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Predlog spremembe 12
Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek zakonodajne resolucije
Izjava (ki se priloži zakonodajni resoluciji) (novo) 

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

Izjava Evropskega parlamenta o uporabi 
regulirane javne storitve
Parlament je zaskrbljen zaradi jasnih 
znakov, da bosta obramba in organi
notranje varnosti tista sektorja, ki bosta 
zdaleč največ uporabljala sprejemnike 
PRS, in zaradi tega, ker nameravajo vse 
države članice z izjemo Združenega 
kraljestva in Nemčije uporabljati 
aplikacije PRS v svojih sektorjih 
nacionalne obrambe. Parlament obžaluje, 
da sta Svet in Komisija vrsto let 
onemogočala, da bi se PRS uporabljala 
pretežno za namene notranje varnosti in 
obrambe, zdaj pa se to uresničuje;

Or. en

Predlog spremembe 13

Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek zakonodajne resolucije
Izjava (ki se priloži zakonodajni resoluciji) (novo) 

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

Izjava Evropskega parlamenta o 
upravljanju varnosti
Parlament ugotavlja, da ostaja nejasno 
upravljanje varnosti v primeru 
neposrednega napada sovražne države ali 
nedržavnega akterja proti Uniji, državam 
članicam ali partnerskim državam, ki 
uporabljajo PRS ali druge storitve 
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Galileo. Skupni ukrep Sveta 
2004/552/SVZP z dne 12. julija 2004 o 
vidikih delovanja Evropskega satelitskega 
radio-navigacijskega sistema, ki vplivajo 
na varnost Evropske unije1, je treba 
spremeniti, da se natančneje opredeli 
vprašanje, ali ima visoki predstavnik za 
zunanje zadeve in varnostno 
politiko/podpredsednik Komisije pravico, 
da v primeru neposredne grožnje brez 
predhodnega posvetovanja prekine ali 
bistveno spremeni storitev.
1 UL L 246, 20. 7. 2004, str. 30.

Or. en

Predlog spremembe 14
Norbert Glante

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Svet za promet v sklepih, ki jih je 
sprejel na sestanku 12. oktobra 2006, 
Komisijo poziva, naj dejavno nadaljuje 
oblikovanje politike dostopa do PRS, da bo 
predvsem mogoče opredeliti pogoje, pod 
katerimi bodo države članice organizirale 
in upravljale svoje skupine uporabnikov, 
na podlagi že končanega pripravljalnega 
dela, ter naj pravočasno predloži svoje 
predloge, da bo Svet o njih razpravljal in 
jih odobril. Svet za promet je v teh sklepih 
opozoril, da bo uporaba PRS za države 
članice neobvezna in da bodo vse stroške 
delovanja te storitve poravnali uporabniki 
na nekomercialni podlagi.

(2) Svet za promet v sklepih, ki jih je 
sprejel na sestanku 12. oktobra 2006, 
Komisijo poziva, naj dejavno nadaljuje 
oblikovanje politike dostopa do PRS, da bo 
predvsem mogoče opredeliti pogoje, pod 
katerimi bodo države članice organizirale 
in upravljale svoje skupine uporabnikov, 
na podlagi že končanega pripravljalnega 
dela, ter naj pravočasno predloži svoje 
predloge, da bo Svet o njih razpravljal in 
jih odobril. Uporaba PRS bi morala biti za 
države članice neobvezna. Stroške
delovanja te storitve bi morali poravnati 
udeleženci na nekomercialni podlagi v 
skladu s številom uporabljenih PRS 
sprejemnikov.

Or. de

Obrazložitev

Stroške delovanja PRS bi morali poravnati udeleženci, na pa uporabniki. Dodano besedilo 
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omogoča, da se stroški zaračunajo udeležencem prek sprejemnikov PRS.

Predlog spremembe 15

Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Storitve, ki jih omogoča PRS, bi 
lahko imele pomembno vlogo pri različnih 
orožnih sistemih, zlasti ko gre za 
navigacijo in vodenje, zato je pomembno, 
da Komisija, Svet, Evropska služba za 
zunanjepolitično delovanje in države 
članice delujejo v skladu s pogodbo o 
vesolju iz leta 1967, ter da države članice 
in Evropska služba za zunanjepolitično 
delovanje okrepita prizadevanja za 
morebitno revizijo mednarodnega 
pravnega okvira, ali kot drugo možnost za 
novo pogodbo, ki bi upoštevala tehnološki 
napredek od 60. let dvajsetega stoletja in 
učinkovito preprečevala oboroževalno 
tekmo v vesolju.

Or. en

Predlog spremembe 16
Edit Herczog

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) PRS je med različnimi storitvami, ki jih 
ponujajo evropski satelitski navigacijski 
sistemi, storitev, ki je hkrati najvarnejša in 
najobčutljivejša. Za svoje primarne 
uporabnike mora zagotavljati stalnost 

(4) PRS je med različnimi storitvami, ki jih 
ponujajo evropski satelitski navigacijski 
sistemi, storitev, ki je hkrati najvarnejša in 
najobčutljivejša, zato pa je bistvena za 
storitve, pri katerih je treba zagotoviti 



PE456.989v01-00 6/16 AM\855612SL.doc

SL

storitve tudi v najhujših kriznih razmerah. 
Posledice kršitve varnostnih predpisov ob 
uporabi te storitve niso omejene na 
zadevnega uporabnika, temveč se lahko 
razširijo na druge uporabnike. Za uporabo 
in upravljanje PRS se tako zahteva skupna 
odgovornost držav članic, da se zagotovi 
varnost Evropske unije in njihova lastna 
varnost. V tem okviru mora biti dostop do 
PRS strogo omejen na nekatere kategorije 
uporabnikov, ki so stalno nadzorovane.

veliko natančnost in popolno zanesljivost.
Za svoje primarne uporabnike mora 
zagotavljati stalnost storitve tudi v 
najhujših kriznih razmerah. Posledice 
kršitve varnostnih predpisov ob uporabi te 
storitve niso omejene na zadevnega 
uporabnika, temveč se lahko razširijo na 
druge uporabnike. Za uporabo in 
upravljanje PRS se tako zahteva skupna 
odgovornost držav članic, da se zagotovi
varnost Evropske unije in njihova lastna 
varnost. V tem okviru mora biti dostop do 
PRS strogo omejen na nekatere kategorije 
uporabnikov, ki so stalno nadzorovane.

Or. en

Predlog spremembe 17
Ioan Enciu

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) PRS je med različnimi storitvami, ki jih 
ponujajo evropski satelitski navigacijski 
sistemi, storitev, ki je hkrati najvarnejša in 
najobčutljivejša. Za svoje primarne 
uporabnike mora zagotavljati stalnost 
storitve tudi v najhujših kriznih razmerah. 
Posledice kršitve varnostnih predpisov ob 
uporabi te storitve niso omejene na 
zadevnega uporabnika, temveč se lahko 
razširijo na druge uporabnike. Za uporabo 
in upravljanje PRS se tako zahteva skupna 
odgovornost držav članic, da se zagotovi 
varnost Evropske unije in njihova lastna 
varnost. V tem okviru mora biti dostop do 
PRS strogo omejen na nekatere kategorije 
uporabnikov, ki so stalno nadzorovane.

(4) PRS je med različnimi storitvami, ki jih 
ponujajo evropski satelitski navigacijski 
sistemi, storitev, ki je hkrati najvarnejša in 
najobčutljivejša. Za svoje primarne 
uporabnike mora zagotavljati stalnost 
storitve tudi v najhujših kriznih razmerah. 
Posledice kršitve varnostnih predpisov ob 
uporabi te storitve niso omejene na 
zadevnega uporabnika, temveč se lahko 
razširijo na druge uporabnike. Za uporabo 
in upravljanje PRS se tako zahteva skupna 
odgovornost držav članic, da se zagotovi 
varnost Evropske unije in njihova lastna 
varnost. V tem okviru mora biti dostop do 
PRS strogo omejen na nekatere kategorije 
uporabnikov, ki so stalno nadzorovane, 
zaradi varnosti pa se preverja njihova 
preteklost.

Or. en
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Predlog spremembe 18

Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Unija temelji na spoštovanju 
temeljnih pravic in členov 7 in 8 Listine o 
temeljnih pravicah Evropske unije, ki 
zlasti izrecno priznavata temeljno pravico 
do zasebnosti in varstva osebnih podatkov. 
V zvezi s tem morajo pri izvajanju tega 
sklepa sodelovati nacionalni nadzorni 
organi in delovna skupina o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov, ustanovljena z Direktivo 
95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 24. oktobra 1995 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov1, da se zagotovi predvidena 
uporaba osebnih podatkov v storitvah 
PRS, skladna s temeljnimi pravicami 
državljanov, določenimi v Listini.
1 UL L 281, 23. 11. 1995, str. 31.

Or. en

Predlog spremembe 19
Edit Herczog

Predlog sklepa
Uvodna izjava 7 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Poleg tega je treba za spodbujanje 
uporabe evropske tehnologije za varne 
vladne aplikacije na področju satelitske 
navigacije na svetovni ravni določiti 

(7) Poleg tega je treba za spodbujanje 
uporabe evropske tehnologije za varne 
vladne aplikacije na področju satelitske 
navigacije na svetovni ravni določiti 
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pogoje, pod katerimi bodo nekatere tretje 
države in mednarodne organizacije lahko 
dostopale do PRS, pri čemer ostaja 
upoštevanje varnostnih zahtev bistveno.

skupne minimalne varnostne standarde, 
pa tudi natančno določene pogoje, pod 
katerimi bodo nekatere tretje države in 
mednarodne organizacije lahko dostopale 
do PRS, pri čemer ostaja upoštevanje 
varnostnih zahtev bistveno.

Or. en

Predlog spremembe 20
Ioan Enciu

Predlog sklepa
Uvodna izjava 7 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Poleg tega je treba za spodbujanje 
uporabe evropske tehnologije za varne 
vladne aplikacije na področju satelitske 
navigacije na svetovni ravni določiti 
pogoje, pod katerimi bodo nekatere tretje 
države in mednarodne organizacije lahko 
dostopale do PRS, pri čemer ostaja 
upoštevanje varnostnih zahtev bistveno.

(7) Poleg tega je treba za spodbujanje 
uporabe evropske tehnologije za varne 
vladne aplikacije na področju satelitske 
navigacije na svetovni ravni določiti 
pogoje, pod katerimi bodo nekatere tretje 
države in mednarodne organizacije lahko 
dostopale do PRS. Upoštevanje varnostnih 
zahtev mora biti vedno obvezno.

Or. en

Predlog spremembe 21
Lambert van Nistelrooij

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) V zvezi s proizvodnjo in varnostjo 
sprejemnikov je z varnostnimi zahtevami 
določeno, da se ta naloga lahko dodeli le 
državi članici, ki uporablja PRS, ali 
podjetjem s sedežem na ozemlju države 
članice, ki uporablja PRS. Poleg tega mora 
subjekt, ki proizvaja sprejemnike, 
predhodno ustrezno pooblastiti Agencija za 

(13) V zvezi s proizvodnjo in varnostjo 
sprejemnikov je z varnostnimi zahtevami 
določeno, da se ta naloga trenutno lahko 
dodeli le državi članici, ki je imenovala 
organ za PRS, ali podjetjem s sedežem na 
ozemlju države članice, ki je imenovala 
organ za PRS. Poleg tega mora subjekt, ki 
proizvaja sprejemnike, predhodno ustrezno 
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evropski GNSS, ustanovljena z Uredbo 
(ES) št. xxx/2010, ravnati pa mora po 
pravilih, ki jih opredeli organ za varnostno 
akreditacijo, ustanovljen v tej agenciji. 
Pristojni organi za PRS morajo stalno 
nadzirati izpolnjevanje 
varnostnoakreditacijskih standardov, ki jih 
opredeli organ za varnostno akreditacijo, in 
posebnih tehničnih zahtev, ki izhajajo iz 
minimalnih skupnih standardov.

pooblastiti Agencija za evropski GNSS, 
ustanovljena z Uredbo (ES) št. xxx/2010, 
ravnati pa mora po pravilih, ki jih opredeli 
organ za varnostno akreditacijo, 
ustanovljen v tej agenciji. Pristojni organi 
za PRS morajo stalno nadzirati 
izpolnjevanje varnostnoakreditacijskih 
standardov, ki jih opredeli organ za 
varnostno akreditacijo, in posebnih 
tehničnih zahtev, ki izhajajo iz minimalnih 
skupnih standardov. Komisija bi morala 
preučiti, ali bi lahko v prihodnje ob 
zagotavljanju jamstva recipročnosti pri 
proizvodnji sprejemnikov PRS sodelovala 
tudi pooblaščena podjetja iz držav, ki niso 
članice EU. V tem primeru bi bilo treba 
skleniti ustrezne varnostne sporazume, v 
katerih bi določili pogoje za tako 
odobritev, da bi zagotovili izpolnjevanje 
minimalnih skupnih standardov.

Or. en

Predlog spremembe 22
Philippe Lamberts

Predlog sklepa
Uvodna izjava 16 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Ker PRS ne bo na voljo pred 2014-
2015 in mora Komisija, kot je določeno v 
poročilu z dne 18. januarja 2011 o 
vmesnem pregledu evropskih satelitskih 
navigacijskih programov, še udejanjiti 
pilotne projekte za testiranje in 
potrjevanje postopkov in mehanizmov, 
predvidenih v tem sklepu, bi bilo treba 
predvideti revizijo tega sklepa, da bi 
upoštevali izide pilotnega projekta in 
drugega razvoja dogodkov pri 
zagotavljanju PRS.

Or. en
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Predlog spremembe 23
Lambert van Nistelrooij

Predlog sklepa
Člen 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta sklep opredeljuje podrobna pravila, pod 
katerimi lahko države, Svet, Komisija, 
agencije Unije in mednarodne organizacije 
dostopajo do vladne storitve (v nadaljnjem 
besedilu: PRS), ki jo ponuja globalni 
satelitski navigacijski sistem („GNSS“), ki 
izhaja iz programa Galileo.

Ta sklep opredeljuje podrobna pravila, pod 
katerimi lahko države, Svet, Komisija, 
agencije Unije in mednarodne organizacije 
dostopajo do vladne storitve (v nadaljnjem 
besedilu: PRS), ki jo ponuja globalni 
satelitski navigacijski sistem („GNSS“), ki 
izhaja iz programa Galileo, civilnega 
sistema pod civilnim nadzorom, kar 
pomeni, da je bil ustvarjen v skladu s 
civilnimi standardi na podlagi civilnih 
zahtev in pod nadzorom evropskih 
institucij.

Or. en

Predlog spremembe 24

Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 5 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Svet in Komisija določita kategorije 
svojih uslužbencev, ki so pooblaščeni za 
posest ali uporabo sprejemnika PRS, v 
skladu z minimalnimi skupnimi standardi 
iz člena 6(6). Država članica, ki uporablja 
PRS, samostojno določi kategorije fizičnih 
oseb s stalnim prebivališčem na njenem 
ozemlju in pravnih oseb s sedežem na 
njenem ozemlju, ki so pooblaščene za 
posest ali uporabo sprejemnika PRS, ter 
uporabe te storitve v skladu z minimalnimi 

5. Svet in Komisija določita kategorije 
svojih uslužbencev, ki so pooblaščeni za 
posest ali uporabo sprejemnika PRS, v 
skladu z minimalnimi skupnimi standardi 
iz člena 6(6) in v skladu s temeljnimi 
pravicami državljanov EU do zasebnosti 
in varstva podatkov. Država članica, ki 
uporablja PRS, samostojno določi 
kategorije fizičnih oseb s stalnim 
prebivališčem na njenem ozemlju in 
pravnih oseb s sedežem na njenem 
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standardi iz člena 6(6). Uporabe lahko 
vključujejo uporabe, povezane z varnostjo.

ozemlju, ki so pooblaščene za posest ali 
uporabo sprejemnika PRS, ter uporabe te 
storitve v skladu z minimalnimi standardi 
iz člena 6(6) in v skladu s temeljnimi 
pravicami državljanov EU do zasebnosti 
in varstva podatkov. Uporabe lahko 
vključujejo uporabe, povezane z varnostjo.

Or. en

Predlog spremembe 25

Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 7 – alinea 1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– tretja država ali mednarodna 
organizacija spoštuje vseh osem meril iz 
člena 2 Skupnega stališča Sveta 
2008/944/SVZP z dne 8. decembra 2008, 
ki opredeljuje skupna pravila glede 
nadzora izvoza vojaške tehnologije in 
opreme1, in
1 UL L 335, 13. 12. 2008, str. 99.

Or. en

Predlog spremembe 26

Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 7 – alinea 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– in sporazum med Unijo na eni strani in to 
tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
na drugi strani, ki se sklene po postopku iz 

– in sporazum med Unijo na eni strani in to 
tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
na drugi strani, ki se z odobritvijo 
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člena 218 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije ter v katerem so določeni pogoji in 
podrobna pravila za uporabo PRS s strani 
te tretje države ali mednarodne 
organizacije.

Evropskega parlamenta sklene po 
postopku iz člena 218 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije ter v katerem so določeni 
pogoji in podrobna pravila za uporabo PRS 
s strani te tretje države ali mednarodne 
organizacije.

Or. en

Predlog spremembe 27
Norbert Glante

Predlog sklepa
Člen 4 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členi 12, 13 in 14 opredeli pravila o varstvu 
tajnih podatkov o PRS, zlasti pravila, da 
mora pravna ali fizična oseba dostopati do 
tajnih podatkov, da lahko opravi funkcijo 
ali dano nalogo. Vsaka država članica 
uradno obvesti Komisijo o posebnih 
določbah, ki jih sprejme za izvajanje tega 
odstavka.

2. Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členi 12, 13 in 14 opredeli pravila o varstvu 
tajnih podatkov o PRS, zlasti pravila, da 
mora pravna ali fizična oseba dostopati do 
tajnih podatkov, da lahko opravi funkcijo 
ali dano nalogo. Vsaka država članica 
uradno obvesti Komisijo o posebnih 
določbah, ki jih sprejme za izvajanje tega 
odstavka, in zagotovi vsaj enakovredno 
stopnjo varnosti tisti, ki jo zagotavljajo 
pravila Komisije o varstvu1, ter varnostni 
predpisi Sveta2.
1 Priloga k Sklepu Komisije 2001/844/ES, 
ESPJ, Euratom z dne 29. novembra 2001 
o spremembah njenega Poslovnika (UL L 
317, 3.12.2001, str 1).
2 Priloga k Sklepu Sveta 2001/264/ES z 
dne 19. marca 2001 o sprejetju predpisov 
Sveta o varovanju tajnosti (UL L 101, 
11.4.2001, str. 1). 

Or. de

Obrazložitev

Ta novi predlog spremembe bo bolj zadovoljivo zaščitil tajne podatke v okviru PRS.
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Predlog spremembe 28

Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Člen 4 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4a
Varstvo temeljnih pravic

1. Komisija in države članice zagotovijo 
varstvo zasebnosti državljanov in osebnih 
podatkov v zvezi z uporabo PRS.
2. Sistem za ocenjevanje varstva pravice 
do zasebnosti in do varstva osebnih 
podatkov pri uporabi aplikacij PRS 
določijo države članice in Komisija ob 
sodelovanju nacionalnih nadzornih 
organov in delovne skupine o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov, ustanovljena z Direktivo 
95/46/ES, in ga nadzoruje Agencija EU za 
temeljne pravice.

Or. en

Predlog spremembe 29
Edit Herczog

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Naloga pristojnega organa za PRS, ki ga 
imenuje država, je upravljanje in nadzor 
proizvodnje, posesti in uporabe 
sprejemnikov PRS s strani fizičnih oseb s 
stalnim prebivališčem na ozemlju te države 
in pravnih oseb s sedežem na ozemlju te 
države.

2. Naloga pristojnega organa za PRS, ki ga 
imenuje država, je upravljanje in nadzor 
proizvodnje, posesti in uporabe 
sprejemnikov PRS s strani fizičnih oseb s 
stalnim prebivališčem na ozemlju te države 
in pravnih oseb s sedežem na ozemlju te 
države, ter zagotavljanje skupnih 
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minimalnih varnostnih standardov.

Or. en

Predlog spremembe 30
Norbert Glante

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Primarni uporabnik PRS lahko Agencijo 
za evropski GNSS kot upravljavca centra 
za varnost iz člena 16(a)(ii) Uredbe (ES) 
št. 683/2008 (v nadaljnjem besedilu: center 
za varnost) imenuje za pristojni organ za 
PRS.

4. Primarni uporabnik PRS lahko Agencijo 
za evropski GNSS kot upravljavca centra 
za varnost iz člena 16(a)(ii) Uredbe (ES) 
št. 683/2008 (v nadaljnjem besedilu: center 
za varnost) imenuje za pristojni organ za 
PRS. Zadevni uporabniki PRS poravnajo 
stroške, ki iz tega izhajajo.

Or. de

Obrazložitev

Sami uporabniki morajo poravnati nastale stroške, če imenujejo Agencijo za evropski GNSS 
namesto lastnega organa za PRS.

Predlog spremembe 31

Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 5 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pristojni organ za PRS imetnike in 
uporabnike sprejemnikov PRS, ki so v 
njegovi pristojnosti, razvrsti v kategorije 
uporabnikov. Pristojni organ za PRS določi 
pravice dostopa do PRS za vsako 
kategorijo uporabnikov.

5. Pristojni organ za PRS imetnike in 
uporabnike sprejemnikov PRS, ki so v 
njegovi pristojnosti, razvrsti v kategorije 
uporabnikov. Pristojni organ za PRS 
zagotovi, da so predvidene uporabe PRS 
skladne z načeli in predpisi za varstvo 
pravice do zasebnosti in varstvo podatkov.
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Pristojni organ za PRS določi pravice 
dostopa do PRS za vsako kategorijo 
uporabnikov.

Or. en

Predlog spremembe 32
Philippe Lamberts

Predlog sklepa
Člen 14 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 14a

Revizija in poročilo
Najkasneje do 31. decembra 2014 
Komisija glede na izkušnje, pridobljene s 
pilotnimi projekti, ki se izvedejo v 
sodelovanju z organi, pristojnimi za PRS, 
ter državami članicami, poroča 
Evropskemu parlamentu in Svetu o 
primernem delovanju in ustreznosti 
sprejetih pravil za dostop do storitev PRS, 
ter po potrebi predlaga spremembe tega 
sklepa.

Or. en

Predlog spremembe 33

Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga – točka 2 – točka a a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) zagotovitev skladnosti aplikacij PRS 
in načina, kako uporabniki uporabljajo 
PRS, s pravico do zasebnosti in varstva 
podatkov v sodelovanju z ustreznimi 
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nacionalnimi nadzornimi organi in 
nadzornimi organi Unije,

Or. en

Predlog spremembe 34
Ioan Enciu

Predlog sklepa
Priloga – točka 5 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Vsak pristojni organ za PRS redno 
obvešča center za varnost o kategorijah 
uporabnikov, ki so v njegovi pristojnosti, 
ter o varnostnih modulih, povezanih z 
vsako kategorijo.

5. Vsak pristojni organ za PRS redno 
obvešča center za varnost o kategorijah 
uporabnikov, ki so v njegovi pristojnosti, 
ter o varnostnih modulih, povezanih z 
vsako kategorijo. Poleg tega mora ostati 
vsak organ za PRS v stanju 
pripravljenosti na morebitne ali 
neposredne nevarnosti za sistem PRS.

Or. en


