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Grozījums Nr. 93
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Kosmosa infrastruktūrai un 
pakalpojumiem, kurus ir izstrādājusi un 
finansējusi Savienība, arī turpmāk jābūt 
civilām sistēmām, ko pārvalda 
civilpersonas.  Komisijai būtu jāgarantē 
pārredzamība gan finansējuma 
izlietojuma jomā, gan jebkura veida 
militāro un civilo kosmosa stratēģiju 
izmantošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Krišjānis Kariņš

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ņemot vērā satelītu navigācijas aizvien 
pieaugošo izmantojumu dažādās jomās, 
pakalpojumu sniegšanas pārtraukums 
varētu radīt lielu kaitējumu mūsdienu 
sabiedrībai. Turklāt, ievērojot to 
stratēģisko lomu, satelītu navigācijas 
sistēmas ir kritiska infrastruktūra, ko var 
izmantot ļaunprātīgi. Minētais var ietekmēt 
Savienības un tās dalībvalstu drošību. 
Tādēļ izstrādājot, ieviešot un ekspluatējot 
infrastruktūras, kas izveidotas ar Galileo un 
GNSS programmām, jāņem vērā drošības 
prasības.

(8) Ņemot vērā satelītu navigācijas aizvien 
pieaugošo izmantojumu dažādās jomās, 
pakalpojumu sniegšanas pārtraukums 
varētu radīt lielu kaitējumu mūsdienu 
sabiedrībai. Turklāt, ievērojot to 
stratēģisko lomu, satelītu navigācijas 
sistēmas ir kritiska infrastruktūra, ko var 
izmantot ļaunprātīgi. Minētais var ietekmēt 
Savienības un tās dalībvalstu drošību. 
Tādēļ izstrādājot, ieviešot un ekspluatējot 
infrastruktūras, kas izveidotas ar Galileo un 
GNSS programmām, jāņem vērā 
visaugstākās drošības prasības.

Or. lv
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Grozījums Nr. 95
Vladimír Remek

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) EGNOS programma patlaban atrodas 
ekspluatācijas posmā, kopš attiecīgi 
2009. gada oktobrī un 2011. gada 
martā tika paziņots par tās brīvi pieejamā 
pakalpojuma darbības uzsākšanu un par 
SoL pakalpojuma darbības uzsākšanu.

(10) EGNOS programma patlaban atrodas
ekspluatācijas posmā, kopš attiecīgi 
2009. gada oktobrī un 2011. gada 
martā tika paziņots par tās brīvi pieejamā 
pakalpojuma darbības uzsākšanu un par 
SoL pakalpojuma darbības uzsākšanu. Par 
galveno prioritāri jāuzskata uzdevums 
nodrošināt to, lai pilnībā tiktu pārklātas 
dalībvalstu teritorijas. Attiecīgi nākamais 
uzdevums būtu pārklājuma 
paplašināšana.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Galileo programmas izvēršanas un 
ekspluatācijas posmus un EGNOS 
programmas ekspluatācijas posmu principā 
būtu pilnībā jāfinansē Savienībai. Tomēr 
saskaņā ar 2002. gada 25. jūnija Regulu
(EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu 
regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu 
vispārējam budžetam, dalībvalstīm jābūt 
iespējai, pamatojoties uz attiecīgiem 
nolīgumiem, ieguldīt programmās papildu 
līdzekļus vai dot ieguldījumu natūrā, lai 
finansētu programmu papildu elementus,
kuru īstenošanu tās pieprasa — tas
attiecas, piemēram, uz sistēmu struktūru 

(13) Galileo programmas izvēršanas un 
ekspluatācijas posmus un EGNOS 
programmas ekspluatācijas posmu principā 
būtu pilnībā jāfinansē Savienībai. Tomēr 
saskaņā ar 2002. gada 25. jūnija Regulu
(EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu 
regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu 
vispārējam budžetam, dalībvalstīm jābūt 
iespējai, pamatojoties uz attiecīgiem 
nolīgumiem, ieguldīt programmās papildu 
līdzekļus vai dot ieguldījumu natūrā, lai 
finansētu programmu papildu elementus,
kas attiecas uz to konkrētiem mērķiem. Arī 
trešām valstīm un starptautiskām 
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vai kādām papildu vajadzībām saistībā ar 
drošību. Arī trešām valstīm un 
starptautiskām organizācijām jāspēj dot 
ieguldījumu šajās programmās.

organizācijām jāspēj dot ieguldījumu šajās 
programmās.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Galileo programmas izvēršanas un 
ekspluatācijas posmus un EGNOS 
programmas ekspluatācijas posmu principā 
būtu pilnībā jāfinansē Savienībai. Tomēr 
saskaņā ar 2002. gada 25. jūnija Regulu
(EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu 
regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu 
vispārējam budžetam, dalībvalstīm jābūt 
iespējai, pamatojoties uz attiecīgiem 
nolīgumiem, ieguldīt programmās papildu 
līdzekļus vai dot ieguldījumu natūrā, lai 
finansētu programmu papildu elementus,
kuru īstenošanu tās pieprasa — tas
attiecas, piemēram, uz sistēmu struktūru 
vai kādām papildu vajadzībām saistībā ar 
drošību. Arī trešām valstīm un 
starptautiskām organizācijām jāspēj dot 
ieguldījumu šajās programmās.

(13) Galileo programmas izvēršanas un 
ekspluatācijas posmus un EGNOS 
programmas ekspluatācijas posmu principā 
būtu pilnībā jāfinansē Savienībai. Tomēr 
saskaņā ar 2002. gada 25. jūnija Regulu
(EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu 
regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu 
vispārējam budžetam, dalībvalstīm jābūt 
iespējai, pamatojoties uz attiecīgiem 
nolīgumiem, ieguldīt programmās papildu 
līdzekļus vai dot ieguldījumu natūrā, lai 
finansētu programmu papildu elementus,
kas attiecas uz to konkrētiem mērķiem. Arī 
trešām valstīm un starptautiskām 
organizācijām jāspēj dot ieguldījumu šajās 
programmās.

Or. en

Grozījums Nr. 98
Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
14. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai nodrošinātu programmu turpmāku 
īstenošanu, ir jāizveido piemērota finanšu 
sistēma, kas ļautu Savienībai tās finansēt 
arī turpmāk. Tāpat jānorāda summa laika 
periodam no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2020. gada 31. decembrim, kas vajadzīga, 
lai finansētu Galileo programmas 
izvēršanas posma nobeigumu un sistēmu 
ekspluatāciju.

(14) Ņemot vērā nepieciešamo 
sagatavošanās laiku un šiem projektiem 
jau piešķirtos kapitālieguldījumus, ir 
vajadzīgas pietiekamas un atbilstošas 
finanšu saistības turpmākajos finanšu 
plānošanas laikposmos, lai nodrošinātu
minēto programmu plānošanas 
nepārtrauktību un organizatorisko 
stabilitāti. Lai nodrošinātu programmu
turpmāku īstenošanu, ir jāizveido 
piemērota finanšu sistēma, kas ļautu 
Savienībai tās finansēt arī turpmāk. Tāpat 
jānorāda maksimālā summa laika 
periodam no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2020. gada 31. decembrim, kas vajadzīga, 
lai finansētu Galileo programmas 
izvēršanas posma nobeigumu un sistēmu 
ekspluatāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 99
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Ir jānorāda darbības, kurām paredzētas 
ar šo regulu laika periodam no 2014. līdz 
2020. gadam programmām piešķirtās 
Savienības budžeta apropriācijas. Šīs 
apropriācijas būtu jāpiešķir galvenokārt 
darbībām, kas saistītas ar programmas 
Galileo izvēršanas posmu, tostarp šā posma 
pārvaldības un uzraudzības pasākumiem, 
un darbībām, kas saistītas ar sistēmas, kura 
izveidota ar programmu Galileo, 
ekspluatāciju, tostarp priekšdarbiem un šā 
posma sagatavošanas darbībām, kā arī 
EGNOS sistēmas ekspluatācijai. Tās varētu 

(16) Ir jānorāda darbības, kurām paredzētas 
ar šo regulu laika periodam no 2014. līdz 
2020. gadam programmām piešķirtās 
Savienības budžeta apropriācijas. Šīs 
apropriācijas būtu jāpiešķir galvenokārt 
darbībām, kas saistītas ar programmas
Galileo izvēršanas posmu, tostarp šā posma 
pārvaldības un uzraudzības pasākumiem, 
un darbībām, kas saistītas ar sistēmas, kura 
izveidota ar programmu Galileo, 
ekspluatāciju, tostarp priekšdarbiem un šā 
posma sagatavošanas darbībām, kā arī 
EGNOS sistēmas ekspluatācijai. Tās varētu 
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piešķirt arī dažu citu tādu darbību 
finansēšanai, kuras nepieciešamas 
programmu pārvaldībai un to mērķu 
sasniegšanai.

piešķirt arī dažu citu tādu darbību 
finansēšanai, kuras nepieciešamas 
programmu pārvaldībai un to mērķu 
sasniegšanai. Komisijai būtu jāiesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
pārskatāms ziņojums par katrai darbībai 
piešķirtajām gada apropriācijām.

Or. en

Grozījums Nr. 100
Vladimír Remek

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Tāpat jāatzīmē, ka šajā regulā 
paredzētie budžeta līdzekļi neaptver darbu, 
ko finansē no pētniecības un inovāciju 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
līdzekļiem, piemēram, saistībā ar sistēmu 
atvasinātu lietojumprogrammu attīstību. 
Šis darbs ļaus uzlabot programmu sniegto 
pakalpojumu izmantošanu, nodrošināt 
pienācīgu atdevi no Savienības 
ieguldījumiem sociālo un ekonomisko 
ieguvumu ziņā un palielināt Savienības 
uzņēmumu zinātību saistībā ar satelītu 
navigācijas tehnoloģiju.

(18) Tāpat jāatzīmē, ka šajā regulā 
paredzētie budžeta līdzekļi neaptver darbu, 
ko finansē no pētniecības un inovāciju 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
līdzekļiem, piemēram, saistībā ar sistēmu 
atvasinātu lietojumprogrammu attīstību. 
Šis darbs ļaus uzlabot programmu sniegto 
pakalpojumu izmantošanu, nodrošināt 
pienācīgu atdevi no Savienības 
ieguldījumiem sociālo un ekonomisko 
ieguvumu ziņā un palielināt Savienības 
uzņēmumu zinātību saistībā ar satelītu 
navigācijas tehnoloģiju. Tādēļ šīm 
programmām jāgūst labums no attiecīgā 
finansējuma, kas paredzēts GNSS 
darbībām no pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020”, kam galvenokārt 
jāvirzās uz tādu lietojumu izstrādi, kas ir 
atvasināti no šīm programmām, ar mērķi 
maksimāli palielināt programmu 
sociālekonomiskos ieguvumus, un
pētniecību saistībā ar jaunu tehnoloģiju 
(piemēram, atompulksteņu) izstrādi, ko 
izmantos Eiropas GNSS (piemēram, otrās 
paaudzes Galileo) papildināšanai, lai 
nodrošinātu, ka Eiropas GNSS 
programmas piedāvā pastāvīgu pievienoto 
vērtību salīdzinājumā ar līdzīgām 
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programmām citur pasaulē. 

Or. en

Grozījums Nr. 101
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Tāpat jāatzīmē, ka šajā regulā 
paredzētie budžeta līdzekļi neaptver darbu, 
ko finansē no pētniecības un inovāciju 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
līdzekļiem, piemēram, saistībā ar sistēmu 
atvasinātu lietojumprogrammu attīstību. 
Šis darbs ļaus uzlabot programmu sniegto 
pakalpojumu izmantošanu, nodrošināt 
pienācīgu atdevi no Savienības 
ieguldījumiem sociālo un ekonomisko 
ieguvumu ziņā un palielināt Savienības 
uzņēmumu zinātību saistībā ar satelītu 
navigācijas tehnoloģiju.

(18) Tāpat jāatzīmē, ka šajā regulā 
paredzētie budžeta līdzekļi neaptver darbu, 
ko finansē no pētniecības un inovāciju 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
līdzekļiem, piemēram, saistībā ar sistēmu 
atvasinātu lietojumprogrammu attīstību. 
Šis darbs ļaus uzlabot programmu sniegto 
pakalpojumu izmantošanu, nodrošināt 
pakārtotu kosmosa pakalpojumu izstrādi 
pilsoņu interesēs, pienācīgu atdevi no 
Savienības ieguldījumiem sociālo un 
ekonomisko ieguvumu ziņā un palielināt 
Savienības uzņēmumu zinātību saistībā ar 
satelītu navigācijas tehnoloģiju.

Or. en

Grozījums Nr. 102
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Tāpat jānodrošina, ka Savienība 
saņem ieņēmumus no sistēmu darbības, lai 
nodrošinātu iepriekš ieguldīto investīciju 
atgūšanu. Ar privātā sektora uzņēmumiem 
noslēgtos līgumos vajadzētu būt noteiktam

(19) Tāpat jānodrošina, ka Savienība 
saņem ieņēmumus no sistēmu darbības, lai 
nodrošinātu iepriekš ieguldīto investīciju 
atgūšanu. Šajā sakarībā dalībvalstīm būtu 
jāmaksā, ja tās publisko regulēto 
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arī ieņēmumu sadales mehānismam. pakalpojumu (PRP) izmanto aizsardzības 
vajadzībām. Ar privātā sektora 
uzņēmumiem noslēgtos līgumos būtu 
jānosaka arī ieņēmumu sadales
mehānisms, ja šie uzņēmumi ir ieguldījuši 
savus līdzekļus, un šim mehānismam 
vajadzētu balstīties uz principu, ka 
zaudējumi un peļņa būtu jādala 
proporcionāli publisko un privāto 
dalībnieku ieguldījumiem.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Eiropas Komisijas pārskatu aizsardzība un iekšējā drošība būs nozares, kas lietos 
lielāko daļu PRP uztvērēju, un ka visas dalībvalstis, izņemot Apvienoto Karalisti un Vāciju, 
plāno PRP lietojumus valsts aizsardzības nozarē. Tā kā aizsardzība nav Eiropas Savienības
kompetencē, dalībvalstīm par Galileo sistēmas izmantošanu būtu jāmaksā, un šī maksa 
palīdzētu Savienībai kompensēt veiktos ieguldījumus.

Grozījums Nr. 103
Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai izvairītos no izmaksu 
pārsniegšanas un kavēšanās, kas pēdējos 
gados ir skārusi minētās programmas, ir 
jāpalielina centieni mazināt riskus, kuri 
var izraisīt izmaksu pārsniegšanu, kā to 
pieprasa Padome 2011. gada 31. marta 
secinājumos un Eiropas Parlaments 
2011. gada 8. jūnija rezolūcijā un kā izriet 
no Komisijas 2011. gada 29. jūnija 
paziņojuma Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai 
“Budžets stratēģijai “Eiropa 2020””.

(20) Lai izvairītos no izmaksu 
pārsniegšanas un kavēšanās, kas pēdējos 
gados ir skārusi minētās programmas, tiks 
pastiprināti centieni mazināt riskus, kuri 
var izraisīt izmaksu pārsniegšanu, kā to 
pieprasa Padome 2011. gada 31. marta 
secinājumos un Eiropas Parlaments 
2011. gada 8. jūnija rezolūcijā un kā izriet 
no Komisijas 2011. gada 29. jūnija 
paziņojuma Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai 
“Budžets stratēģijai “Eiropa 2020””. Tiek 
lēsts, ka izvēršanas un ekspluatācijas 
risku izmaksas ir apmēram 
EUR 1005 miljoni (pašreizējās cenās), un 
tās ir iekļautas šo programmu 
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finansējumā. Gadījumā, ja šīm
programmām būs nepieciešami papildu 
finanšu līdzekļi, tie nav jāiegūst uz 
mazāku veiksmīgu projektu rēķina, kas 
tiek finansēti no Eiropas Savienības 
vispārējā budžeta. Visus papildu finanšu 
līdzekļus, kas būtu nepieciešami minēto 
risku novēršanai, vajadzētu ņemt no 
rezerves, kas rodama starpībā starp pašu 
resursiem un daudzgadu finanšu shēmas  
maksimālo robežu. 

Or. en

Grozījums Nr. 104
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Eiropas GNSS aģentūra ir izveidota ar 
Eiropas Padomes un Parlamenta 
2010. gada 22. septembra Regulu (ES) 
Nr. 912/2010, ar ko izveido Eiropas 
Globālās navigācijas satelītu sistēmas 
(GNSS) aģentūru, atceļ Padomes Regulu 
(EK) Nr. 1321/2004 par Eiropas satelītu 
radionavigācijas programmu vadības 
struktūru izveidi un groza Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 
Nr. 683/2008, lai sasniegtu Galileo un 
EGNOS programmu mērķus un veiktu 
konkrētus uzdevumus saistībā ar 
programmu norisi. Tā ir Savienības 
aģentūra, uz kuru kā uz struktūru Regulas 
(EK, Euratom) Nr. 1605/2002 185. panta 
nozīmē attiecas Savienības aģentūrām 
noteiktie pienākumi. Tai jānosaka konkrēti 
uzdevumi saistībā ar programmu drošību, 
ņemot vērā tās iespējamo noteikšanu par 
atbildīgo PRS iestādi, un saistībā ar tās 
lomu sistēmu komercializēšanā. Tāpat tai 
jāuzņemas uzdevumi, ko Komisijai tai var 
piešķirt ar vienu vai vairākiem deleģēšanas 

(23) Eiropas GNSS aģentūra ir izveidota ar 
Eiropas Padomes un Parlamenta 
2010. gada 22. septembra Regulu (ES) 
Nr. 912/2010, ar ko izveido Eiropas 
Globālās navigācijas satelītu sistēmas 
(GNSS) aģentūru, atceļ Padomes Regulu 
(EK) Nr. 1321/2004 par Eiropas satelītu 
radionavigācijas programmu vadības 
struktūru izveidi un groza Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 
Nr. 683/2008, lai sasniegtu Galileo un 
EGNOS programmu mērķus un veiktu 
konkrētus uzdevumus saistībā ar 
programmu norisi. Tā ir Savienības 
aģentūra, uz kuru kā uz struktūru Regulas 
(EK, Euratom) Nr. 1605/2002 185. panta 
nozīmē attiecas Savienības aģentūrām 
noteiktie pienākumi. Tai jānosaka konkrēti 
uzdevumi saistībā ar programmu drošību, 
ņemot vērā tās iespējamo noteikšanu par 
atbildīgo PRS iestādi, un saistībā ar tās 
lomu sniegto pakalpojumu reklamēšanā
un komercializēšanā. Tai arī jāizveido 
cieša saziņa ar programmu pakalpojumu 
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nolīgumiem, kas attiecas uz dažādiem 
citiem ar programmām saistītiem 
uzdevumiem, tostarp uzdevumi saistībā ar 
sistēmu ekspluatācijas posmiem un 
lietojumu un pakalpojumu veicināšana 
satelītu navigācijas tirgū. Lai Komisija kā 
Savienības pārstāve varētu pilnībā īstenot 
kontroles pilnvaras, šajos deleģēšanas 
nolīgumos būtu jāiekļauj vispārēji 
nosacījumi par Eiropas GNSS aģentūrai 
uzticēto līdzekļu pārvaldīšanu.

lietotājiem un potenciālajiem lietotājiem 
un jāapkopo informācija par šo lietotāju 
prasībām un attīstību satelītu navigācijas 
tirgū. Turklāt tai būtu jānorāda jomas, 
kurās varētu pielāgot vai ieviest 
noteikumus, lai izmantotu GNSS 
ieguvumus, un tai būtu jāpilda uzdevumi, 
kuru mērķis ir programmu sociāli 
ekonomisko ieguvumu maksimizēšana, 
tostarp izveidojot un pieņemot ceļvedi 
attiecībā uz katru lietojuma jomu. Turklāt
tai jāuzņemas uzdevumi, ko Komisijai tai 
var piešķirt ar vienu vai vairākiem 
deleģēšanas nolīgumiem, kas attiecas uz 
dažādiem citiem ar programmām saistītiem 
uzdevumiem, tostarp uzdevumi saistībā ar 
sistēmu ekspluatācijas posmiem un 
lietojumu un pakalpojumu veicināšana 
satelītu navigācijas tirgū. Lai Komisija kā 
Savienības pārstāve varētu pilnībā īstenot 
kontroles pilnvaras, šajos deleģēšanas 
nolīgumos būtu jāiekļauj vispārēji 
nosacījumi par Eiropas GNSS aģentūrai 
uzticēto līdzekļu pārvaldīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Vladimír Remek

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Eiropas GNSS aģentūra ir izveidota ar 
Eiropas Padomes un Parlamenta 
2010. gada 22. septembra Regulu (ES) 
Nr. 912/2010, ar ko izveido Eiropas 
Globālās navigācijas satelītu sistēmas 
(GNSS) aģentūru, atceļ Padomes Regulu 
(EK) Nr. 1321/2004 par Eiropas satelītu 
radionavigācijas programmu vadības 
struktūru izveidi un groza Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 
Nr. 683/2008, lai sasniegtu Galileo un 

(23) Eiropas GNSS aģentūra ir izveidota ar 
Eiropas Padomes un Parlamenta 
2010. gada 22. septembra Regulu (ES) 
Nr. 912/2010, ar ko izveido Eiropas 
Globālās navigācijas satelītu sistēmas 
(GNSS) aģentūru, atceļ Padomes Regulu 
(EK) Nr. 1321/2004 par Eiropas satelītu 
radionavigācijas programmu vadības 
struktūru izveidi un groza Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 
Nr. 683/2008, lai sasniegtu Galileo un 
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EGNOS programmu mērķus un veiktu 
konkrētus uzdevumus saistībā ar 
programmu norisi. Tā ir Savienības 
aģentūra, uz kuru kā uz struktūru Regulas 
(EK, Euratom) Nr. 1605/2002 185. panta 
nozīmē attiecas Savienības aģentūrām 
noteiktie pienākumi. Tai jānosaka konkrēti 
uzdevumi saistībā ar programmu drošību, 
ņemot vērā tās iespējamo noteikšanu par 
atbildīgo PRS iestādi, un saistībā ar tās 
lomu sistēmu komercializēšanā. Tāpat tai 
jāuzņemas uzdevumi, ko Komisijai tai var 
piešķirt ar vienu vai vairākiem deleģēšanas 
nolīgumiem, kas attiecas uz dažādiem 
citiem ar programmām saistītiem 
uzdevumiem, tostarp uzdevumi saistībā ar 
sistēmu ekspluatācijas posmiem un 
lietojumu un pakalpojumu veicināšana 
satelītu navigācijas tirgū. Lai Komisija kā 
Savienības pārstāve varētu pilnībā īstenot 
kontroles pilnvaras, šajos deleģēšanas 
nolīgumos būtu jāiekļauj vispārēji 
nosacījumi par Eiropas GNSS aģentūrai 
uzticēto līdzekļu pārvaldīšanu.

EGNOS programmu mērķus un veiktu 
konkrētus uzdevumus saistībā ar 
programmu norisi. Tā ir Savienības 
aģentūra, uz kuru kā uz struktūru Regulas 
(EK, Euratom) Nr. 1605/2002 185. panta 
nozīmē attiecas Savienības aģentūrām 
noteiktie pienākumi. Tai jānosaka konkrēti 
uzdevumi saistībā ar programmu drošību, 
ņemot vērā tās iespējamo noteikšanu par 
atbildīgo PRS iestādi, un saistībā ar tās 
lomu sistēmu komercializēšanā. Tāpat tai 
jāuzņemas uzdevumi, ko Komisijai tai var 
piešķirt ar vienu vai vairākiem deleģēšanas 
nolīgumiem, kas attiecas uz dažādiem 
citiem ar programmām saistītiem 
uzdevumiem, tostarp uzdevumi saistībā ar 
sistēmu ekspluatācijas posmiem un 
lietojumu un pakalpojumu veicināšana 
satelītu navigācijas tirgū. Lai Komisija kā 
Savienības pārstāve varētu pilnībā īstenot 
kontroles pilnvaras, šajos deleģēšanas 
nolīgumos būtu jāiekļauj vispārēji 
nosacījumi par Eiropas GNSS aģentūrai 
uzticēto līdzekļu pārvaldīšanu. Būtu 
jāievieš atbilstīgs pārejas periods, lai 
nodrošinātu jaunās pārvaldības sistēmas 
veiksmīgu īstenošanu. Turklāt pārejas 
periodā un pēc tā beigām būtu 
jānodrošina, lai Eiropas GNSS aģentūrai 
netrūktu cilvēkresursu.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Vladimír Remek

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Savienībai būtu jānoslēdz daudzgadu 
deleģēšanas nolīgums ar Eiropas Kosmosa 
aģentūru par programmu tehniskajiem un 
plānošanas aspektiem. Lai Komisija kā 
Savienības pārstāve varētu pilnībā īstenot 

(24) Savienībai būtu jānoslēdz daudzgadu 
deleģēšanas nolīgums ar Eiropas Kosmosa 
aģentūru par programmu tehniskajiem un 
plānošanas aspektiem. Lai Komisija kā 
Savienības pārstāve varētu pilnībā īstenot 
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kontroles pilnvaras, deleģēšanas nolīgumā 
būtu jāiekļauj vispārēji nosacījumi par 
Eiropas Kosmosa aģentūrai uzticēto 
līdzekļu pārvaldīšanu. Attiecībā uz 
darbībām, ko finansē vienīgi Savienība, 
šiem nosacījumiem jāgarantē tāds 
kontroles līmenis, kas ir salīdzināms ar to, 
kāds tiktu pieprasīts, ja Eiropas Kosmosa 
aģentūra būtu Savienības aģentūra.

kontroles pilnvaras, deleģēšanas nolīgumā 
būtu jāiekļauj vispārēji nosacījumi par 
Eiropas Kosmosa aģentūrai uzticēto 
līdzekļu pārvaldīšanu. Attiecībā uz 
darbībām, ko finansē vienīgi Savienība, 
šiem nosacījumiem jāgarantē tāds 
kontroles līmenis, kas ir salīdzināms ar to, 
kāds tiktu pieprasīts, ja Eiropas Kosmosa 
aģentūra būtu Savienības aģentūra. Būtu 
jāievieš atbilstīgs pārejas periods, lai 
nodrošinātu jaunās pārvaldības sistēmas 
veiksmīgu īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 107
Vladimír Remek

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Tā kā programmas principā finansēs 
Savienība, publiskā iepirkuma procedūrās 
saistībā ar programmām būtu jāievēro 
Savienības noteikumi par publisko 
iepirkumu un vispirms jātiecas optimizēt 
resursus, kontrolēt izmaksas un mazināt 
riskus, kā arī uzlabot efektivitāti un 
mazināt atkarību no viena piegādātāja. 
Jānodrošina brīva un godīga konkurence 
visā nozares piegādātāju ķēdē, piedāvājot 
vienlīdzīgu dalību nozares visu līmeņu 
pārstāvjiem, tostarp jo īpaši tirgus 
jaunpienācējiem un mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem (MVU). Būtu jāizvairās no 
iespējamas dominējoša stāvokļa 
ļaunprātīgas izmantošanas vai ilgstošas 
atkarības no viena piegādātāja. Pēc 
vajadzības būtu jāizmanto vairāki piegādes 
avoti, lai mazinātu ar programmu saistīto 
risku, izvairītos no atkarības no viena 
piegādātāja un nodrošinātu labāku visas 
programmas, tās izmaksu un norises 
grafika kontroli. Savienības nozarēm 

(28) Tā kā programmas principā finansēs 
Savienība, publiskā iepirkuma procedūrās 
saistībā ar programmām būtu jāievēro 
Savienības noteikumi par publisko 
iepirkumu un vispirms jātiecas optimizēt 
resursus, kontrolēt izmaksas un mazināt 
riskus, kā arī uzlabot efektivitāti un 
mazināt atkarību no viena piegādātāja. 
Jānodrošina brīva un godīga konkurence 
visā nozares piegādātāju ķēdē, piedāvājot 
vienlīdzīgu dalību nozares visu līmeņu 
pārstāvjiem, tostarp jo īpaši tirgus 
jaunpienācējiem un mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem (MVU). Būtu jāizvairās no 
iespējamas dominējoša stāvokļa 
ļaunprātīgas izmantošanas vai ilgstošas 
atkarības no viena piegādātāja. Pēc 
vajadzības būtu jāizmanto vairāki piegādes 
avoti, lai mazinātu ar programmu saistīto 
risku, izvairītos no atkarības no viena 
piegādātāja un nodrošinātu labāku visas 
programmas, tās izmaksu un norises 
grafika kontroli. Savienības nozarēm 
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attiecībā uz noteiktiem komponentiem un 
pakalpojumiem būtu jādod iespēja 
izmantot avotus ārpus Savienības, ja var 
pierādīt, ka tiem ir būtiskas priekšrocības 
kvalitātes un izmaksu ziņā, tomēr ievērojot 
programmu stratēģisko nozīmi un 
Savienības drošības un eksporta kontroles 
prasības. Ir jāizmanto ražošanas nozares 
ieguldījumi, pieredze un zināšanas, tostarp 
tās, kas iegūtas programmu definēšanas, 
izstrādes un apstiprināšanas posmos, 
vienlaikus nodrošinot, ka netiek pārkāpti 
noteikumi par piedāvājumu konkursu.

attiecībā uz noteiktiem komponentiem un 
pakalpojumiem būtu jādod iespēja 
izmantot avotus ārpus Savienības, ja var 
pierādīt, ka tiem ir būtiskas priekšrocības 
kvalitātes un izmaksu ziņā, tomēr ievērojot 
programmu stratēģisko nozīmi un 
Savienības drošības un eksporta kontroles 
prasības. Ir jāizmanto ražošanas nozares 
ieguldījumi, pieredze un zināšanas, tostarp 
tās, kas iegūtas programmu definēšanas, 
izstrādes un apstiprināšanas posmos, 
vienlaikus nodrošinot, ka netiek pārkāpti 
noteikumi par piedāvājumu konkursu.
Turklāt ikvienā publiskā iepirkuma 
procedūrā būtu jāiekļauj precīzi 
vērtēšanas kritēriji.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Tā kā programmas principā finansēs 
Savienība, publiskā iepirkuma procedūrās 
saistībā ar programmām būtu jāievēro 
Savienības noteikumi par publisko 
iepirkumu un vispirms jātiecas optimizēt 
resursus, kontrolēt izmaksas un mazināt 
riskus, kā arī uzlabot efektivitāti un 
mazināt atkarību no viena piegādātāja. 
Jānodrošina brīva un godīga konkurence 
visā nozares piegādātāju ķēdē, piedāvājot 
vienlīdzīgu dalību nozares visu līmeņu 
pārstāvjiem, tostarp jo īpaši tirgus 
jaunpienācējiem un mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem (MVU). Būtu jāizvairās no 
iespējamas dominējoša stāvokļa 
ļaunprātīgas izmantošanas vai ilgstošas 
atkarības no viena piegādātāja. Pēc 
vajadzības būtu jāizmanto vairāki piegādes 

(28) Tā kā programmas principā finansēs 
Savienība, publiskā iepirkuma procedūrās 
saistībā ar programmām būtu jāievēro 
Savienības noteikumi par publisko 
iepirkumu un vispirms jātiecas optimizēt 
resursus, kontrolēt izmaksas un mazināt 
riskus, kā arī uzlabot efektivitāti un 
mazināt atkarību no viena piegādātāja. 
Jānodrošina brīva un godīga konkurence 
visā nozares piegādātāju ķēdē, piedāvājot 
vienlīdzīgu dalību nozares visu līmeņu 
pārstāvjiem, tostarp jo īpaši tirgus 
jaunpienācējiem un mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem (MVU). Būtu jāizvairās no 
iespējamas dominējoša stāvokļa 
ļaunprātīgas izmantošanas vai ilgstošas 
atkarības no viena piegādātāja. Pēc 
iespējas būtu jāizmanto vairāki piegādes 
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avoti, lai mazinātu ar programmu saistīto 
risku, izvairītos no atkarības no viena 
piegādātāja un nodrošinātu labāku visas 
programmas, tās izmaksu un norises 
grafika kontroli. Savienības nozarēm 
attiecībā uz noteiktiem komponentiem un 
pakalpojumiem būtu jādod iespēja 
izmantot avotus ārpus Savienības, ja var 
pierādīt, ka tiem ir būtiskas priekšrocības 
kvalitātes un izmaksu ziņā, tomēr ievērojot 
programmu stratēģisko nozīmi un 
Savienības drošības un eksporta kontroles 
prasības. Ir jāizmanto ražošanas nozares 
ieguldījumi, pieredze un zināšanas, tostarp 
tās, kas iegūtas programmu definēšanas, 
izstrādes un apstiprināšanas posmos, 
vienlaikus nodrošinot, ka netiek pārkāpti 
noteikumi par piedāvājumu konkursu.

avoti, lai mazinātu ar programmu saistīto 
risku, izvairītos no atkarības no viena 
piegādātāja un nodrošinātu labāku visas 
programmas, tās izmaksu un norises 
grafika kontroli. Savienības nozarēm 
attiecībā uz noteiktiem komponentiem un 
pakalpojumiem būtu jādod iespēja 
izmantot avotus ārpus Savienības, ja var 
pierādīt, ka tiem ir būtiskas priekšrocības 
kvalitātes un izmaksu ziņā, tomēr ievērojot 
programmu stratēģisko nozīmi un 
Savienības drošības un eksporta kontroles 
prasības. Ir jāizmanto ražošanas nozares 
ieguldījumi, pieredze un zināšanas, tostarp 
tās, kas iegūtas programmu definēšanas, 
izstrādes un apstiprināšanas posmos, 
vienlaikus nodrošinot, ka netiek pārkāpti 
noteikumi par piedāvājumu konkursu.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
31.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31a) Tā kā publiska regulēta 
pakalpojuma (PRS) režīmā sniegtajiem 
pakalpojumiem varētu būt nozīmīga loma 
dažādās bruņojuma sistēmas, it īpaši 
attiecībā uz navigāciju un orientāciju, 
tāpēc ir svarīgi, lai Komisija, Padome, 
Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) 
un dalībvalstis rīkotos saskaņā ar 
1967. gada Līgumu par kosmosu. Būtu 
jāpalielina centieni vai nu pārskatīt 
starptautisko tiesisko regulējumu, vai arī 
noslēgt jaunu līgumu, kurā būtu ņemts 
vērā kopš 1960. gada notikušais 
tehnoloģiskais progress, lai nepieļautu 
bruņošanās sacensību kosmosā.
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Or. en

Grozījums Nr. 110
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Saistībā ar programmām jānodrošina 
personas datu un privātās dzīves 
aizsardzība.

(33) Viens no Savienības vadošajiem 
principiem ir pamattiesību ievērošana, un 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
7. un 8. pantā ir nepārprotami  atzītas 
pamattiesības uz privāto dzīvi un personas 
datu aizsardzību. Saistībā ar programmām 
jānodrošina personas datu un privātās 
dzīves aizsardzība, jo īpaši attiecībā uz 
līdzsekošanas tehnoloģijas izstrādi un 
lietošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Lai noteiktu pasākumus, kas 
nodrošina sistēmu savienojamību un 
savstarpēju izmantojamību ar citām satelītu 
navigācijas sistēmām, kā arī ar 
konvencionālajiem navigācijas līdzekļiem,
un lai nodrošinātu sistēmu un to darbības 
drošību, ir lietderīgi Komisijai deleģēt
tiesības šajās divās kompetences jomās
pieņemt tiesību aktus saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 290. pantu.
Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 
priekšdarbus, nodrošinātu apspriešanos arī 

(37) Lai noteiktu pasākumus, kas 
nodrošina sistēmu savienojamību un 
savstarpēju izmantojamību ar citām satelītu 
navigācijas sistēmām, kā arī ar 
konvencionālajiem navigācijas līdzekļiem, 
lai nodrošinātu sistēmu un to darbības 
drošību, noteiktu intelektuālā īpašuma 
tiesību pārvaldības regulējumu, definētu 
galvenos programmu īstenošanas 
izvērtēšanas posmus, samazinātu 
programmu riskus un pieņemtu 
daudzgadu darba programmu, tiesības 
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ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un
atbilstoša attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu
šajās divās kompetences jomās būtu 
jādeleģē Komisijai. Ir īpaši būtiski, lai 
Komisija, veicot priekšdarbus, nodrošinātu 
apspriešanos arī ekspertu līmenī.
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina attiecīgo 
dokumentu vienlaicīga, savlaicīga un
pienācīga nosūtīšana Eiropas Parlamentam 
un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
37.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37a) Ņemot vērā aprēķinus, kas liecina, 
ka apmēram 5 % no lidmašīnām ir 
uzstādīts nepieciešamais aprīkojums, lai 
tās varētu izmantot GNSS, būtu jāsniedz 
atbalsts aviopārvadātājiem, lai palīdzētu 
viņiem veikt ieguldījumus, kas 
nepieciešami, lai šo sistēmu varētu pareizi 
īstenot.  

Or. pl

Grozījums Nr. 113
Antonio Cancian

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Galileo un EGNOS programmas aptver 
visas darbības, lai definētu, izstrādātu, 
apstiprinātu, būvētu, ekspluatētu, 

1. Galileo un EGNOS programmas aptver
lietojumu izstrādi un visas darbības, lai 
definētu, izstrādātu, apstiprinātu, būvētu, 
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atjauninātu un uzlabotu abas Eiropas 
satelītu navigācijas sistēmas, proti, ar 
Galileo programmu izveidoto sistēmu un 
EGNOS sistēmu, un lai nodrošinātu to 
drošību.

ekspluatētu, atjauninātu, kā arī uzlabotu 
abas Eiropas satelītu navigācijas sistēmas, 
proti, ar Galileo programmu izveidoto 
sistēmu un EGNOS sistēmu, un lai 
nodrošinātu to drošību.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. EGNOS sistēma ir infrastruktūra, ar ko 
pārrauga un koriģē esošo globālo 
navigācijas satelītu sistēmu raidītus 
signālus. Tā ietver uz zemes esošas stacijas 
un vairākus ģeostacionāros satelītos 
uzstādītus retranslatorus.

3. EGNOS sistēma ir infrastruktūra, ar ko 
pārrauga un koriģē esošo globālo 
navigācijas satelītu sistēmu raidītus 
signālus, kā arī tos atklātā pakalpojuma 
signālus, ko piedāvā sistēma, kas izveidota 
saskaņā ar Galileo programmu, kad tie 
kļūst pieejami. Tā ietver uz zemes esošas 
stacijas un vairākus ģeostacionāros 
satelītos uzstādītus retranslatorus.

Or. en

Grozījums Nr. 115
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) nodrošināt publisku regulētu 
pakalpojumu (Public Regulated Service, 
PRS), kas pieejams vienīgi valstu 
pilnvarotiem lietotājiem, diskrētam 
lietojumam, kur nepieciešama ievērojama 
pakalpojumu stabilitāte. Šajā pakalpojumā 
izmanto spēcīgus un šifrētus signālus;

(d) nodrošināt publisku regulētu 
pakalpojumu (Public Regulated Service, 
PRS), kas pieejams vienīgi valstu 
pilnvarotiem lietotājiem, diskrētam 
lietojumam, kur nepieciešama ievērojama 
pakalpojumu stabilitāte. Šajā pakalpojumā 
izmanto spēcīgus un šifrētus signālus. 
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Dalībvalstīm par ikvienu šā pakalpojuma 
izmantošanu aizsardzības vajadzībām un 
lietojumiem ir jāmaksā.

Or. en

Grozījums Nr. 116
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EGNOS programmas īpašais mērķis ir arī 
paplašināt sniegto pakalpojumu 
ģeogrāfisko aptvērumu uz visu Savienības 
teritoriju un, ievērojot tehniskus 
ierobežojumus un balstoties uz 
starptautiskiem nolīgumiem, uz citiem 
pasaules reģioniem, īpaši trešu valstu 
teritoriju, kuras ietilpst Eiropas vienotajā 
gaisa telpā.

EGNOS programmas īpašais mērķis ir arī 
iespējami īsā laikā paplašināt sniegto 
pakalpojumu ģeogrāfisko aptvērumu uz 
visu Savienības teritoriju un, ievērojot 
tehniskus ierobežojumus un balstoties uz 
starptautiskiem nolīgumiem, uz citiem 
pasaules reģioniem, īpaši trešu valstu 
teritoriju, kuras ietilpst Eiropas vienotajā 
gaisa telpā.

Or. en

Grozījums Nr. 117
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
2. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā izstrādāti noteikumi par 
sistēmu ieviešanu un ekspluatāciju 
atbilstīgi Eiropas satelītu navigācijas 
programmām, jo īpaši noteikumi par to 
pārvaldību un Savienības finansiālo 
ieguldījumu.

Šajā regulā izstrādāti noteikumi par 
sistēmu ieviešanu un ekspluatāciju 
atbilstīgi Eiropas satelītu navigācijas 
programmām visā ES teritorijā, jo īpaši 
noteikumi par to pārvaldību un Savienības 
finansiālo ieguldījumu.

Or. ro
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Grozījums Nr. 118
Antonio Cancian

Regulas priekšlikums
3. pants – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ekspluatācijas posms, kurš ietver 
infrastruktūras apsaimniekošanu, apkopi, 
pastāvīgus sistēmas uzlabojumus, tās 
atjaunināšanu un aizsardzību, ar 
programmu saistītu sertifikāciju un 
standartizāciju, pakalpojumu sniegšanu un 
to komercializēšanu un visas citas 
darbības, kas vajadzīgas sistēmas attīstībai 
un programmas sekmīgas darbības 
nodrošināšanai; mērķis ir pakāpeniski 
uzsākt šo posmu 2014.–2015. gadā, 
sniedzot pirmos pakalpojumus.

(d) ekspluatācijas posms, kurš ietver 
infrastruktūras apsaimniekošanu, apkopi, 
pastāvīgus sistēmas uzlabojumus, tās 
atjaunināšanu un aizsardzību, ar 
programmu saistītu sertifikāciju un 
standartizāciju, pakalpojumu izstrādi, to 
sniegšanu un komercializēšanu, lietojumu 
izstrādi un visas citas darbības, kas 
vajadzīgas sistēmas attīstībai un 
programmas sekmīgas darbības 
nodrošināšanai; mērķis ir pakāpeniski 
uzsākt šo posmu 2014.–2015. gadā, 
sniedzot pirmos pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 119
Vladimír Remek

Regulas priekšlikums
3. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai izmērītu Galileo programmas 
konkrēto mērķu sasniegšanas pakāpi, 
laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam un 
pēc tam izmanto arī šādus rādītājus un 
mērķus:
(a) darbojošos satelītu kopējais skaits: 
18 satelīti līdz 2015. gadam, 30 — līdz 
2019. gadam;
(b) apkopei paredzētie virszemes rezerves 
satelīti: līdz 2019. gadam — 2;
(c) uz zemes uzstādītās infrastruktūras 
versija: līdz 2015. gadam — 2. versija;



AM\906180LV.doc 21/57 PE492.596v01-00

LV

(d) īstenoto pakalpojumu skaits: 
3 sākotnējie pakalpojumi līdz 
2015. gadam, 5 pakalpojumi līdz 
2020. gadam.

Or. en

Pamatojums

Dažus ar turpmāko GNSS izstrādi saistītos elementus, kurus paredzēts ieviest laikposmā no 
2020. līdz 2027. gadam, vajadzēs sagatavot laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam. Ir svarīgi 
atcerēties, ka sagatavošanās sekmīgai pārejai, kas notiks 2020. gadā, ir arī GNSS regulā 
paredzētais mērķis, kas jāsasniedz laikposmā no 2012. līdz 2020. gadam.

Grozījums Nr. 120
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EGNOS sistēmas ekspluatācija aptver 
galvenokārt infrastruktūras pārvaldību, 
apkopi, pastāvīgus sistēmas uzlabojumus, 
tās atjaunināšanu un aizsardzību, ar 
programmu saistītu apstiprināšanu,
sertifikāciju un standartizāciju, visus 
elementus, kas nodrošina sistēmas 
uzticamību un tās ekspluatāciju, kā arī
pakalpojumu sniegšanu un to 
komercializēšanu.

EGNOS sistēmas ekspluatācija aptver 
galvenokārt infrastruktūras pārvaldību, 
apkopi, pastāvīgus sistēmas uzlabojumus, 
tās atjaunināšanu un aizsardzību, ar 
programmu saistītu apstiprināšanu, 
sertifikāciju un standartizāciju, visus 
elementus, kas nodrošina sistēmas 
uzticamību un tās ekspluatāciju, kā arī 
pakalpojumu sniegšanu un to 
komercializēšanu, un atkarībā no tā, vai 
būs pieejami budžeta līdzekļi, lietojumus 
un  uz šo pakalpojumu pamata izstrādāto 
lietojumu un pakalpojumu sniegšanu, 
veicināšanu un to komercializēšanu, 
izveides un izvēršanas darbības sistēmas 
attīstībai un nākamajām paaudzēm, 
tostarp iepirkumus,  kā arī ģeogrāfiskā 
aptvēruma paplašināšanu atbilstīgi 
1. panta 5. punktam.

Or. en
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Grozījums Nr. 121
Vladimír Remek

Regulas priekšlikums
4. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai, inter alia, izmērītu EGNOS 
programmas konkrēto mērķu 
sasniegšanas pakāpi, tiek izmantoti šādi 
rādītāji un mērķi:
(a) sertificēšanas iestādēm iesniegto 
pakalpojumu izmaiņu skaits: 3 laikposmā 
no 2014. līdz 2020. gadam;
(b)  to lidostu skaits, kuras izmanto 
dzīvības aizsardzības pakalpojumu.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Komisija 2011. gada 2. martā sāka EGNOS dzīvības aizsardzības pakalpojumu (SoL) 
aviācijas nozarē. Šī sistēma ļauj izmantot precīzākas pieejas, tādējādi uzlabojot 
aeronavigācijas drošumu. Tā arī palīdz samazināt kavēto, novirzīto un atcelto reisu skaitu. 
EGNOS dzīvības drošības pakalpojums arī ļauj lidostām palielināt jaudu un samazināt 
ekspluatācijas izmaksas. Visbeidzot, tā šajā nozarē veicina CO2 emisijas apjoma 
samazināšanos. Šādi kritēriji būtu lietderīgi, lai novērtētu EGNOS programmas mērķu 
sasniegšanas pakāpi.

Grozījums Nr. 122
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar Galileo un EGNOS programmām 
izveidotās sistēmas, tīkli un pakalpojumi ir 
cik vien iespējams savietojami un 
savstarpēji izmantojami ar citām satelītu 
navigācijas sistēmām, kā arī ar 
konvencionālajiem navigācijas līdzekļiem.

2. Ar Galileo un EGNOS programmām 
izveidotās sistēmas, tīkli un pakalpojumi ir 
savietojami un savstarpēji izmantojami ar 
citām satelītu navigācijas sistēmām, kā arī 
ar konvencionālajiem navigācijas 
līdzekļiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 123
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija cenšas līdz 2015. gada 
1. janvārim novērst visas ar savietojamību 
vai mijitekmi ar trešām valstīm saistītās 
problēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Christine De Veyrac

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) darbības saistībā ar sistēmas, kas 
izveidota ar programmu Galileo, 
ekspluatāciju, tostarp priekšdarbus un šā 
posma sagatavošanas darbības;

(b) darbības saistībā ar programmas 
Galileo zemes un pakalpojumu sniegšanas 
segmentiem, tostarp, bet ne tikai, 
pārvaldības spējas uzlabošana, dzīvības 
aizsardzības pakalpojuma un 
komercpakalpojumu pārprofilēšana, 
teritoriju, kur notiek darbību izvēršana un 
ekspluatācija, staciju ekspluatācija, 
apkalpošanas centru (ietverot izpildes 
centru, Geodesy un Timing) izvēršana un 
ekspluatācija, apkalpošanas centrs, 
teritorijas apkope, centra darbinieki, 
kosmosa segmenta apkope, 
telekomunikāciju tīkla ekspluatācija un 
sistēmas atbalsts; darbības saistībā ar
programmas sociāli ekonomisko 
ieguvumu maksimizēšanu;

Or. fr
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Pamatojums

Šis referenta ierosinātais grozījums ir pelnījis atbalstu, bet labāk būtu dokumentā, kas ir 
tiesību akts, nenoteikt konkrētu maksimālo skaitu attiecībā uz pavadoņiem, kas ir jāievada 
orbītā.

Grozījums Nr. 125
Vladimír Remek

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) darbības, kas veicinātu abu sistēmu 
ieviešanu, jo īpaši to izmantošanu dažādās 
nozarēs, un sinerģijas radīšanu ar 
nozarēm, kas nav saistītas ar kosmosu.

Or. en

Grozījums Nr. 126
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) pētniecību un izstrādi GNSS 
lietojumu jomā, lai sekmētu lietojumu 
izstrādi, kas balstīti uz EGNOS un Galileo 
programmām;

Or. ro

Grozījums Nr. 127
Vladimír Remek

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) informācijas un komunikācijas 
pasākumiem, tostarp starpiestāžu saziņu, 
par Savienības politiskajām prioritātēm, ja 
tām ir tieša saistība ar šīs regulas mērķiem;

(b) informācijas un komunikācijas 
pasākumiem, tostarp starpiestāžu saziņu, 
par Savienības politiskajām prioritātēm, ja 
tām ir tieša saistība ar šīs regulas mērķiem, 
jo īpaši veicināšanas un izpratnes 
veidošanas darbības, kuru mērķis ir radīt 
sinerģijas saites ar citām attiecīgajām 
Savienības politikas jomām;

Or. en

Grozījums Nr. 128
Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai varētu skaidri noteikt programmu un 
to dažādo posmu izmaksas, Komisija, 
ievērojot atklātas vadības principu, reizi 
gadā ziņo 35. panta 1. punktā minētajai 
komitejai par Savienības līdzekļu 
atvēlēšanu katrai no 1. un 2. punktā 
minētajām darbībām.

3. Lai varētu skaidri noteikt programmu un 
to dažādo posmu izmaksas, Komisija, 
ievērojot pārredzamas vadības principu, 
reizi gadā ziņo budžeta lēmējiestādēm par 
Savienības līdzekļu atvēlēšanu katrai no 
1. un 2. punktā minētajām darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 129
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai varētu skaidri noteikt programmu un 
to dažādo posmu izmaksas, Komisija, 
ievērojot atklātas vadības principu, reizi 
gadā ziņo 35. panta 1. punktā minētajai 

3.  Lai varētu skaidri noteikt programmu 
un to dažādo posmu izmaksas, Komisija, 
ievērojot atklātas vadības principu, reizi 
gadā ziņo 35. panta 1. punktā minētajai 
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komitejai par Savienības līdzekļu 
atvēlēšanu katrai no 1. un 2. punktā 
minētajām darbībām.

komitejai un Eiropas Parlamentam par 
Savienības līdzekļu atvēlēšanu katrai no 
1. un 2. punktā minētajām darbībām.

Or. ro

Grozījums Nr. 130
Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var piešķirt Galileo 
programmai papildu līdzekļus. Ieņēmumi 
no šādām iemaksām veido piešķirtos 
ieņēmumus, kā noteikts Regulas (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 18. panta 
2. punktā. Ievērojot pārredzamas vadības 
principu, Komisija šīs regulas 35. panta 
1. punktā minētajai komitejai dara 
zināmu, kā Galileo programmu varētu 
ietekmēt šā punkta piemērošana.

2. Dalībvalstis var piešķirt Galileo 
programmai papildu līdzekļus. Ieņēmumi 
no šādām iemaksām veido piešķirtos 
ieņēmumus, kā noteikts Regulas (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 18. panta 
2. punktā. Ievērojot pārredzamas vadības 
principu, Komisija budžeta lēmējiestādēm
dara zināmu, kā Galileo programmu 
ietekmē šā punkta piemērošana.

Or. en

Grozījums Nr. 131
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var piešķirt Galileo 
programmai papildu līdzekļus. Ieņēmumi 
no šādām iemaksām veido piešķirtos 
ieņēmumus, kā noteikts Regulas (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 18. panta 
2. punktā. Ievērojot pārredzamas vadības 
principu, Komisija šīs regulas 35. panta 
1. punktā minētajai komitejai dara zināmu, 

2. Dalībvalstis var piešķirt Galileo 
programmai papildu līdzekļus. Ieņēmumi 
no šādām iemaksām veido piešķirtos 
ieņēmumus, kā noteikts Regulas (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 18. panta 
2. punktā. Ievērojot pārredzamas vadības 
principu, Komisija Eiropas Parlamentam, 
Padomei un šīs regulas 35. panta 1. punktā 
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kā Galileo programmu varētu ietekmēt šā 
punkta piemērošana.

minētajai komitejai dara zināmu, kā 
Galileo programmu varētu ietekmēt šā 
punkta piemērošana.

Or. en

Grozījums Nr. 132
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var piešķirt EGNOS 
programmai papildu līdzekļus. Ieņēmumi 
no šādām iemaksām veido piešķirtos 
ieņēmumus, kā noteikts Regulas (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 18. panta 
2. punktā. Ievērojot pārredzamas vadības 
principu, Komisija šīs regulas 35. panta 
1. punktā minētajai komitejai dara zināmu, 
kā EGNOS programmu varētu ietekmēt šā 
punkta piemērošana.

2. Dalībvalstis var piešķirt EGNOS 
programmai papildu līdzekļus. Ieņēmumi 
no šādām iemaksām veido piešķirtos 
ieņēmumus, kā noteikts Regulas (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 18. panta 
2. punktā. Ievērojot pārredzamas vadības 
principu, Komisija Eiropas Parlamentam, 
Padomei un šīs regulas 35. panta 1. punktā 
minētajai komitejai dara zināmu, kā 
EGNOS programmu varētu ietekmēt šā 
punkta piemērošana.

Or. en

Grozījums Nr. 133
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katram šīs programmas posmam 
piešķirtos līdzekļus, tostarp līdzekļus, kas 
paredzēti kā rezerves neparedzētiem 
izdevumiem, nosaka savlaicīgi.

Or. en
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Grozījums Nr. 134
Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Komisija var pārvietot 
apropriācijas, kas paredzētas izvēršanas 
un ekspluatācijas risku (satelītu darbības 
kļūme, palaišanas riski, kavējumi, 
neparedzēti notikumi saistībā ar 
ekspluatāciju) segšanai un kas nav šim 
nolūkam izmantotas, lai segtu darbības, 
kuras saistītas ar lietojumu izstrādi. 

Or. de

Grozījums Nr. 135
Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Komisija var pārvietot līdzekļus 
no vienas izdevumu kategorijas, kā 
noteikts 7. panta 1.a punkta a) līdz 
c) apakšpunktā, uz citu kategoriju ne 
vairāk kā 25% apmērā no 1. punktā 
minētās summas. Ja šāda līdzekļu 
pārvietošana attiecas uz summu, kas 
pārsniedz 25 % no 1. punktā minētās 
summas, Komisija pieņem īstenošanas 
aktu. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 35. panta 2. punktā minēto 
konsultēšanās procedūru.

Or. de
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Pamatojums

Neparedzētu izdevumu gadījumos, piemēram, saistībā ar satelītu darbības kļūmi vai 
kavēšanos ar palaišanu, ir nepieciešama liela elastība, lai šādās situācijās varētu atbilstīgi 
reaģēt un lai būtu pieejams papildu finansējums.

Grozījums Nr. 136
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
10. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šā panta 1. punktā minēto summu 
sadala šādi:
(a) 7. panta 1. punkta a) un 
b) apakšpunktā minētajām darbībām —
EUR X miljoni pašreizējās cenās;

(b) 7. panta 1. punkta c) apakšpunktā 
minētajām darbībām — EUR Y miljoni 
pašreizējās cenās;
(c) rezervēm neparedzētiem izdevumiem 
— EUR Z miljoni pašreizējās cenās.
Komisija var pārvietot apropriācijas, kas 
paredzētas izvēršanas un ekspluatācijas 
risku (satelītu darbības kļūme, palaišanas 
riski, kavējumi, neparedzēti notikumi 
saistībā ar ekspluatāciju) segšanai un kas 
nav šim nolūkam izmantotas, lai segtu 
darbības, kuras saistītas ar programmu 
sociāli ekonomisko ieguvumu 
maksimizēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 137
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
10. pants – 1.a punkts – ievaddaļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šā panta 1. punktā minēto summu 
sadala šādi1:
__________________
1 Sadalījums tiek veikts, pamatojoties uz 
Komisijas priekšlikuma 10. panta 
1. punktā paredzēto skaitli (proti, 
EUR 7897 miljoni). Ja šis skaitlis sarunās 
par daudzgadu finanšu shēmu tiek 
mainīts, būs jāpārskata programmas 
darbības un jo īpaši budžeta resursu 
relatīvais sadalījums. 

Or. en

Grozījums Nr. 138
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
10. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Komisija var pārvietot līdzekļus no 
vienas izdevumu kategorijas, kā noteikts 
1.a punkta a), b) un c) apakšpunktā, uz 
citu kategoriju ne vairāk kā 10 % apmērā 
no 1. punktā minētās summas.  Ja šāda 
pārvietošanas attiecas uz summu, kas 
pārsniedz 10 % no 1. punktā minētās 
summas, Komisija apspriežas ar 35. panta 
1. punktā minēto komiteju saskaņā ar 
35. panta 2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Silvia-Adriana Ţicău
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Regulas priekšlikums
10. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Komisija informē Eiropas Parlamentu 
un Padomi par visiem 1.a un 1.b punktā 
minētajiem pārvietošanas gadījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 140
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
10. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija pārvalda šā panta 1. punktā 
minētos finanšu līdzekļus pārredzamā un 
rentablā veidā. Komisija Eiropas 
Parlamentam un Padomei ik gadus ziņo 
par izmaksu pārvaldībai izmatoto 
stratēģiju.

Or. en

Grozījums Nr. 141
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
11. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ieņēmumus, ko rada dalībvalstu 
maksājumi par  publisko regulēto 
pakalpojumu izmantošanu aizsardzības 
vajadzībām un par lietojumu 
izmantošanu, iekasē Savienība, tos 
ieskaita Savienības budžetā un piešķir 
programmām.
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Or. en

Grozījums Nr. 142
Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar privātā sektora uzņēmumiem 
noslēgtos līgumos var paredzēt ieņēmumu 
sadales mehānismu.

2. Ikvienu ieņēmumu sadales mehānismu 
pieņem atbilstīgi LESD 294. panta 
noteikumiem. Šo ieņēmumu sadales 
mehānismu var paredzēt ar privātā sektora 
uzņēmumiem noslēgtos līgumos.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar privātā sektora uzņēmumiem 
noslēgtos līgumos var paredzēt ieņēmumu 
sadales mehānismu.

2. Ar privātā sektora uzņēmumiem 
noslēgtos līgumos var paredzēt ieņēmumu 
sadales mehānismu, un ieņēmumi tiek 
sadalīti proporcionāli publiskā un privātā 
sektora veiktajiem ieguldījumiem. 

Or. en

Grozījums Nr. 144
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts



AM\906180LV.doc 33/57 PE492.596v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ir atbildīga par programmu 
norisi. Tā pārvalda ar šo regulu piešķirtos 
līdzekļus un pārrauga visu programmu 
darbību īstenošanu.

1. Komisija ir atbildīga par programmu 
norisi. Tā pārvalda ar šo regulu piešķirtos 
līdzekļus un pārrauga visu programmu 
darbību savlaicīgu īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 145
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) tā ievieš attiecīgus instrumentus un 
strukturālus pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
noteiktu, pārvaldītu, novērstu un 
pārraudzītu ar programmām saistītos 
riskus, sevišķi attiecībā uz izmaksām un 
laika grafiku;

(b) tā ievieš attiecīgus instrumentus un 
strukturālus pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
noteiktu, pārvaldītu, novērstu un 
pārraudzītu ar programmām saistītos 
riskus, sevišķi attiecībā uz izmaksām un 
laika grafiku, lai nodrošinātu, ka 
programmas tiek īstenotas saskaņā ar 
noteikto grafiku un budžetu;

Or. en

Grozījums Nr. 146
Vladimír Remek

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) tā, lai veicinātu Eiropas GNSS 
sistēmu izvēršanu un ekspluatāciju arī kā 
iniciatīvu citās struktūrvienībām, izvērtē 
iespēju nodrošināt Eiropas GNSS 
pakalpojumu lietošanu, izsludinot 
konkursa procedūras saistībā ar 
atbilstīgajiem pakalpojumiem un 
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iesaistoties plaša mēroga iniciatīvās un 
kampaņās.  

Or. en

Grozījums Nr. 147
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) noteiktu mērķus Galileo un EGNOS 
sistēmu attīstīšanai. 

Or. en

Grozījums Nr. 148
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šos īstenošanas tiesību aktus pieņem 
saskaņā ar 35. panta 3. punktā paredzēto 
izskatīšanas procedūru.

Pasākumus, kas nepieciešami attiecībā uz 
a) apakšpunktu, pieņem saskaņā ar 
35. panta 3. punktā minēto pārbaudes
procedūru.

Pasākumus, kas nepieciešami attiecībā uz 
b) un c) apakšpunktu, pieņem ar 
deleģētiem aktiem saskaņā ar 34. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
13. pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija izmanto paraugprakses 
projektu vadības sistēmas un metodes, lai 
pārraudzītu šo programmu īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 150
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
13. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija izmanto paraugprakses 
projektu vadības sistēmas un metodes, lai 
pārraudzītu šo programmu īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
13. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Komisija katru gadu sniedz Eiropas 
Parlamentam un 35. panta 1. punktā 
minētajai komitejai neatkarīga vērtētāja 
sagatavotu ziņojumu par Komisijas 
programmu vadības sistēmu un metožu 
kvalitāti. 

Or. en

Grozījums Nr. 152
Silvia-Adriana Ţicău
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Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sistēmas un to darbība ir droša. 1. Komisija nodrošina, ka sistēmas un to 
darbība ir droša

Or. ro

Grozījums Nr. 153
Henri Weber

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) apstiprināšanu drošības jomā saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 912/2010 III nodaļu ne 
vēlāk kā 2016. gada 30. jūnijā; šajā nolūkā 
tā sāk un pārrauga drošības procedūru 
īstenošanu un veic sistēmas drošības 
pārbaudes,

(i) apstiprināšanu drošības jomā saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 912/2010 III nodaļu ne 
vēlāk kā 2014. gada 1. janvārī; šajā nolūkā 
tā sāk un pārrauga drošības procedūru 
īstenošanu un veic sistēmas drošības 
pārbaudes. Attiecībā uz Eiropas GNSS 
programmu pārvaldību, jābūt skaidram 
nodalījumam starp sistēmas drošuma 
akreditēšanas darbībām un Eiropas 
GNSS aģentūras pienākumiem. Atbilstīgi 
līdz 2014. gada 1. janvārim ir jāievieš 
atbilstīgi pasākumi, jo īpaši lai 
nodrošinātu, ka šādas darbības visu laiku 
ir funkcionāli un strukturāli skaidri 
nodalītas no Eiropas Globālās navigācijas 
satelītu sistēmas uzraudzības iestādes 
darbībām. Turklāt Drošības 
apstiprināšanas komitejas priekšsēdētājs 
ir vienīgā kontaktpersona jautājumos, kas 
saistās ar drošības akreditācijas 
darbībām, jo īpaši attiecībā uz komitejas 
drošības akreditācijas progresa ziņojumu, 
ko tā sniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei. 

Or. fr
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Grozījums Nr. 154
Antonio Cancian

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) sistēmu ekspluatācijas gaitā tā veicina
pakalpojumu komercializāciju, tostarp 
veicot vajadzīgo tirgus novērtējumu;

(c) tā veic pakalpojumu komercializāciju, 
tostarp veicot vajadzīgo tirgus novērtējumu

Or. en

Grozījums Nr. 155
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) sistēmu ekspluatācijas gaitā tā veicina 
pakalpojumu komercializāciju, tostarp 
veicot vajadzīgo tirgus novērtējumu;

(c) sistēmu ekspluatācijas gaitā tā veicina 
pakalpojumu komercializāciju, tostarp 
veicot vajadzīgo tirgus novērtējumu un 
nodrošina sociālekonomisko ieguvumu 
maksimizēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 156
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) nodrošina programmu 
sociālekonomisko ieguvumu 
maksimizēšanu, tostarp:
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(i) izstrādā un vada plānu, pamatojoties 
uz dažādu lietojumu tirgu prioritātēm, un 
šajā plānā nosaka ceļveža pieņemšanu 
attiecībā uz katru lietojuma jomu,
(ii) nosaka jomas, kurās GNSS 
izmantošana varētu sniegt sociāli 
ekonomiskus ieguvumus, un iesniedz 
Komisijai vadlīnijas par regulatīviem 
pasākumiem, ko varētu ieviest vai pielāgot 
Savienības līmenī, lai izmantotu minētos 
ieguvumus,
(iii) gadījumos, kad Savienība ir 
ieinteresēta, sadarbībā ar attiecīgajām 
pētniecības struktūrām un pilnvarotajām 
iestādēm izstrādā un ievieš 
standartizācijas un sertifikācijas ceļvedi;
(iv) pārvalda EGNSS nodrošinātos 
pētniecības un izstrādes līdzekļus, kas 
paredzēti lietojumu un pakalpojumu 
izstrādei un izmantošanai satelītu 
navigācijas tirgū, īpaši koncentrējot 
uzmanību uz MVU, tostarp ar resursiem, 
kuri šim nolūkam ir pieejami programmā 
“Apvārsnis 2020”,
(v) īsteno darbības, kas vērstas uz EGNSS 
lietojumu pieņemšanu Savienības 
teritorijā, nosaka un savieno Eiropas
izcilības centrus, kuri specializējas 
konkrētās EGNSS lietojumu un 
pakalpojumu nozarēs, pārvalda centru 
tīklu un izmanto valsts iestāžu, 
universitāšu, pētniecības centru, lietotāju 
kopienu un nozares zinātību, īpaši 
koncentrējot uzmanību uz MVU.

Or. en

Grozījums Nr. 157
Vladimír Remek

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) nodrošina programmu 
sociālekonomisko ieguvumu 
maksimizēšanu, tostarp:
(i) sazinoties un uzturot nepārtrauktu 
dialogu ar atbilstīgajiem Komisijas 
ģenerāldirektorātiem un Savienības 
aģentūrām, lai nodrošinātu sinerģiju, 
izmantojot EGNOS/Galileo atbilstīgi 
attiecīgajām Savienības politikas, 
piemēram, jūras pārvadājumu, 
transporta, enerģētikas, civilās 
aizsardzības, utt. nostādnēm;
(ii) izstrādājot un ieviešot pasākumus, kas 
ir paredzētu lietojumu izstrādes 
veicināšanai dažādās rūpniecības nozarēs 
(starpnozaru veicināšana), jo īpaši 
izmantošanai ar kosmosu nesaistītās 
nozarēs, un tādējādi ir spējīgi paātrināt 
pakārtotā tirgus attīstību Eiropas līmenī;
(iii) nodrošinot sinerģiju ar attiecīgajām 
Savienības politikas nostādnēm un 
iniciatīvām, tostarp noslēdzot līgumus, 
kas paredz atbilstīgajām Savienības 
organizācijām saistības apsvērt GNSS 
tehnoloģiju izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 158
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – d punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) tā veic arī citus konkrētus ar 
programmām saistītus uzdevumus, ko 
Komisija tai var uzticēt saskaņā ar 
deleģēšanas nolīgumu, kuru pieņem, 
pamatojoties uz deleģēšanas lēmumu, 
saskaņā ar Regulas (EK, Euratom) 
Nr. 1605/2002 54. panta 2. punkta 

(d) tā veic arī citus konkrētus ar 
programmām saistītus uzdevumus, ko 
Komisija tai var uzticēt saskaņā ar 
deleģēšanas nolīgumu, kuru pieņem, 
pamatojoties uz deleģēšanas lēmumu, 
saskaņā ar Regulas (EK, Euratom) 
Nr. 1605/2002 54. panta 2. punkta 
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b) apakšpunktu, piemēram: b) apakšpunktu, līdz [18 mēnešus no šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas], piemēram:

Or. en

Grozījums Nr. 159
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
15. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Eiropas GNSS aģentūra katru gadu 
sniedz Komisijai neatkarīga vērtētāja 
sagatavotu ziņojumu par aģentūras 
programmu vadības sistēmu un metožu 
kvalitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 160
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
15. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Eiropas GNSS aģentūra izmanto 
paraugprakses projektu vadības sistēmas 
un metodes, lai pārraudzītu tās uzdevumu 
īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 161
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
15. pants – 1.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Eiropas GNSS aģentūra katru gadu 
sniedz Eiropas Parlamentam un 35. panta 
1. punktā minētajai komitejai neatkarīga 
vērtētāja sagatavotu ziņojumu par 
aģentūras programmu vadības sistēmu un 
metožu kvalitāti

Or. en

Grozījums Nr. 162
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ar 35. panta 1. punktā minēto komiteju 
apspriežas par šā panta 1. punkta 
d) apakšpunktā minēto deleģēšanas 
lēmumu saskaņā ar 35. panta 2. punktā 
paredzēto apspriešanās procedūru. 
Komiteju informē par deleģēšanas 
nolīgumiem, ko gatavojas slēgt Savienība, 
kuru pārstāv Komisija, un Eiropas GNSS 
aģentūra.

3. Ar 35. panta 1. punktā minēto komiteju 
apspriežas par šā panta 1. punkta 
d) apakšpunktā minēto deleģēšanas 
lēmumu saskaņā ar 35. panta 2. punktā 
paredzēto apspriešanās procedūru. Eiropas 
Parlamentu un komiteju informē par 
deleģēšanas nolīgumiem, ko gatavojas 
slēgt Savienība, kuru pārstāv Komisija un 
Eiropas GNSS aģentūra.

Or. en

Grozījums Nr. 163
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
15. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Komisija informē Eiropas Parlamentu 
un Padomi par starpposma rezultātiem un 
galarezultātiem, kas gūti, izvērtējot 
lielākos publiskā iepirkuma konkursus un 
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visus līgumus ar privātā sektora 
uzņēmumiem, ko Eiropas GNSS aģentūra 
gatavojas noslēgt.

Or. en

Grozījums Nr. 164
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ar Eiropas Kosmosa aģentūru 
noslēdz daudzgadu deleģēšanas nolīgumu, 
pamatojoties uz deleģēšanas lēmumu, ko 
Komisija pieņem saskaņā ar Regulas (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 54. panta 
2. punktu. Šis nolīgums aptver uzdevumu
un budžeta izpildi, uz ko attiecas 
deleģēšana programmu īstenošanā, jo 
īpaši ar Galileo programmu izveidotās 
sistēmas infrastruktūras izvietošanas 
pabeigšana.

1. Galileo programmas izvēršanas posma 
īstenošanai Komisija ar Eiropas Kosmosa 
aģentūru noslēdz deleģēšanas nolīgumu,
kurā ir sīki izklāstīti aģentūras uzdevumi, 
jo īpaši saistībā ar sistēmas izveidi un 
iepirkumu. Nolīgumu ar Eiropas 
Kosmosa aģentūru noslēdz, pamatojoties 
uz deleģēšanas lēmumu, ko Komisija 
pieņem saskaņā ar Regulas (EK, Euratom) 
Nr. 1605/2002 54. panta 2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 165
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ar Eiropas Kosmosa aģentūru 
noslēdz daudzgadu deleģēšanas nolīgumu, 
pamatojoties uz deleģēšanas lēmumu, ko 
Komisija pieņem saskaņā ar Regulas (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 54. panta 
2. punktu. Šis nolīgums aptver uzdevumu 
un budžeta izpildi, uz ko attiecas 
deleģēšana programmu īstenošanā, jo īpaši 

1. Komisija ar Eiropas Kosmosa aģentūru 
noslēdz daudzgadu deleģēšanas nolīgumu, 
pamatojoties uz deleģēšanas lēmumu, ko 
Komisija pieņem saskaņā ar Regulas (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 54. panta 
2. punktu līdz [18 mēnešus no šīs regulas 
spēkā stāšanās dienas]. Šis nolīgums 
aptver uzdevumu un budžeta izpildi, uz ko 
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ar Galileo programmu izveidotās sistēmas 
infrastruktūras izvietošanas pabeigšana.

attiecas deleģēšana programmu īstenošanā, 
jo īpaši ar Galileo programmu izveidotās 
sistēmas infrastruktūras izvietošanas 
pabeigšana.

Or. en

Grozījums Nr. 166
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzraudzības un kontroles pasākumos 
ietilpst instruments izmaksu aplēšanai, 
Komisijas sistemātiska informēšana par 
izmaksām un, ja notiek novirzīšanās no 
paredzētā budžeta un sākotnēji 
apstiprinātajām izmaksām, koriģējoši 
pasākumi, kas garantē infrastruktūras 
ieviešanu piešķirtā budžeta ietvaros.

Uzraudzības un kontroles pasākumos 
ietilpst instruments izmaksu aplēšanai, arī
Komisijas regulāri sniegti ziņojumi 
Eiropas Parlamentam par izmaksām un, ja 
notiek novirzīšanās no paredzētā budžeta 
un sākotnēji apstiprinātajām izmaksām, 
koriģējoši pasākumi, kas garantē 
infrastruktūras ieviešanu piešķirtā budžeta 
ietvaros.

Or. ro

Grozījums Nr. 167
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
16. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Programmu ekspluatācijas posma 
īstenošanai Eiropas GNSS aģentūra un 
Eiropas Kosmosa aģentūra slēdz 
sadarbības vienošanās, kas saskaņā ar šo 
regulu ir vajadzīgas to attiecīgu uzdevumu 
izpildei programmu minētajā posmā. Šajā 
vienošanās ir noteikta arī Eiropas 
Kosmosa aģentūras loma ekspluatācijas 
posma laikā un tās sadarbība ar Eiropas 
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GNSS aģentūru, jo īpaši attiecībā uz:
(a) koncepciju, izveidi, uzraudzību 
apstiprināšanu un iepirkumu saistībā ar 
sistēmu nākamo paaudžu izstrādi;
(b) tehnisko atbalstu saistībā ar sistēmu 
esošās paaudzes darbību un apkopi.
Par šīm sadarbības vienošanām un visām 
izmaiņām tajos Komisija ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 168
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
16. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Eiropas Kosmosa aģentūras un 
Eiropas GNSS aģentūras sadarbība 
balstās uz sadarbības vienošanām, ietverot 
pilnīgu deleģēšanu no Eiropas GNSS 
aģentūras Eiropas Kosmosa aģentūrai. 
Šajās sadarbības vienošanās it sevišķi ir 
noteikti Eiropas Kosmosa aģentūras 
pienākumi attiecībā uz:
(a) koncepciju, izveidi, uzraudzību, 
apstiprināšanu un iepirkumus saistībā ar 
sistēmu nākamo paaudžu izstrādi;
(b) tehnisku atbalstu saistībā ar sistēmu 
esošās paaudzes darbību un apkopi.
Par šīm sadarbības vienošanām un 
izmaiņām tajās tiek ziņots Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 169
Silvia-Adriana Ţicău
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Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ar 35. panta 1. punktā minēto komiteju 
apspriežas par šā panta 1. punktā minēto 
deleģēšanas lēmumu saskaņā ar 35. panta 
2. punktā paredzēto apspriešanās 
procedūru. Komiteju informē par 
daudzgadu deleģēšanas nolīgumu, ko 
Komisija slēdz ar Eiropas Kosmosa 
aģentūru.

3. Ar 35. panta 1. punktā minēto komiteju 
apspriežas par šā panta 1. punktā minēto 
deleģēšanas lēmumu saskaņā ar 35. panta 
2. punktā paredzēto apspriešanās 
procedūru. Komiteju un Eiropas 
Parlamentu informē par deleģēšanas 
nolīgumu, ko Komisija slēdz ar Eiropas 
Kosmosa aģentūru.

Or. ro

Grozījums Nr. 170
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ar 35. panta 1. punktā minēto komiteju 
apspriežas par šā panta 1. punktā minēto 
deleģēšanas lēmumu saskaņā ar 35. panta 
2. punktā paredzēto apspriešanās 
procedūru. Komiteju informē par 
daudzgadu deleģēšanas nolīgumu, ko 
Komisija slēdz ar Eiropas Kosmosa 
aģentūru.

3. Ar 35. panta 1. punktā minēto komiteju 
apspriežas par šā panta 1. punktā minēto 
deleģēšanas lēmumu saskaņā ar 35. panta 
2. punktā paredzēto apspriešanās 
procedūru. Eiropas Parlamentu un
komiteju informē par daudzgadu 
deleģēšanas nolīgumu, ko Komisija slēdz 
ar Eiropas Kosmosa aģentūru.

Or. en

Grozījums Nr. 171
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
16. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija informē 35. panta 1. punktā 
minēto komiteju par starpposma 
rezultātiem un galarezultātiem, izvērtējot 
publiskā iepirkuma konkursus un līgumus 
ar uzņēmumiem, ko Eiropas Kosmosa 
aģentūra gatavojas noslēgt.

4. Komisija informē Eiropas Parlamentu 
un Padomi par starpposma rezultātiem un 
galarezultātiem, izvērtējot nozīmīgākos
publiskā iepirkuma konkursus un visus 
līgumus ar uzņēmumiem, ko Eiropas 
Kosmosa aģentūra gatavojas noslēgt.

Or. en

Grozījums Nr. 172
Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija informē 35. panta 1. punktā 
minēto komiteju par starpposma 
rezultātiem un galarezultātiem, izvērtējot 
publiskā iepirkuma konkursus un līgumus 
ar uzņēmumiem, ko Eiropas Kosmosa 
aģentūra gatavojas noslēgt.

4. Komisija informē budžeta lēmējiestādes
par starpposma rezultātiem un 
galarezultātiem, izvērtējot publiskā 
iepirkuma konkursus un līgumus ar 
uzņēmumiem, ko Eiropas Kosmosa 
aģentūra gatavojas noslēgt.

Or. en

Grozījums Nr. 173
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
20. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) izvairīties no iespējama dominējoša 
stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas un no 
ilgstošas atkarības no viena piegādātāja;

(b) izvairīties no iespējama dominējoša 
stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas un no 
atkarības no viena piegādātāja;

Or. ro
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Grozījums Nr. 174
Christine De Veyrac

Regulas priekšlikums
20. pants – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) lai vajadzības gadījumā izmantotu 
divus nodrošinājuma avotus ar mērķi 
mazināt atkarību no viena piegādātāja, šī 
metode, ja iespējams un attiecīgā 
gadījumā, būtu jānosaka par specifisku 
atlases kritēriju, organizējot uzaicinājumu 
uz izsoli.

Or. fr

Pamatojums

Šis referenta ierosinātais grozījums būtu jāatbalsta. Vienlaikus, lai nodrošinātu 
pārredzamību, ir jāparedz, ka, publicējot izaicinājumu uz izsoli, visas ieinteresētās personas 
tiek informētas par šīs metodes izmantošanu. 

Grozījums Nr. 175
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
20. pants – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ja iespējams, turpināt izmantot 
vairākus piegādes avotus;

Or. en

Grozījums Nr. 176
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iepirkumam pa daļām, kam piemēro 
nosacījumus, ir viena nemainīga daļa, kurai 
pievienotas budžeta saistības, un viena vai 
vairākas daļas ar nosacījumiem. Iepirkuma 
dokumentos sniedz aprakstu par iepirkumu 
pa daļām, kam piemēro nosacījumus. Tajos 
jo īpaši nosaka katras daļas mērķi, cenu vai 
tās noteikšanas veidu un pakalpojumu 
sniegšanas nosacījumus.

2. Iepirkumam pa daļām, kam piemēro 
nosacījumus, ir viena nemainīga daļa, kurai 
pievienotas budžeta saistības un stingras 
saistības attiecībā uz to darbu un 
pakalpojumu izpildi, par kuriem noslēgts 
līgums šajā posmā, un viena vai vairākas 
daļas ar nosacījumiem budžeta 
noteikšanas un izpildes posmā. Iepirkuma 
dokumentos sniedz aprakstu par iepirkumu 
pa daļām, kam piemēro nosacījumus. Tajos 
jo īpaši nosaka katras daļas mērķi, cenu vai 
tās noteikšanas veidu un pakalpojumu 
sniegšanas nosacījumus.

Or. ro

Grozījums Nr. 177
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
22. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja attiecībā uz kādu konkrētu posmu 
līgumslēdzēja iestāde konstatē, ka darbi 
un pakalpojumi, par kuru izpildi šajā 
posmā noslēgta vienošanās, nav veikti, tā 
var pieprasīt kaitējuma atlīdzību un 
izbeigt līgumu.

Or. ro

Grozījums Nr. 178
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts – 2. daļa



AM\906180LV.doc 49/57 PE492.596v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atšķirībā no iepirkuma, kur tiek samaksāts 
par rezultātu un kur cenu vai tās 
noteikšanas veidu nosaka iepriekš 
iepirkuma dokumentos, ar papildināto 
izmaksu līgumu atlīdzina ieguldītos 
līdzekļus, nevis galaproduktu vai 
pakalpojumu. Maksājamā cena sastāv no 
atlīdzinājuma par līgumslēdzēja 
faktiskajiem izdevumiem, īstenojot 
līgumsaistības, piemēram, par darbaspēku, 
materiāliem, patēriņa precēm, vai par 
līgumsaistību īstenošanai nepieciešamā 
aprīkojuma un infrastruktūras izmantošanu. 
Šiem izdevumiem pieskaita vai nu 
vienreizēju maksājumu, kas sedz
vispārējas izmaksas un peļņu, vai summu, 
kas sedz vispārējas izmaksas un procentus 
saskaņā ar sasniegto rezultātu un 
atbilstību laika grafikam.

Atšķirībā no iepirkuma, kur tiek samaksāts 
par rezultātu un kur cenu vai tās 
noteikšanas veidu nosaka iepriekš 
iepirkuma dokumentos, ar papildināto 
izmaksu līgumu atlīdzina ieguldītos 
līdzekļus, nevis galaproduktu vai 
pakalpojumu. Maksājamā cena sastāv no 
atlīdzinājuma par līgumslēdzēja 
faktiskajiem izdevumiem, īstenojot 
līgumsaistības, piemēram, par darbaspēku, 
materiāliem, patēriņa precēm, vai par 
līgumsaistību īstenošanai nepieciešamā 
aprīkojuma un infrastruktūras izmantošanu. 
Šiem izdevumiem pieskaita vienreizēju 
maksājumu, kas sedz netiešās izmaksas 

Or. ro

Grozījums Nr. 179
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Maksimālā maksājamā summa ir pilnīga 
vai daļēja papildināto izmaksu līguma 
maksimālā cena. To drīkst pārsniegt tikai 
pienācīgi pamatotos izņēmuma gadījumos 
un ar līgumslēdzējas iestādes iepriekšēju 
piekrišanu.

3. Maksimālā maksājamā summa ir pilnīga 
vai daļēja papildināto izmaksu līguma 
maksimālā cena.

Or. ro

Grozījums Nr. 180
Silvia-Adriana Ţicău
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Regulas priekšlikums
24. pants – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) līguma vērtība nepārsniedz vairāk kā 
15 % no summas, par kuru sākotnēji 
panākta vienošanās;

Or. ro

Grozījums Nr. 181
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līgumslēdzēja iestāde var pieprasīt 
katram kandidātam kādu līguma daļu
dažādos līmeņos nodot apakšlīgumu
slēdzējiem — uzņēmumiem, kas nepieder 
pie grupas, pie kuras pieder kandidāts. Šo 
obligāto apakšlīguma daļu izsaka skalas 
veidā, norādot minimālo un maksimālo 
procentuālo daudzumu. Šī skala ir 
proporcionāla iepirkuma mērķim un tā 
vērtībai, kā arī darbībai attiecīgajā 
nozarē, jo īpaši, konkurences esībai un 
vērojamajam rūpnieciskajam 
potenciālam.

1. Līgumslēdzēja iestāde kandidātiem 
pieprasa kādu līguma daļu, izsludinot 
piedāvājumu konkursu attiecīgā 
apakšlīgumu līmenī, nodot apakšlīgumu
slēdzējiem – uzņēmumiem, kas nepieder 
pie grupas, pie kuras pieder kandidāts.

Or. en

Grozījums Nr. 182
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. daļa



AM\906180LV.doc 51/57 PE492.596v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija izstrādā daudzgadu darba 
programmu, kurā paredzētas galvenās 
darbības, provizoriskais budžets un laika 
grafiks, lai sasniegtu 1. panta 4. un 
5. punktā noteiktos Galileo un EGNOS 
programmu mērķus.

Komisija, pieņemot deleģētos aktus 
saskaņā ar 34. pantu, izstrādā daudzgadu 
darba programmu, kurā paredzētas 
galvenās darbības, provizoriskais budžets 
un laika grafiks, lai sasniegtu 1. panta 4. un 
5. punktā noteiktos Galileo un EGNOS 
programmu mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 183
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatojoties uz daudzgadu darba 
programmu, Komisija pieņem gada darba 
plānu, kurā ir daudzgadu darba 
programmas un attiecīgā finansējuma 
īstenošanas plāns.

Pamatojoties uz daudzgadu darba 
programmu, Komisija saskaņā ar 35. 
panta 2. punktā paredzēto pārbaudes 
procedūru pieņem gada darba plānu, kurā 
ir daudzgadu darba programmas un 
attiecīgā finansējuma īstenošanas plāns.

Or. en

Grozījums Nr. 184
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
26. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šos īstenošanas tiesību aktus pieņem 
saskaņā ar 35. panta 3. punktā paredzēto 
izskatīšanas procedūru.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 185
Henri Weber

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai veiktu 13. panta 2. punktā paredzētos 
tehniska rakstura uzdevumus, Komisija var 
vērsties pēc nepieciešamās palīdzības jo 
īpaši pie kosmosa jomā kompetento 
dalībvalstu aģentūru ekspertiem,
neatkarīgiem ekspertiem, kā arī
struktūrām, kas varētu sniegt objektīvu 
analīzi un viedokli par programmu norisi.

Lai veiktu 13. panta 2. punktā paredzētos 
tehniska rakstura uzdevumus, Komisija var 
vērsties pēc nepieciešamās palīdzības, jo 
īpaši izmantojot kosmosa jomā kompetento 
dalībvalstu aģentūru jaudas un 
specializētas zināšanas, kā arī neatkarīgus 
ekspertus un struktūras, kas varētu sniegt 
objektīvu analīzi un viedokli par 
programmu norisi.

Or. fr

Grozījums Nr. 186
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija nodrošina, ka, izveidojot un
ieviešot sistēmas, tiek garantēta personas 
datu un privātuma aizsardzība un ka 
sistēmās tiek iekļautas attiecīgas minētās
aizsardzības garantijas.

1. Komisija nodrošina, ka, izveidojot, 
ieviešot un ekspluatējot sistēmas, visu 
laiku tiek garantēta personas datu un 
privātuma aizsardzība un ka sistēmās tiek 
iekļautas pietiekamas aizsardzības 
garantijas.

Or. en

Grozījums Nr. 187
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
32. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija nodrošina šīs regulas īstenošanu. 
Ik gadu, iesniedzot provizorisko budžeta 
projektu, Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par 
programmu īstenošanu.

Komisija nodrošina šīs regulas īstenošanu. 
Ik gadu, iesniedzot provizorisko budžeta 
projektu, Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par 
programmu īstenošanu. Ziņojumā iekļauj 
detalizētu informāciju par finansējuma 
sadalījumu jau veiktajām un turpmāk 
veicamajām programmas īstenošanas 
darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 188
Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
32. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija nodrošina šīs regulas īstenošanu. 
Ik gadu, iesniedzot provizorisko budžeta 
projektu, Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par 
programmu īstenošanu.

Komisija nodrošina šīs regulas īstenošanu. 
Ik gadu, iesniedzot provizorisko budžeta 
projektu, Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par 
programmu īstenošanu. Ziņojumā cita 
starpā iekļauj:
(a) novērtējumu par programmu 
īstenošanu un panākumiem 1. panta 4. un 
5. punktā noteikto mērķu sasniegšanā;
(b) aktualizētu informāciju par risku 
novērtējumu un kontroli, kā arī vērtējumu 
par to, cik lielas novirzes no izmaksu un 
laika grafika šie riski varētu radīt;
(c) kopsavilkumu par visu informāciju, 
kas budžeta lēmējiestādēm iesniegta 
saskaņā ar 7. panta 3. punktu, 8. panta 
2. punktu, 9. panta 2. punktu un 16. panta 
4. punktu;
(d) novērtējumu par to, kā darbojas 
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daudzgadu deleģēšanas nolīgums, kas 
noslēgts, ievērojot 16. panta 1. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 189
Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
32. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija savlaicīgi informē Eiropas 
Parlamentu un Padomi, ja tā uzskata, ka 
varētu rasties nekontrolējams risks vai citi 
faktori, kas izraisītu būtiskas novirzes no 
programmu īstenošanas, jo īpaši saistībā 
ar izmaksu un termiņu grafiku.

Or. en

Grozījums Nr. 190
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
32. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņojumā iekļauj visu būtisko informāciju 
par atsevišķu risku un izmaksu 
pārvaldību, ko veica saistībā ar šīm 
programmām.

Or. en

Grozījums Nr. 191
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novērtējumā arī izskata iespējas attiecībā 
uz vienkāršošanu, iekšējo un ārējo 
saskaņotību, visu mērķu piemērotību, kā 
arī pasākumu devumu Savienības 
prioritāšu īstenošanā attiecībā uz gudru, 
ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi. Tajā 
ņem vērā atzinumus novērtējumos par 
iepriekšēju pasākumu ilgtermiņa ietekmi.

Novērtējumā arī izskata tehnoloģiju 
attīstību šajā nozarē, iespējas attiecībā uz 
vienkāršošanu, iekšējo un ārējo 
saskaņotību, visu mērķu piemērotību, kā 
arī pasākumu devumu Savienības 
prioritāšu īstenošanā attiecībā uz gudru, 
ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi. Tajā 
ņem vērā atzinumus novērtējumos par
iepriekšēju pasākumu ilgtermiņa ietekmi.

Or. ro

Grozījums Nr. 192
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisijai no 2014. gada 1. janvāra uz
nenoteiktu laiku tiek piešķirtas pilnvaras 
pieņemt 5. panta 14. pantā minētos 
deleģētos aktus.

2. Šīs regulas 5. un 14. pantā minētās 
pilnvaras pieņemt deleģētos aktus
Komisijai piešķir uz pieciem gadiem, 
sākot no 2014. gada 1. janvāra. Komisija 
sagatavo ziņojumu par pilnvaru 
deleģēšanu ne vēlāk kā deviņus mēnešus 
pirms septiņu gadu perioda beigām. 
Pilnvaru deleģējums tiek automātiski 
pagarināts uz tāda paša termiņa 
laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 
vai Padome pēc šīs regulas spēkā stāšanās 
dienas neiebilst pret šādu pagarinājumu 
vēlākais trīs mēnešus pirms katra 
laikposma beigām.

Or. ro

Grozījums Nr. 193
Marian-Jean Marinescu
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Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisijai no 2014. gada 1. janvāra uz 
nenoteiktu laiku tiek piešķirtas pilnvaras 
pieņemt 5. panta 14. pantā minētos 
deleģētos aktus.

2. Komisijai no 2014. gada 1. janvāra uz 
nenoteiktu laiku tiek piešķirtas pilnvaras 
pieņemt 5., 6., 13., 14. un 26. pantā
minētos deleģētos aktus.

Or. en

Grozījums Nr. 194
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
34. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā laikā atsaukt 5. un 14. pantā
minēto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums par 
atsaukšanu izbeidz tajā minēto pilnvaru 
deleģēšanu. Atsaukšana stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc attiecīgā lēmuma 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī vai attiecīgajā lēmumā minētā 
vēlākā datumā. Tā neskar jau spēkā esošo 
deleģēto aktu derīgumu.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 5., 6., 13., 14. un 
26. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. 
Lēmums par atsaukšanu izbeidz tajā 
minēto pilnvaru deleģēšanu. Atsaukšana 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc attiecīgā 
lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai attiecīgajā lēmumā 
minētā vēlākā datumā. Tā neskar jau spēkā 
esošo deleģēto aktu derīgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 195
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
34. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Deleģēts akts, ko pieņem saskaņā ar 5. 
un 14. pantu, stājas spēkā tikai tad, ja 
Eiropas Parlaments un Padome divu 

5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 
5., 6., 13., 14. un 26. pantu, stājas spēkā 
tikai tad, ja ne Eiropas Parlaments, ne 
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mēnešu laikā no paziņošanas par šo aktu 
Eiropas Parlamentam un Padomei nav 
cēluši iebildumus vai ja pirms šī termiņa 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējusi Komisiju par 
nodomu necelt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Padome 2 mēnešu laikā pēc informācijas 
saņemšanas nav izteikuši iebildumus vai ja 
pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas 
Parlaments, gan Padome ir paziņojuši 
Komisijai, ka necels iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.

Or. en

Grozījums Nr. 196
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
35. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Saskaņā ar komitejas reglamentā 
izstrādātajiem nosacījumiem tās darbā kā 
novērotāji var iesaistīties Eiropas GNSS 
aģentūras un Eiropas Kosmosa aģentūras 
pārstāvji.

4. Saskaņā ar komitejas reglamentā 
izstrādātajiem nosacījumiem tās darbā kā 
novērotāji iesaistās Eiropas GNSS 
aģentūras un Eiropas Kosmosa aģentūras 
pārstāvji.

Or. en


