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Alteração 93
Philippe Lamberts,
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) As infraestruturas e os serviços 
espaciais desenvolvidos pela União devem 
permanecer serviços civis, sob controlo 
civil.  A Comissão deve garantir a 
transparência no financiamento e na 
cooperação entre estratégias militares e 
civis de utilização do espaço.

Or. en

Alteração 94
Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Tendo em conta a utilização crescente 
da radionavegação por satélite em diversos 
domínios de atividade, uma interrupção da 
prestação de serviços é suscetível de 
provocar danos importantes nas sociedades 
contemporâneas. Além disso, devido à sua 
dimensão estratégica, os sistemas de 
radionavegação por satélite constituem 
infraestruturas sensíveis, suscetíveis, 
nomeadamente, de ser objeto de um uso 
mal intencionado. Estes elementos podem 
afetar a segurança da União e dos seus 
Estados-Membros. Consequentemente, 
convém ter em conta as exigências de 
segurança aquando da conceção, da criação 
e da exploração das infraestruturas 
decorrentes dos programas Galileo e 
EGNOS.

(8) Tendo em conta a utilização crescente 
da radionavegação por satélite em diversos 
domínios de atividade, uma interrupção da 
prestação de serviços é suscetível de 
provocar danos importantes nas sociedades 
contemporâneas. Além disso, devido à sua 
dimensão estratégica, os sistemas de 
radionavegação por satélite constituem 
infraestruturas sensíveis, suscetíveis, 
nomeadamente, de ser objeto de um uso 
mal-intencionado. Estes elementos podem 
afetar a segurança da União e dos seus 
Estados-Membros. Consequentemente, 
convém ter em conta as exigências de 
segurança mais rigorosas aquando da 
conceção, da criação e da exploração das 
infraestruturas decorrentes dos programas 
Galileo e EGNOS.
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Or. lv

Alteração 95
Vladimír Remek

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O programa EGNOS está em fase de 
exploração desde que o seu serviço aberto 
e o seu serviço denominado «Safety of Life 
– salvaguarda da vida humana» foram 
declarados operacionais em outubro de 
2009 e em março de 2011, respetivamente.

(10) O programa EGNOS está em fase de 
exploração desde que o seu serviço aberto 
e o seu serviço denominado «Safety of Life 
– salvaguarda da vida humana» foram 
declarados operacionais em outubro de 
2009 e em março de 2011, respetivamente.
Assegurar a cobertura completa do 
território dos Estados-Membros deve ter 
prioridade absoluta. Numa segunda fase, 
cumpre alargar a cobertura.

Or. en

Alteração 96
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) As fases de implantação e de 
exploração do programa Galileo e a fase de 
exploração do programa EGNOS devem, 
em princípio, ser inteiramente financiadas 
pela União. Todavia, em conformidade 
com o Regulamento (CE, Euratom) n.º 
1605/2002, de 25 de Junho de 2002, que 
institui o Regulamento Financeiro 
aplicável ao orçamento geral das 
Comunidades Europeias, os Estados-
Membros devem ter a possibilidade de 
contribuir com fundos suplementares para 
os programas ou efetuar uma contribuição 

(13) As fases de implantação e de 
exploração do programa Galileo e a fase de 
exploração do programa EGNOS devem, 
em princípio, ser inteiramente financiadas 
pela União. Todavia, em conformidade 
com o Regulamento (CE, Euratom) n.º 
1605/2002, de 25 de junho de 2002, que 
institui o Regulamento Financeiro 
aplicável ao orçamento geral das 
Comunidades Europeias, os
Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de contribuir com fundos 
suplementares para os programas ou 
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em espécie, com base em acordos 
adequados, a fim de financiar elementos 
adicionais dos programas cuja realização 
seja necessária, por exemplo, no caso da 
arquitetura dos sistemas ou de certas 
necessidades suplementares ligadas à 
segurança. Os países terceiros e as 
organizações internacionais devem 
igualmente poder contribuir para os 
programas.

efetuar uma contribuição em espécie, com 
base em acordos adequados, a fim de 
financiar elementos adicionais dos 
programas relacionados com os seus 
objetivos particulares. Os países terceiros 
e as organizações internacionais devem 
igualmente poder contribuir para os 
programas.

Or. en

Alteração 97
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) As fases de implantação e de 
exploração do programa Galileo e a fase de 
exploração do programa EGNOS devem, 
em princípio, ser inteiramente financiadas 
pela União. Todavia, em conformidade 
com o Regulamento (CE, Euratom) n.º 
1605/2002, de 25 de Junho de 2002, que 
institui o Regulamento Financeiro 
aplicável ao orçamento geral das 
Comunidades Europeias, os Estados-
Membros devem ter a possibilidade de 
contribuir com fundos suplementares para 
os programas ou efetuar uma contribuição 
em espécie, com base em acordos 
adequados, a fim de financiar elementos 
adicionais dos programas cuja realização 
seja necessária, por exemplo, no caso da 
arquitetura dos sistemas ou de certas 
necessidades suplementares ligadas à 
segurança. Os países terceiros e as 
organizações internacionais devem 
igualmente poder contribuir para os 
programas.

(13) As fases de implantação e de 
exploração do programa Galileo e a fase de 
exploração do programa EGNOS devem, 
em princípio, ser inteiramente financiadas 
pela União. Todavia, em conformidade 
com o Regulamento (CE, Euratom) n.º 
1605/2002, de 25 de junho de 2002, que 
institui o Regulamento Financeiro 
aplicável ao orçamento geral das 
Comunidades Europeias, os
Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de contribuir com fundos 
suplementares para os programas ou 
efetuar uma contribuição em espécie, com 
base em acordos adequados, a fim de 
financiar elementos adicionais dos 
programas relacionados com os seus 
objetivos particulares. Os países terceiros 
e as organizações internacionais devem 
igualmente poder contribuir para os 
programas.

Or. en
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Alteração 98
Maria da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Para garantir o seu prosseguimento, é 
necessário estabelecer um quadro 
financeiro adequado que permita à União 
continuar a financiar os programas.
Convém igualmente indicar o montante 
necessário, durante o período de 1 de 
Janeiro de 2014 a 31 de Dezembro de 
2020, para financiar a conclusão da fase de 
implantação do Galileo, assim como da 
exploração dos sistemas.

(14) Dado o prazo longo de realização que 
está associado a estes projetos e os níveis 
de investimento de capitais já consagrados 
aos mesmos, são necessários 
compromissos financeiros coerentes e 
suficientes ao longo dos períodos de 
planeamento financeiro, de modo a 
assegurar a continuidade da planificação 
e a estabilidade organizacional dos 
programas. Para garantir o seu 
prosseguimento, é necessário estabelecer 
um quadro financeiro adequado que 
permita à União continuar a financiar os 
programas. Convém igualmente
especificar o montante máximo necessário, 
durante o período de 1 de janeiro de 2014 a 
31 de dezembro de 2020, para financiar a 
conclusão da fase de implantação do 
Galileo, assim como da exploração dos 
sistemas.

Or. en

Alteração 99
Philippe Lamberts,
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) É conveniente especificar as 
atividades para as quais são concedidas as 
dotações orçamentais da União afetadas 
aos programas para o período 2014-2020 

(16) É conveniente especificar as 
atividades para as quais são concedidas as 
dotações orçamentais da União afetadas 
aos programas para o período 2014-2020 
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ao abrigo do presente regulamento. Estas 
dotações devem ser concedidas 
principalmente para as atividades 
associadas à fase de implantação do 
programa Galileo, incluindo as ações de 
gestão e de acompanhamento desta fase, e 
as associadas à exploração do sistema 
resultante do programa Galileo, incluindo 
as ações prévias ou preparatórias dessa 
fase, e do sistema EGNOS. Devem 
igualmente ser concedidas para o 
financiamento de outras atividades 
necessárias à gestão e à realização dos 
objetivos dos programas.

ao abrigo do presente regulamento. Estas 
dotações devem ser concedidas 
principalmente para as atividades 
associadas à fase de implantação do 
programa Galileo, incluindo as ações de 
gestão e de acompanhamento desta fase, e 
as associadas à exploração do sistema 
resultante do programa Galileo, incluindo 
as ações prévias ou preparatórias dessa 
fase, e do sistema EGNOS. Devem 
igualmente ser concedidas para o 
financiamento de outras atividades 
necessárias à gestão e à realização dos 
objetivos dos programas. A Comissão deve 
apresentar relatórios ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, de modo 
transparente, relativamente às dotações 
anuais atribuídas a cada atividade.

Or. en

Alteração 100
Vladimír Remek

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Convém igualmente assinalar que os 
recursos orçamentais previstos no presente 
regulamento não abrangem os trabalhos 
financiados pelos fundos afetados ao 
programa Horizonte 2020, Programa-
Quadro para a Investigação e a Inovação, 
tais como os ligados ao desenvolvimento 
das aplicações derivadas dos sistemas.
Estes trabalhos permitirão otimizar a 
utilização dos serviços oferecidos no 
quadro dos programas, assegurar um bom 
retorno dos investimentos efetuados pela 
União sob a forma de benefícios sociais e 
económicos, e desenvolver o saber-fazer 
das empresas da União em relação à 
tecnologia da radionavegação por satélite.

(18) Convém igualmente assinalar que os 
recursos orçamentais previstos no presente 
regulamento não abrangem os trabalhos 
financiados pelos fundos afetados ao 
programa Horizonte 2020, Programa-
Quadro para a Investigação e a Inovação, 
tais como os ligados ao desenvolvimento 
das aplicações derivadas dos sistemas.
Estes trabalhos permitirão otimizar a 
utilização dos serviços oferecidos no 
quadro dos programas, assegurar um bom 
retorno dos investimentos efetuados pela 
União sob a forma de benefícios sociais e 
económicos, e desenvolver o saber-fazer 
das empresas da União em relação à 
tecnologia da radionavegação por satélite.
Por conseguinte, os programas devem 



PE492.596v01-00 8/60 AM\906180PT.doc

PT

beneficiar de financiamento adequado 
para as atividades do GNSS Europeu, no 
âmbito do programa Horizonte 2020, 
financiamento este que deve ser destinado 
ao desenvolvimento de aplicações 
derivadas dos programas, no intuito de 
maximizar os seus benefícios 
socioeconómicos, bem como a 
investigação no domínio do 
desenvolvimento de novas tecnologias 
(por exemplo, relógios atómicos), a serem 
utilizadas na atualização do GNSS 
Europeu (por exemplo, programa Galileo 
de segunda geração), de molde a 
assegurar que os programas do GNSS 
Europeu apresentem um valor 
acrescentado permanente em comparação 
com outros programas similares no 
mundo.

Or. en

Alteração 101
Philippe Lamberts,
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Convém igualmente assinalar que os 
recursos orçamentais previstos no presente 
regulamento não abrangem os trabalhos 
financiados pelos fundos afetados ao 
programa Horizonte 2020, Programa-
Quadro para a Investigação e a Inovação, 
tais como os ligados ao desenvolvimento 
das aplicações derivadas dos sistemas.
Estes trabalhos permitirão otimizar a 
utilização dos serviços oferecidos no 
quadro dos programas, assegurar um bom 
retorno dos investimentos efetuados pela 
União sob a forma de benefícios sociais e 
económicos, e desenvolver o saber-fazer 
das empresas da União em relação à 

(18) Convém igualmente assinalar que os 
recursos orçamentais previstos no presente 
regulamento não abrangem os trabalhos 
financiados pelos fundos afetados ao 
programa Horizonte 2020, Programa-
Quadro para a Investigação e a Inovação, 
tais como os ligados ao desenvolvimento 
das aplicações derivadas dos sistemas.
Estes trabalhos permitirão otimizar a 
utilização dos serviços oferecidos no 
quadro dos programas, assegurar o 
desenvolvimento de serviços espaciais a 
jusante que beneficiem os cidadãos, um 
bom retorno dos investimentos efetuados 
pela União sob a forma de benefícios 
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tecnologia da radionavegação por satélite. sociais e económicos, e desenvolver o 
saber-fazer das empresas da União em 
relação à tecnologia da radionavegação por 
satélite.

Or. en

Alteração 102
Philippe Lamberts,
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Por outro lado, é necessário que as 
receitas geradas pelos sistemas sejam 
cobradas pela União, para garantir a 
recuperação dos investimentos previamente 
efetuados. Além disso, deve ser possível 
estabelecer um mecanismo de partilha de 
receitas em contratos celebrados com as 
empresas do setor privado.

(19) Por outro lado, é necessário que as 
receitas geradas pelos sistemas sejam 
cobradas pela União, para garantir a 
recuperação dos investimentos previamente 
efetuados. Neste contexto, os 
Estados-Membros devem suportar os 
custos de qualquer utilização do serviço 
público regulamentado (PRS) para fins de 
defesa. Além disso, deve ser possível 
estabelecer um mecanismo de partilha de 
receitas em contratos celebrados com as 
empresas do setor privado que tenham 
contribuído financeiramente para os 
investimentos, mecanismo este que deve 
basear-se no princípio de que os lucros e 
os prejuízos devem ser proporcionais aos 
investimentos dos participantes públicos e 
privados.

Or. en

Justificação

Segundo um inquérito da Comissão Europeia, a defesa e a segurança interna serão, de longe, 
os setores que vão utilizar o maior volume de recetores PRS, e, com exceção do Reino Unido 
e da Alemanha, todos os Estados-Membros planeiam utilizar aplicações PRS nos respetivos 
setores de defesa nacionais. Uma vez que a defesa não se enquadra nas competências da 
União Europeia, a utilização do Galileo para fins de defesa por parte dos Estados-Membros 
deve acarretar custos, os quais devem ser cobrados pela União, para garantir a recuperação 
dos investimentos efetuados.
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Alteração 103
Maria da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A fim de evitar as derrapagens de 
custos e os atrasos que afetaram o 
funcionamento dos programas durante os 
últimos anos, é necessário aumentar os 
esforços para controlar os riscos suscetíveis 
de provocar custos excessivos, tal como 
solicitado pelo Conselho e o Parlamento 
nas suas conclusões e resoluções,
respetivamente, de 31 de março de 2011 e 
8 de junho de 2011, e como resulta da 
Comunicação da Comissão ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões, de 29 de junho de 2011, 
intitulada «Um orçamento para a estratégia 
Europa 2020».

(20) A fim de evitar as derrapagens de 
custos e os atrasos que afetaram o 
funcionamento dos programas durante os 
últimos anos, é impreterível aumentar os 
esforços para controlar os riscos suscetíveis 
de provocar custos excessivos, tal como 
solicitado pelo Conselho e o Parlamento 
nas suas conclusões e resoluções,
respetivamente, de 31 de março de 2011 e 
8 de junho de 2011, e como resulta da 
Comunicação da Comissão ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões, de 29 de junho de 2011,
intitulada «Um orçamento para a estratégia 
Europa 2020». Os riscos associados à 
implantação e exploração foram 
calculados em cerca de 1 005 milhões de 
euros (a preços correntes) e foram 
incluídos no envelope financeiro dos 
programas. Se forem necessários recursos 
financeiros adicionais para estes 
programas, os mesmos não devem ser 
obtidos em detrimento dos projetos bem-
sucedidos de menor dimensão, 
financiados pelo orçamento geral da 
União Europeia. Quaisquer recursos 
financeiros adicionais derivados destes
riscos devem ser cobertos pela margem 
entre os limites dos recursos próprios e os 
limites do quadro financeiro plurianual.

Or. en

Alteração 104
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A Agência do GNSS Europeu foi 
instituída pelo Regulamento (UE) n.º 
912/2010 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 22 de setembro de 2010, que 
cria a Agência do GNSS Europeu, revoga o 
Regulamento (CE) n.º 1321/2004 do 
Conselho relativo às estruturas de gestão 
dos programas europeus de radionavegação 
por satélite e altera o Regulamento (CE) n.º 
683/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, com vista a alcançar os objetivos 
dos programas Galileo e EGNOS e a 
executar certas tarefas ligadas ao 
funcionamento dos programas. Constitui 
uma agência da União, que, enquanto 
organismo na aceção do artigo 185.º do 
Regulamento (CE, Euratom) n.º 
1605/2002, está sujeita às obrigações 
aplicáveis às agências da União. Convém 
atribuir-lhe determinadas tarefas ligadas à 
segurança dos programas, à sua eventual 
designação como autoridade PRS 
responsável e à sua contribuição para a
comercialização dos sistemas. Deve 
igualmente desempenhar as tarefas que a 
Comissão possa confiar-lhe através de um 
ou vários acordos de delegação que 
abranjam outras tarefas específicas 
relacionadas com os programas, que 
incluam tarefas ligadas às fases de 
exploração dos sistemas e à promoção das 
aplicações e dos serviços no mercado da 
radionavegação por satélite. Para que a 
Comissão, enquanto representante da 
União, possa exercer plenamente o seu 
poder de controlo, esses acordos de 
delegação devem incluir, em especial, as 
condições gerais da gestão dos fundos 
confiados à Agência do GNSS Europeu.

(23) A Agência do GNSS Europeu foi 
instituída pelo Regulamento (UE) n.º 
912/2010 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 22 de setembro de 2010, que 
cria a Agência do GNSS Europeu, revoga o 
Regulamento (CE) n.º 1321/2004 do 
Conselho relativo às estruturas de gestão 
dos programas europeus de radionavegação 
por satélite e altera o Regulamento (CE) n.º 
683/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, com vista a alcançar os objetivos 
dos programas Galileo e EGNOS e a 
executar certas tarefas ligadas ao 
funcionamento dos programas. Constitui 
uma agência da União, que, enquanto 
organismo na aceção do artigo 185.º do 
Regulamento (CE, Euratom) n.º 
1605/2002, está sujeita às obrigações 
aplicáveis às agências da União. Convém 
atribuir-lhe determinadas tarefas ligadas à 
segurança dos programas, à sua eventual 
designação como autoridade PRS 
responsável, à sua promoção e à 
comercialização dos serviços prestados.
Convém igualmente que estabeleça um
contacto próximo com os utilizadores e os 
potenciais utilizadores dos serviços 
prestados no quadro dos programas e que 
recolha informações sobre as suas 
exigências e sobre os avanços do mercado 
de radionavegação por satélite. Além 
disso, deve identificar as áreas cujos 
regulamentos podem ser alterados ou que 
beneficiariam da introdução de 
regulamentos por forma a usufruírem das 
vantagens do GNSS e deve desempenhar 
tarefas que visem maximizar os benefícios 
socioeconómicos dos programas, 
designadamente estabelecendo um roteiro 
de aprovação por área de aplicação.  
Além disso, deve igualmente desempenhar 
as tarefas que a Comissão possa confiar-lhe 
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através de um ou vários acordos de 
delegação que abranjam outras tarefas 
específicas relacionadas com os programas,
que incluam tarefas ligadas às fases de 
exploração dos sistemas e à promoção das 
aplicações e dos serviços no mercado da 
radionavegação por satélite. Para que a 
Comissão, enquanto representante da 
União, possa exercer plenamente o seu 
poder de controlo, esses acordos de 
delegação devem incluir, em especial, as 
condições gerais da gestão dos fundos 
confiados à Agência do GNSS Europeu.

Or. en

Alteração 105
Vladimír Remek

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A Agência do GNSS Europeu foi 
instituída pelo Regulamento (UE) n.º 
912/2010 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 22 de setembro de 2010, que 
cria a Agência do GNSS Europeu, revoga o 
Regulamento (CE) n.º 1321/2004 do 
Conselho relativo às estruturas de gestão 
dos programas europeus de radionavegação 
por satélite e altera o Regulamento (CE) n.º 
683/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, com vista a alcançar os objetivos 
dos programas Galileo e EGNOS e a 
executar certas tarefas ligadas ao 
funcionamento dos programas. Constitui 
uma agência da União, que, enquanto 
organismo na aceção do artigo 185.º do 
Regulamento (CE, Euratom) n.º 
1605/2002, está sujeita às obrigações 
aplicáveis às agências da União. Convém 
atribuir-lhe determinadas tarefas ligadas à 
segurança dos programas, à sua eventual 
designação como autoridade PRS 

(23) A Agência do GNSS Europeu foi 
instituída pelo Regulamento (UE) n.º 
912/2010 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 22 de setembro de 2010, que 
cria a Agência do GNSS Europeu, revoga o 
Regulamento (CE) n.º 1321/2004 do 
Conselho relativo às estruturas de gestão 
dos programas europeus de radionavegação 
por satélite e altera o Regulamento (CE) n.º 
683/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, com vista a alcançar os objetivos
dos programas Galileo e EGNOS e a 
executar certas tarefas ligadas ao 
funcionamento dos programas. Constitui 
uma agência da União, que, enquanto 
organismo na aceção do artigo 185.º do 
Regulamento (CE, Euratom) n.º 
1605/2002, está sujeita às obrigações 
aplicáveis às agências da União. Convém 
atribuir-lhe determinadas tarefas ligadas à 
segurança dos programas, à sua eventual 
designação como autoridade PRS 
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responsável e à sua contribuição para a 
comercialização dos sistemas. Deve 
igualmente desempenhar as tarefas que a 
Comissão possa confiar-lhe através de um 
ou vários acordos de delegação que 
abranjam outras tarefas específicas 
relacionadas com os programas, que 
incluam tarefas ligadas às fases de 
exploração dos sistemas e à promoção das 
aplicações e dos serviços no mercado da 
radionavegação por satélite. Para que a 
Comissão, enquanto representante da 
União, possa exercer plenamente o seu 
poder de controlo, esses acordos de 
delegação devem incluir, em especial, as 
condições gerais da gestão dos fundos 
confiados à Agência do GNSS Europeu.

responsável e à sua contribuição para a 
comercialização dos sistemas. Deve 
igualmente desempenhar as tarefas que a 
Comissão possa confiar-lhe através de um 
ou vários acordos de delegação que 
abranjam outras tarefas específicas 
relacionadas com os programas, que 
incluam tarefas ligadas às fases de 
exploração dos sistemas e à promoção das 
aplicações e dos serviços no mercado da 
radionavegação por satélite. Para que a 
Comissão, enquanto representante da 
União, possa exercer plenamente o seu 
poder de controlo, esses acordos de 
delegação devem incluir, em especial, as 
condições gerais da gestão dos fundos 
confiados à Agência do GNSS Europeu.
Deve estar previsto um período adequado 
de transição, de forma a garantir o 
sucesso da implementação do novo 
sistema de governação. Além do mais, 
suficientes recursos humanos devem ser 
postos à disposição da Agência do GNSS 
Europeu durante e após o período de 
transição. 

Or. en

Alteração 106
Vladimír Remek

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A União deve celebrar com a Agência 
Espacial Europeia um acordo de delegação 
plurianual que cubra os aspetos técnicos e 
os aspetos relativos à programação. Para 
que a Comissão, enquanto representante da 
União, possa exercer plenamente o seu 
poder de controlo, os acordos de delegação 
devem incluir, em especial, as condições 
gerais da gestão dos fundos confiados à 
Agência do GNSS Europeu. Relativamente 

(24) A União deve celebrar com a Agência 
Espacial Europeia um acordo de delegação 
plurianual que cubra os aspetos técnicos e 
os aspetos relativos à programação. Para 
que a Comissão, enquanto representante da 
União, possa exercer plenamente o seu 
poder de controlo, os acordos de delegação 
devem incluir, em especial, as condições 
gerais da gestão dos fundos confiados à 
Agência do GNSS Europeu. Relativamente 
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às atividades exclusivamente financiadas 
pela União, estas condições devem garantir 
um grau de controlo comparável ao que 
seria exigido se a Agência Espacial 
Europeia fosse uma agência da União.

às atividades exclusivamente financiadas 
pela União, estas condições devem garantir 
um grau de controlo comparável ao que 
seria exigido se a Agência Espacial 
Europeia fosse uma agência da União.
Deve estar previsto um período adequado 
de transição, de forma a garantir o 
sucesso da implementação do novo 
sistema de governação.

Or. en

Alteração 107
Vladimír Remek

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Dado que os programas serão, em 
princípio, financiados pela União, os 
contratos públicos celebrados no âmbito 
dos programas devem obedecer às regras 
da União aplicáveis aos contratos públicos 
e, sobretudo, visar a otimização dos 
recursos, o controlo dos custos e a 
atenuação dos riscos, bem como melhorar a 
eficácia e reduzir a dependência em relação 
a um fornecedor único. É conveniente 
assegurar uma concorrência aberta e 
equitativa em toda a cadeia de 
abastecimento, oferecendo possibilidades 
de participação equilibradas aos diversos 
ramos de atividade a todos os níveis, 
incluindo, em particular, aos novos 
operadores e às pequenas e médias 
empresas (a seguir designadas «PME»).
Devem ser evitados eventuais abusos de 
posição dominante e de dependência a 
longo prazo de fornecedores únicos. Para 
atenuar os riscos do programa, evitar a 
dependência de uma fonte única de 
fornecimento e assegurar um melhor 
controlo global dos programas e dos 
respetivos custos e calendário, convém 

(28) Dado que os programas serão, em 
princípio, financiados pela União, os 
contratos públicos celebrados no âmbito 
dos programas devem obedecer às regras 
da União aplicáveis aos contratos públicos 
e, sobretudo, visar a otimização dos 
recursos, o controlo dos custos e a 
atenuação dos riscos, bem como melhorar a 
eficácia e reduzir a dependência em relação 
a um fornecedor único. É conveniente 
assegurar uma concorrência aberta e 
equitativa em toda a cadeia de 
abastecimento, oferecendo possibilidades 
de participação equilibradas aos diversos 
ramos de atividade a todos os níveis, 
incluindo, em particular, aos novos 
operadores e às pequenas e médias 
empresas (a seguir designadas "PME").
Devem ser evitados eventuais abusos de 
posição dominante e de dependência a 
longo prazo de fornecedores únicos. Para 
atenuar os riscos do programa, evitar a 
dependência de uma fonte única de 
fornecimento e assegurar um melhor 
controlo global dos programas e dos 
respetivos custos e calendário, convém 
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recorrer, sempre que necessário, a 
múltiplas fontes de fornecimento. As 
indústrias da União devem ter a 
possibilidade de recorrer a fontes fora da 
União para certos componentes e serviços 
caso se comprove a existência de 
vantagens significativas em termos de 
qualidade e de custos, tendo em conta, no 
entanto, a natureza estratégica dos 
programas e as exigências da União em 
matéria de segurança e de controlo das 
exportações. Convém tirar partido dos 
investimentos e das experiências e 
competências industriais, nomeadamente 
as adquiridas nas fases de definição, de 
desenvolvimento e de validação dos 
programas, garantindo simultaneamente 
que as normas aplicáveis à adjudicação por 
concurso não sejam postas em causa.

recorrer, sempre que necessário, a 
múltiplas fontes de fornecimento. As 
indústrias da União devem ter a 
possibilidade de recorrer a fontes fora da 
União para certos componentes e serviços 
caso se comprove a existência de 
vantagens significativas em termos de 
qualidade e de custos, tendo em conta, no 
entanto, a natureza estratégica dos 
programas e as exigências da União em 
matéria de segurança e de controlo das 
exportações. Convém tirar partido dos 
investimentos e das experiências e 
competências industriais, nomeadamente 
as adquiridas nas fases de definição, de 
desenvolvimento e de validação dos 
programas, garantindo simultaneamente 
que as normas aplicáveis à adjudicação por 
concurso não sejam postas em causa. Cada 
procedimento de adjudicação de contratos 
públicos deve comportar critérios de 
avaliação precisos.

Or. en

Alteração 108
Philippe Lamberts,
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Dado que os programas serão, em 
princípio, financiados pela União, os 
contratos públicos celebrados no âmbito 
dos programas devem obedecer às regras 
da União aplicáveis aos contratos públicos 
e, sobretudo, visar a otimização dos 
recursos, o controlo dos custos e a 
atenuação dos riscos, bem como melhorar a 
eficácia e reduzir a dependência em relação 
a um fornecedor único. É conveniente 
assegurar uma concorrência aberta e 
equitativa em toda a cadeia de 

(28) Dado que os programas serão, em 
princípio, financiados pela União, os 
contratos públicos celebrados no âmbito 
dos programas devem obedecer às regras 
da União aplicáveis aos contratos públicos 
e, sobretudo, visar a otimização dos 
recursos, o controlo dos custos e a 
atenuação dos riscos, bem como melhorar a 
eficácia e reduzir a dependência em relação 
a um fornecedor único. É conveniente 
assegurar uma concorrência aberta e 
equitativa em toda a cadeia de 
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abastecimento, oferecendo possibilidades 
de participação equilibradas aos diversos 
ramos de atividade a todos os níveis, 
incluindo, em particular, aos novos 
operadores e às pequenas e médias 
empresas (a seguir designadas «PME»).
Devem ser evitados eventuais abusos de 
posição dominante e de dependência a 
longo prazo de fornecedores únicos. Para 
atenuar os riscos do programa, evitar a 
dependência de uma fonte única de 
fornecimento e assegurar um melhor 
controlo global dos programas e dos 
respetivos custos e calendário, convém 
recorrer, sempre que necessário, a 
múltiplas fontes de fornecimento. As 
indústrias da União devem ter a 
possibilidade de recorrer a fontes fora da 
União para certos componentes e serviços 
caso se comprove a existência de 
vantagens significativas em termos de 
qualidade e de custos, tendo em conta, no 
entanto, a natureza estratégica dos 
programas e as exigências da União em 
matéria de segurança e de controlo das 
exportações. Convém tirar partido dos 
investimentos e das experiências e 
competências industriais, nomeadamente 
as adquiridas nas fases de definição, de 
desenvolvimento e de validação dos 
programas, garantindo simultaneamente 
que as normas aplicáveis à adjudicação por 
concurso não sejam postas em causa.

abastecimento, oferecendo possibilidades 
de participação equilibradas aos diversos 
ramos de atividade a todos os níveis, 
incluindo, em particular, aos novos 
operadores e às pequenas e médias 
empresas (a seguir designadas "PME").
Devem ser evitados eventuais abusos de 
posição dominante e de dependência a 
longo prazo de fornecedores únicos. Para 
atenuar os riscos do programa, evitar a 
dependência de uma fonte única de 
fornecimento e assegurar um melhor 
controlo global dos programas e dos 
respetivos custos e calendário, convém 
recorrer, sempre que possível, a múltiplas 
fontes de fornecimento. As indústrias da 
União devem ter a possibilidade de 
recorrer a fontes fora da União para certos 
componentes e serviços caso se comprove 
a existência de vantagens significativas em 
termos de qualidade e de custos, tendo em 
conta, no entanto, a natureza estratégica 
dos programas e as exigências da União em 
matéria de segurança e de controlo das 
exportações. Convém tirar partido dos 
investimentos e das experiências e 
competências industriais, nomeadamente 
as adquiridas nas fases de definição, de 
desenvolvimento e de validação dos 
programas, garantindo simultaneamente 
que as normas aplicáveis à adjudicação por 
concurso não sejam postas em causa.

Or. en

Alteração 109
Philippe Lamberts,
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 31-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(31-A) Visto que os serviços oferecidos 
pelo serviço público regulamentado 
podem desempenhar um papel importante 
em diversos sistemas de armamento, 
especialmente no que se refere à 
navegação e à orientação, é importante 
que a Comissão, o Conselho, o Serviço 
Europeu para a Ação Externa e os 
Estados-Membros atuem em 
conformidade com o Tratado sobre o 
Espaço Exterior, de 1967. Devem 
intensificar-se os esforços, quer no que 
respeita à revisão do quadro jurídico 
internacional, quer com vista à conclusão 
de um novo acordo que tenha em conta o 
progresso técnico desde a década de 1960 
e que previna eficazmente uma corrida 
aos armamentos no espaço exterior.

Or. en

Alteração 110
Philippe Lamberts,
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Convém assegurar a proteção dos 
dados pessoais e da vida privada no âmbito 
dos programas.

(33) A União assenta no respeito dos 
direitos fundamentais, e, em particular, os 
artigos 7.º e 8.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia 
reconhecem expressamente o direito 
fundamental à privacidade e à proteção 
dos dados pessoais. Convém assegurar a 
proteção dos dados pessoais e da vida 
privada no âmbito dos programas, 
nomeadamente no que toca ao 
desenvolvimento e à utilização da 
tecnologia de localização.



PE492.596v01-00 18/60 AM\906180PT.doc

PT

Or. en

Alteração 111
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) A fim de definir as medidas 
necessárias para garantir a compatibilidade 
e interoperabilidade dos sistemas com 
outros sistemas de radionavegação por 
satélite, bem como com meios de 
radionavegação convencionais, e garantir a 
segurança dos sistemas e do seu 
funcionamento, é conveniente delegar na 
Comissão o poder de adotar atos nos 
termos do artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, no que 
se refere a estes dois domínios de 
competência. É particularmente importante 
que a Comissão proceda a consultas 
adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível de peritos.
Convém que a Comissão, ao preparar e 
redigir atos delegados, assegure a 
transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos relevantes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

(37) A fim de definir as medidas 
necessárias para garantir a compatibilidade 
e interoperabilidade dos sistemas com 
outros sistemas de radionavegação por 
satélite, bem como com meios de 
radionavegação convencionais, garantir a 
segurança dos sistemas e do seu
funcionamento, estabelecer um quadro de 
gestão dos direitos de propriedade 
intelectual, definir as principais fases 
para a avaliação da aplicação do 
programa, reduzir os riscos do programa 
e adotar o programa de trabalho 
plurianual, é conveniente delegar na 
Comissão o poder de adotar atos nos 
termos do artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, no que 
se refere a estes dois domínios de 
competência. É particularmente importante 
que a Comissão proceda a consultas 
adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível de peritos.
Convém que a Comissão, ao preparar e 
redigir atos delegados, assegure a 
transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos relevantes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 112
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz,
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Proposta de regulamento
Considerando 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(37-A) Tendo em conta que se estima que 
cerca de cinco por cento das aeronaves 
possuem os equipamentos necessários 
para utilizar GNSS, deve ser concedido 
apoio às transportadoras a fim de lhes 
permitir realizar os investimentos 
necessários à implementação adequada 
do sistema.  

Or. pl

Alteração 113
Antonio Cancian

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os programas Galileo e EGNOS 
compreendem todas as atividades 
necessárias para definir, desenvolver, 
validar, construir, explorar, renovar e 
melhorar os dois sistemas europeus de 
radionavegação por satélite, ou seja, o 
sistema resultante do programa Galileo e o 
sistema EGNOS, bem como para garantir a 
sua segurança.

1. Os programas GALILEO e EGNOS 
compreendem o desenvolvimento de 
aplicações e todas as atividades necessárias 
para definir, desenvolver, validar, 
construir, explorar, renovar e melhorar os 
dois sistemas europeus de radionavegação 
por satélite, ou seja, o sistema resultante do 
programa GALILEO e o sistema EGNOS, 
bem como para garantir a sua segurança.

Or. en

Alteração 114
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O sistema EGNOS é uma infraestrutura 
que controla e corrige os sinais emitidos 

3. O sistema EGNOS é uma infraestrutura 
que controla e corrige os sinais emitidos 
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pelos sistemas mundiais de radionavegação 
por satélite existentes. Compreende 
estações terrestres e vários 
transpondedores instalados em satélites 
geoestacionários.

pelos sistemas mundiais de radionavegação 
por satélite existentes, bem como os 
provenientes do serviço aberto propiciado 
pelo sistema estabelecido no quadro do 
programa Galileo, quando os mesmos se 
tornarem disponíveis. Compreende 
estações de solo e vários transpondedores 
instalados em satélites geoestacionários.

Or. en

Alteração 115
Philippe Lamberts,
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1.º – n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) oferecer um «serviço público 
regulamentado» («Public Regulated 
Service» ou PRS) reservado a utilizadores 
autorizados pelos governos, para as 
aplicações sensíveis que exijam um alto 
nível de continuidade do serviço; este 
serviço utiliza sinais robustos e cifrados;

(d) oferecer um «serviço público 
regulamentado» («Public Regulated 
Service» ou PRS) reservado a utilizadores 
autorizados pelos governos, para as 
aplicações sensíveis que exijam um alto 
nível de continuidade do serviço; este 
serviço utiliza sinais robustos e cifrados. 
Qualquer utilização deste serviço pelos 
Estados-Membros para fins e aplicações 
de defesa deve ser feita mediante uma 
participação financeira;

Or. en

Alteração 116
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O programa EGNOS tem igualmente como 
objetivo específico alargar a cobertura 

O programa EGNOS tem igualmente como 
objetivo específico alargar a cobertura 
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geográfica destes serviços a todo o 
território da União e, no limite das 
restrições técnicas e com base em acordos 
internacionais, a outras regiões do mundo, 
nomeadamente aos territórios dos países 
terceiros aos quais se estende o «Céu 
Único Europeu».

geográfica destes serviços a todo o 
território da União o mais rapidamente 
possível e, no limite das restrições técnicas 
e com base em acordos internacionais, a 
outras regiões do mundo, nomeadamente 
aos territórios dos países terceiros aos 
quais se estende o «Céu Único Europeu».

Or. en

Alteração 117
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 2 

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece as 
regras relativas à criação e à exploração 
dos sistemas no âmbito dos programas 
europeus de radionavegação por satélite, 
nomeadamente as relativas à administração 
e à contribuição financeira da União.

O presente regulamento estabelece as 
regras relativas à criação e à exploração 
dos sistemas no âmbito dos programas 
europeus de radionavegação por satélite em 
todo o território da UE, nomeadamente as 
relativas à administração e à contribuição 
financeira da União.

Or. ro

Alteração 118
Antonio Cancian

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) uma fase de exploração, que 
compreende a gestão da infraestrutura, a 
manutenção, o aperfeiçoamento constante, 
a renovação e a proteção do sistema, as 
operações de certificação e de 
normalização relacionadas com o 
programa, o fornecimento e a 
comercialização dos serviços e todas as 

(d) uma fase de exploração, que 
compreende a gestão da infraestrutura, a 
manutenção, o aperfeiçoamento constante, 
a renovação e a proteção do sistema, as 
operações de certificação e de 
normalização relacionadas com o 
programa, o fornecimento e a 
comercialização dos serviços, o 
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outras atividades necessárias ao 
desenvolvimento do sistema e ao bom 
funcionamento do programa; o objetivo é 
que esta fase comece gradualmente entre 
2014 e 2015, com o fornecimento dos 
primeiros serviços.

desenvolvimento de aplicações e todas as 
outras atividades necessárias ao 
desenvolvimento do sistema e ao bom 
funcionamento do programa; o objetivo é 
que esta fase comece gradualmente entre 
2014 e 2015, com o fornecimento dos 
primeiros serviços.

Or. en

Alteração 119
Vladimír Remek

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No período 2014-2020 e posteriormente, 
devem ser utilizados, nomeadamente, os 
seguintes indicadores e metas, para 
avaliar o grau de realização dos objetivos 
específicos do programa Galileo:
a) número acumulado de satélites 
operacionais: 18 satélites até 2015, 30 até 
2019;
b) satélites de reserva no solo para 
manutenção: 2 até 2019;
c) versão da infraestrutura terrestre 
implantada: versão 2 até 2015;
d) número de serviços implementados: 3 
serviços iniciais até 2015, 5 serviços até 
2020.

Or. en

Justificação

Alguns elementos dos desenvolvimentos do GNSS que serão implantados no período 
2020-2027 deverão ser preparados nos anos 2014-2020. É oportuno recordar que, entre os 
objetivos do Regulamento GNSS para o período 2012-2020, figura a preparação de uma 
transição harmoniosa em 2020.
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Alteração 120
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

A exploração do sistema EGNOS 
compreende principalmente a gestão da 
infraestrutura, a manutenção, o 
aperfeiçoamento constante, a renovação e a 
proteção do sistema, as atividades de 
homologação, de certificação e de 
normalização relacionadas com o 
programa, o conjunto dos elementos que 
justificam a fiabilidade do sistema e da sua 
exploração, bem como o fornecimento e a 
comercialização dos serviços.

A exploração do sistema EGNOS 
compreende principalmente a gestão da 
infraestrutura, a manutenção, o 
aperfeiçoamento constante, a renovação e a 
proteção do sistema, as atividades de 
homologação, de certificação e de 
normalização relacionadas com o 
programa, o conjunto dos elementos que 
justificam a fiabilidade do sistema e da sua 
exploração, bem como o fornecimento e a 
comercialização dos serviços e, nos limites 
dos recursos orçamentais disponíveis, as 
aplicações e os serviços desenvolvidos 
com base nesses serviços, as atividades de 
desenvolvimento e implantação que visam 
o progresso e as futuras gerações do 
sistema, mormente a adjudicação, bem 
como a extensão da cobertura geográfica 
dos serviços, em conformidade com o 
artigo 1.º, n.º 5.

Or. en

Alteração 121
Vladimír Remek

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Devem ser utilizados, nomeadamente, os 
seguintes indicadores e metas para avaliar 
o grau de realização dos objetivos 
específicos do programa EGNOS:
a) número de modificações nos serviços 
apresentados às autoridades de 
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certificação: 3 em 2014-2020;
b) número de aeroportos que utilizam o 
serviço de salvaguarda da vida humana.

Or. en

Justificação

Em 2 de março de 2011, a Comissão lançou o serviço de salvaguarda da vida humana do 
EGNOS (Safety of Life - SoL) para a aviação. Este sistema permite abordagens de precisão, 
tornando a navegação aérea mais segura. Além disso, contribui para a redução dos atrasos, 
dos desvios e das anulações dos voos. O serviço SoL do EGNOS permite igualmente aos 
aeroportos aumentar as suas capacidades e reduzir os custos de funcionamento. Por último, 
contribui para a redução das emissões de CO2 neste setor. Estes critérios seriam úteis para a 
apreciação do grau de realização do programa EGNOS.

Alteração 122
Philippe Lamberts,
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os sistemas, redes e serviços resultantes 
dos programas Galileo e EGNOS são, 
tanto quanto possível, compatíveis e 
interoperáveis com outros sistemas de 
radionavegação por satélite, bem como 
com os meios de navegação convencionais.

2. Os sistemas, redes e serviços resultantes 
dos programas Galileo e EGNOS são 
compatíveis e interoperáveis com outros 
sistemas de radionavegação por satélite, 
bem como com os meios de navegação 
convencionais.

Or. en

Alteração 123
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve procurar resolver todos 
os assuntos importantes ligados à 
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compatibilidade e às interferências com 
países terceiros até 1 de janeiro de 2015.

Or. en

Alteração 124
Christine De Veyrac

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) as atividades associadas à exploração
do sistema resultante do programa Galileo, 
incluindo as ações prévias ou 
preparatórias dessa fase;

b) as atividades associadas aos segmentos 
terrestre e de prestação de serviços do 
programa Galileo, incluindo, sem todavia 
se lhes restringir, o desenvolvimento da 
capacidade de gestão, a reformulação dos 
serviços comerciais e de salvaguarda da 
vida humana, a implantação e a 
exploração de serviços de acolhimento de 
sítios, a exploração das estações, a 
implantação e a exploração dos centros de 
estruturas de assistência (nomeadamente, 
o centro de desempenho Geodesy and 
Timing), o centro de serviços, a 
manutenção de sítios, os funcionários 
próprios do centro, a manutenção do 
segmento espacial, a exploração da rede 
de telecomunicações e os serviços de 
apoio ao sistema; atividades destinadas à 
maximização dos benefícios 
socioeconómicos do programa;

Or. fr

Justificação

A alteração do relator deve ser apoiada, mas seria preferível não definir, neste texto com 
caráter legislativo, um limite específico para o número de satélites da constelação a serem 
lançados.

Alteração 125
Vladimír Remek
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) as atividade associadas à facilitação 
da introdução de ambos os sistemas, 
designadamente da exploração 
transetorial e das sinergias com os setores 
não espaciais.

Or. en

Alteração 126
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) a investigação e o desenvolvimento 
no domínio das aplicações GNSS, com 
vista a estimular o desenvolvimento de 
aplicações baseadas no sistema EGNOS e 
no programa Galileo;

Or. ro

Alteração 127
Vladimír Remek

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) as ações de informação e de 
comunicação, incluindo a comunicação 
institucional sobre as prioridades políticas 
da União, desde que tenham uma relação 
direta com os objetivos do presente 
regulamento;

b) as ações de informação e de 
comunicação, incluindo a comunicação 
institucional sobre as prioridades políticas 
da União, desde que tenham uma relação 
direta com os objetivos do presente 
regulamento e, particularmente, as 
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atividades de promoção e sensibilização 
que visam criar sinergias com outras 
políticas relevantes da União;

Or. en

Alteração 128
Maria da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para que os custos dos programas e das 
suas diferentes fases possam ser claramente 
identificados, a Comissão, de acordo com o 
princípio de uma gestão transparente, deve 
informar anualmente o comité referido no 
artigo 35.º, n.º 1, sobre a afetação dos 
fundos da União a cada uma das atividades 
enumeradas nos n.os 1 e 2.

3. Para que os custos dos programas e das 
suas diferentes fases possam ser claramente 
identificados, a Comissão, de acordo com o 
princípio de uma gestão transparente, deve 
informar anualmente a autoridade 
orçamental sobre a afetação dos fundos da 
União a cada uma das atividades 
enumeradas nos n.ºs 1 e 2.

Or. en

Alteração 129
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para que os custos dos programas e das 
suas diferentes fases possam ser claramente 
identificados, a Comissão, de acordo com o 
princípio de uma gestão transparente, deve 
informar anualmente o comité referido no 
artigo 35.º, n.º 1, sobre a afetação dos 
fundos da União a cada uma das atividades 
enumeradas nos n.os 1 e 2.

3.  Para que os custos dos programas e das 
suas diferentes fases possam ser claramente 
identificados, a Comissão, de acordo com o 
princípio de uma gestão transparente, deve 
informar anualmente o comité referido no 
artigo 35.º, n.º 1, bem como o Parlamento 
Europeu sobre a afetação dos fundos da 
União a cada uma das atividades 
enumeradas nos n.ºs 1 e 2.

Or. ro
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Alteração 130
Maria da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem proceder 
ao financiamento complementar do 
programa Galileo. As receitas provenientes 
dessas contribuições constituem receitas 
afetadas nos termos do artigo 18.º, n.º 2, do 
Regulamento (CE, Euratom) n.º 
1605/2002. De acordo com o princípio da 
gestão transparente, a Comissão comunica
ao comité referido no artigo 35.º, n.º 1, do 
presente regulamento, as eventuais 
repercussões que a aplicação do presente 
número possa ter no programa Galileo.

2. Os Estados-Membros podem proceder 
ao financiamento complementar do 
programa Galileo. As receitas provenientes 
dessas contribuições constituem receitas 
afetadas nos termos do artigo 18.º, n.º 2, do 
Regulamento (CE, Euratom) n.º 
1605/2002. De acordo com o princípio da 
gestão transparente, a Comissão comunica
à autoridade orçamental as eventuais 
repercussões que a aplicação do presente 
número possa ter no programa Galileo.

Or. en

Alteração 131
Philippe Lamberts,
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem proceder 
ao financiamento complementar do 
programa Galileo. As receitas provenientes 
dessas contribuições constituem receitas 
afetadas nos termos do artigo 18.º, n.º 2, do 
Regulamento (CE, Euratom) n.º 
1605/2002. De acordo com o princípio da 
gestão transparente, a Comissão comunica 
ao comité referido no artigo 35.º, n.º 1, do 
presente regulamento, as eventuais 
repercussões que a aplicação do presente 
número possa ter no programa Galileo.

2. Os Estados-Membros podem proceder 
ao financiamento complementar do 
programa Galileo. As receitas provenientes 
dessas contribuições constituem receitas 
afetadas nos termos do artigo 18.º, n.º 2, do 
Regulamento (CE, Euratom) n.º 
1605/2002. De acordo com o princípio da 
gestão transparente, a Comissão comunica 
ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao 
comité referido no artigo 35.º, n.º 1, do 
presente regulamento, as eventuais 
repercussões que a aplicação do presente 
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número possa ter no programa Galileo.

Or. en

Alteração 132
Philippe Lamberts,
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem proceder 
ao financiamento complementar do 
programa EGNOS. As receitas 
provenientes dessas contribuições 
constituem receitas afetadas nos termos do 
artigo 18.º, n.º 2, do Regulamento (CE, 
Euratom) n.º 1605/2002. De acordo com o 
princípio da gestão transparente, a 
Comissão comunica ao comité referido no 
artigo 35.º, n.º 1, do presente regulamento, 
as eventuais repercussões que a aplicação 
do presente número possa ter no programa 
EGNOS.

2. Os Estados-Membros podem proceder 
ao financiamento complementar do 
programa EGNOS. As receitas 
provenientes dessas contribuições 
constituem receitas afetadas nos termos do 
artigo 18.º, n.º 2, do Regulamento (CE, 
Euratom) n.º 1605/2002. De acordo com o 
princípio da gestão transparente, a 
Comissão comunica ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e ao comité 
referido no artigo 35.º, n.º 1, do presente 
regulamento, as eventuais repercussões que 
a aplicação do presente número possa ter 
no programa EGNOS.

Or. en

Alteração 133
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os fundos atribuídos em cada fase dos 
programas devem ser identificados com 
antecedência, inclusivamente os fundos 
que constituem a reserva para 
imprevistos.
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Or. en

Alteração 134
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão Europeia pode reafetar 
dotações reservadas à cobertura dos riscos 
de implantação e de exploração (falhas 
nos satélites, riscos do lançamento, 
atrasos, situações imprevistas associadas 
à exploração) que não forem utilizadas 
para esses fins, por forma a abranger o 
desenvolvimento de aplicações.

Or. de

Alteração 135
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão Europeia pode transferir 
fundos de uma categoria de despesas, 
como estabelecido no artigo 7.º, n.º 1, 
alíneas a) a c), até ao limite máximo de 
25% do montante referido no n.º 1. Caso 
essa reafetação de fundos corresponda a 
um montante superior a 25% do montante 
referido no n.º 1, a Comissão adota um 
ato de execução.  Esse ato de execução é 
aprovado pelo procedimento consultivo a 
que se refere o artigo 35.º, n.º 2.

Or. de
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Justificação

No caso de circunstâncias imprevistas como avarias nos satélites ou atrasos no lançamento, 
solicita-se um elevado grau de flexibilidade para responder adequadamente a estes incidentes 
e ter acesso a financiamento adicional.

Alteração 136
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O montante referido no n.º 1 é 
repartido do seguinte modo:
a) para as atividades referidas no artigo 
7.º, n.º 1, alíneas a) e b), X milhões de 
euros a preços correntes;
b) para as atividades referidas no artigo 
7.º, n.º 1, alínea c), Y milhões de euros a 
preços correntes;
c) para a reserva para imprevistos, Z 
milhões de euros a preços correntes.
A Comissão pode reafetar dotações 
reservadas à cobertura dos riscos de 
implantação e de exploração (falhas nos 
satélites, riscos do lançamento, atrasos, 
situações imprevistas associadas à 
exploração) que não forem utilizadas para 
esses fins, por forma a abranger as 
atividades destinadas à maximização dos 
benefícios socioeconómicos dos 
programas.

Or. en

Alteração 137
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1-A – parte introdutória (nova)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. O montante referido no n.º 1 deve ser 
repartido do seguinte modo1:
__________________
1A repartição baseia-se no montante 
referido no artigo 10.º, n.º 1, da proposta 
da Comissão (a saber, 7 897 milhões de 
euros). Se esse montante for alterado 
durante as negociações sobre o quadro 
financeiro plurianual, será necessário 
reconsiderar as atividades do programa, 
designadamente a distribuição relativa 
dos recursos orçamentais. 

Or. en

Alteração 138
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. A Comissão pode reafetar fundos de 
uma categoria de despesas a outra, como 
estabelecido no n.º 1-A, alíneas a), b) e c), 
até ao limite máximo de 10 % do 
montante referido no n.º1. Se uma 
reafetação desta natureza envolver um 
montante superior a 10 % do total 
referido no n.º1, a Comissão consultará o 
comité referido no artigo 35.º, n.º1, de 
acordo com o procedimento consultivo 
referido no artigo 35.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 139
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. A Comissão informará o Parlamento 
Europeu e o Conselho de todas as 
reafetações, como referido nos n.ºs 1-A e 
1-B.

Or. en

Alteração 140
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão deve administrar os 
recursos financeiros referidos no n.º 1 do 
presente artigo de modo transparente e 
rentável. A Comissão deve apresentar 
anualmente ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório sobre a estratégia 
de gestão das despesas enveredada.

Or. en

Alteração 141
Philippe Lamberts,
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As receitas provenientes da 
utilização, pelo Estados-Membros, do 
serviço público regulamentado para fins e 
aplicações de defesa devem reverter para 
a União, sendo transferidas para o 
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orçamento da União e afetadas aos 
programas.

Or. en

Alteração 142
Maria da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Pode ser previsto nos contratos 
celebrados com empresas do setor privado
um mecanismo de partilha de receitas.

2. Qualquer mecanismo de partilha de 
receitas deve ser adotado em 
conformidade com o artigo 294.º do 
TFUE. Pode ser previsto nos contratos 
celebrados com empresas do setor privado
este mecanismo de partilha de receitas.

Or. en

Alteração 143
Philippe Lamberts,
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Pode ser previsto nos contratos 
celebrados com empresas do setor privado 
um mecanismo de partilha de receitas.

2. Pode ser previsto nos contratos 
celebrados com empresas do setor privado 
um mecanismo de partilha de receitas, que 
deve ser proporcional aos investimentos 
efetuados pelos setores público e privado.

Or. en

Alteração 144
Fiona Hall
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Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão é responsável pelo 
funcionamento dos programas. A 
Comissão gere os fundos que lhes são
afetados ao abrigo do presente regulamento 
e assegura a execução de todas as
atividades dos programas.

1. A Comissão é responsável pelo 
funcionamento dos programas. A 
Comissão gere os fundos que lhes são
afetados ao abrigo do presente regulamento 
e assegura a execução atempada de todas 
as atividades dos programas.

Or. en

Alteração 145
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) instaura os instrumentos adequados e as 
medidas estruturais necessárias para 
identificar, controlar, atenuar e fiscalizar os 
riscos associados aos programas, 
nomeadamente em termos de custos e de 
calendário;

b) instaura os instrumentos adequados e as 
medidas estruturais necessárias para 
identificar, controlar, atenuar e fiscalizar os 
riscos associados aos programas, 
nomeadamente em termos de custos e de 
calendário, no intuito de garantir que os 
programas sejam concluídos  dentro do 
prazo e do orçamento previstos;

Or. en

Alteração 146
Vladimír Remek

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) avalia a possibilidade de assegurar a 
utilização dos serviços do GNSS Europeu 
aquando do lançamento de concursos 
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relativos aos serviços relevantes, bem 
como da implicação em iniciativas e 
campanhas em grande escala, no intuito 
de promover o aproveitamento e a 
exploração dos sistemas do GNSS 
Europeu também enquanto incentivos 
para outras entidades. 

Or. en

Alteração 147
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) estabelece os objetivos para a  
evolução dos sistemas Galileo e EGNOS;

Or. en

Alteração 148
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Essas medidas de execução serão adotadas 
em conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 35.º, n.º 3.

As medidas necessárias em virtude da 
alínea a) serão adotadas em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 35.º, n.º 3.

As medidas necessárias em virtude das 
alíneas b) e c) serão adotadas mediante 
atos delegados, nos termos do artigo 34.º.

Or. en
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Alteração 149
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão deve usar sistemas e 
técnicas de boas práticas na gestão do 
projeto, para supervisar a aplicação dos 
programas.

Or. en

Alteração 150
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão deve usar sistemas e 
técnicas de boas práticas na gestão do 
projeto, para supervisionar a aplicação 
dos programas.

Or. en

Alteração 151
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. A Comissão deve apresentar 
anualmente ao Parlamento Europeu e ao 
comité referido no artigo 35.º, n.º 1 um 
relatório elaborado por um assessor 
independente, relativo à qualidade dos 
sistemas e das técnicas de gestão do 
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programa utilizados pela Comissão.

Or. en

Alteração 152
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os sistemas e seu funcionamento devem 
ser seguros.

1. A Comissão deve garantir que os 
sistemas e seu funcionamento sejam
seguros.

Or. ro

Alteração 153
Henri Weber

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) o mais tardar até 30 de junho de 2016, a 
homologação em matéria de segurança, em 
conformidade com o Capítulo III do 
Regulamento (CE) n.º 912/2010; para o 
efeito, inicia e fiscaliza a aplicação dos 
procedimentos de segurança e efetua 
auditorias à segurança do sistema;

(i) o mais tardar até 1 de janeiro de 2014, a 
homologação em matéria de segurança, em 
conformidade com o Capítulo III do 
Regulamento (CE) n.º 912/2010; para o 
efeito, inicia e fiscaliza a aplicação dos 
procedimentos de segurança e efetua 
auditorias à segurança do sistema. No que 
se refere à governação dos programas do 
GNSS Europeu, deve verificar-se uma 
separação clara entre as atividades de 
acreditação de segurança dos sistemas e 
os deveres da Agência do GNSS Europeu.  
Por conseguinte, devem ser tomadas as 
medidas necessárias, até 1 de janeiro de 
2014, para, designadamente, assegurar 
que se mantenha uma clara separação 
funcional e estrutural entre estas 
atividades e as da GSA. Ademais, o diretor 
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do comité de acreditação da segurança 
deve ser a única pessoa de contacto para 
assuntos relativos a atividades de 
acreditação da segurança, e 
particularmente para os relatórios 
intercalares do comité de acreditação da 
segurança, apresentados ao Parlamento 
Europeu e à Comissão;

Or. fr

Alteração 154
Antonio Cancian

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) no contexto do funcionamento dos 
sistemas, contribui para a comercialização 
dos serviços, nomeadamente procedendo
ao necessário estudo de mercado;

(c) procede à comercialização dos 
serviços, nomeadamente ao necessário 
estudo de mercado;

Or. en

Alteração 155
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) no contexto do funcionamento dos 
sistemas, contribui para a comercialização 
dos serviços, nomeadamente procedendo 
ao necessário estudo de mercado;

(c) no contexto do funcionamento dos 
sistemas, contribui para a comercialização 
dos serviços, nomeadamente procedendo 
ao necessário estudo de mercado e 
assegura a maximização dos benefícios 
socioeconómicos;

Or. en
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Alteração 156
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) assegura a maximização dos seus 
benefícios socioeconómicos, 
nomeadamente através das seguintes 
ações:
(i) a conceção e a gestão do plano, com 
base nas prioridades dos vários mercados 
de aplicações, bem como a instituição de 
um roteiro de aprovação por área de 
aplicação;
(ii) a identificação de áreas em que a 
utilização do GNSS pode proporcionar 
benefícios socioeconómicos, bem como a 
apresentação à Comissão de orientações 
para a implementação de medidas 
reguladoras a introduzir ou adaptar a 
nível da União por forma a tirar partido 
desses benefícios;
(iii) a conceção de um roteiro de 
normalização e certificação nos casos em 
que se verificar um interesse por parte da 
União, e a sua aplicação em cooperação 
com os órgãos de normalização e os 
organismos notificados;
(iv) a gestão dos fundos afetados à I&D 
do GNSS Europeu que visam o 
desenvolvimento e a utilização de 
aplicações e serviços destinados ao 
mercado de navegação por satélite, com 
especial destaque para as PME, 
nomeadamente com os meios 
disponibilizados para este fim no quadro 
do programa Horizonte 2020;
(v) a realização de atividades que tenham 
como objetivo a adoção das aplicações do 
GNSS Europeu em todo o território da 
União, a identificação e a conexão dos 
centros de excelência europeus 
especializados em setores específicos de 



AM\906180PT.doc 41/60 PE492.596v01-00

PT

aplicações e serviços do GNSS Europeu, a 
gestão da rede de centros e o recurso ao 
conhecimento especializado das entidades 
públicas, das universidades, dos centros 
de investigação, das comunidades de 
utilizadores e da indústria, com especial 
destaque para as PME.

Or. en

Alteração 157
Vladimír Remek

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) assegura a maximização dos seus 
benefícios socioeconómicos, 
nomeadamente através das seguintes 
ações:
(i) as ligações e a manutenção de um 
diálogo contínuo com as Direções-Gerais 
da Comissão e com as agências relevantes 
da União, com vista a assegurar sinergias 
na exploração do EGNOS/Galileo no 
contexto das políticas relevantes da 
União, como as políticas em matéria de 
transportes, energia, emergência civil, 
política marítima, etc.;
(ii) a criação e a aplicação de medidas 
adequadas para incentivar o 
desenvolvimento de aplicações nos setores 
da indústria (fertilização transetorial), 
designadamente para a utilização nos 
setores não espaciais e, por conseguinte, 
adequados para a aceleração do 
desenvolvimento do mercado a jusante, a 
nível europeu;
(iii) a criação de sinergias com as 
políticas e iniciativas relevantes da União, 
inclusivamente através da conclusão de 
acordos que obriguem as organizações 
relevantes da União a contemplarem a 
utilização das tecnologias do GNSS;
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Or. en

Alteração 158
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea d) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(d) executa ainda outras tarefas específicas 
ligadas aos programas que lhe possam ser 
confiadas pela Comissão através de 
acordos de delegação adotados com base 
em decisões de delegação, nos termos do 
artigo 54.º, n.º 2, alínea b), do 
Regulamento (CE, Euratom) n.º 
1605/2002, e que incluem:

(d) executa ainda outras tarefas específicas 
ligadas aos programas que lhe possam ser 
confiadas pela Comissão através de 
acordos de delegação adotados com base 
em decisões de delegação, nos termos do 
artigo 54.º, n.º 2, alínea b), do 
Regulamento (CE, Euratom) n.º 
1605/2002, num prazo de [18 meses a 
contar da data de entrada em vigor do 
presente regulamento], e que incluem:

Or. en

Alteração 159
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Agência do GNSS Europeu deve 
apresentar anualmente à Comissão um 
relatório elaborado por um assessor 
independente, relativo à qualidade dos 
sistemas e das técnicas de gestão do 
programa utilizados pela Agência.

Or. en

Alteração 160
Fiona Hall
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Agência do GNSS Europeu deve 
usar sistemas e técnicas de boas práticas 
na gestão do projeto para supervisionar a 
aplicação dos programas.

Or. en

Alteração 161
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. A Agência do GNSS Europeu deve 
apresentar anualmente ao Parlamento 
Europeu e ao comité referido no artigo 
35.º, n.º 1 um relatório elaborado por um 
assessor independente, relativo à 
qualidade dos sistemas e das técnicas de 
gestão do programa utilizados pela 
Agência.

Or. en

Alteração 162
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O comité referido no artigo 35.º, n.º 1, é 
consultado sobre a decisão de delegação a 
que se refere o n.º 1, alínea d), do presente 
artigo, em conformidade com o 

3. O comité referido no artigo 35.º, n.º 1, é 
consultado sobre a decisão de delegação a 
que se refere o n.º 1, alínea d), do presente 
artigo, em conformidade com o 
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procedimento de consulta previsto no 
artigo 35.º, n.º 2. O comité é informado
dos acordos de delegação a celebrar entre a 
União, representada pela Comissão, e a 
Agência do GNSS Europeu.

procedimento de consulta previsto no 
artigo 35.º, n.º 2. O Parlamento Europeu e 
o comité são informados dos acordos de 
delegação a celebrar entre a União, 
representada pela Comissão, e a Agência 
do GNSS Europeu.

Or. en

Alteração 163
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O Parlamento Europeu e o Conselho 
são informados pela Comissão dos 
resultados intercalares e finais da 
avaliação dos principais concursos 
públicos e de todos os contratos a celebrar 
pela Agência do GNSS Europeu com 
entidades do setor privado.

Or. en

Alteração 164
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve concluir um acordo de 
delegação plurianual com a Agência 
Espacial Europeia com base numa decisão 
de delegação adotada pela Comissão nos 
termos do artigo 54.º, n.º 2, do 
Regulamento (CE, Euratom) n.º
1605/2002. Esse acordo cobre a execução 
das tarefas e do orçamento objeto da 
delegação no âmbito da execução dos 

1. Para a fase de implantação do 
programa Galileo, a Comissão deve 
concluir um acordo de delegação 
plurianual com a Agência Espacial 
Europeia, em que são indicadas 
pormenorizadamente as funções desta 
última, nomeadamente no que se refere à 
conceção e adjudicação do sistema. O 
acordo com a Agência Espacial Europeia 
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programas, em especial a conclusão da 
infraestrutura resultante do programa 
Galileo.

deve ser celebrado com base numa decisão 
de delegação adotada pela Comissão nos 
termos do artigo 54.º, n.º 2, do 
Regulamento (CE, Euratom) 
n.º 1605/2002.

Or. en

Alteração 165
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve concluir um acordo de 
delegação plurianual com a Agência 
Espacial Europeia com base numa decisão 
de delegação adotada pela Comissão nos 
termos do artigo 54.º, n.º 2, do 
Regulamento (CE, Euratom) n.º 
1605/2002. Esse acordo cobre a execução 
das tarefas e do orçamento objeto da 
delegação no âmbito da execução dos 
programas, em especial a conclusão da 
infraestrutura resultante do programa 
Galileo.

1. A Comissão deve concluir um acordo de 
delegação plurianual com a Agência 
Espacial Europeia com base numa decisão 
de delegação adotada pela Comissão nos 
termos do artigo 54.º, n.º 2, do 
Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002
num prazo de [18 meses a contar da data 
de entrada em vigor do presente 
regulamento]. Esse acordo cobre a 
execução das tarefas e do orçamento objeto 
da delegação no âmbito da execução dos 
programas, em especial a conclusão da 
infraestrutura resultante do programa 
Galileo.

Or. en

Alteração 166
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As medidas de acompanhamento e de 
controlo preveem, nomeadamente, um 
regime previsional de antecipação dos 

As medidas de acompanhamento e de 
controlo preveem, nomeadamente, um 
regime previsional de antecipação dos 
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custos, uma informação sistemática da 
Comissão sobre os custos e, em caso de 
discrepância entre os orçamentos previstos 
e os custos incorridos, ações corretivas que 
garantam a realização das infraestruturas 
até ao limite dos orçamentos atribuídos.

custos, uma informação sistemática do 
Parlamento Europeu e, também, da 
Comissão sobre os custos e, em caso de
discrepância entre os orçamentos previstos 
e os custos incorridos, ações corretivas que 
garantam a realização das infraestruturas 
até ao limite dos orçamentos atribuídos.

Or. ro

Alteração 167
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Para a fase de exploração dos 
programas, a Agência do GNSS Europeu 
deve celebrar com a Agência Espacial 
Europeia os protocolos de trabalho 
necessários ao desempenho das respetivas 
funções ao abrigo do presente 
regulamento nesta fase. Esses protocolos 
devem ainda tratar o papel da Agência 
Espacial Europeia nesta fase e a sua 
cooperação com a Agência do GNSS 
Europeu, especialmente no que se refere 
aos seguintes aspetos:
a) conceção, projeção, acompanhamento, 
validação e lançamento de concursos 
públicos no âmbito do desenvolvimento 
das futuras gerações dos sistemas;
b) apoio técnico no quadro da exploração 
e manutenção da atual geração dos 
sistemas.
Esses protocolos de trabalho, bem como 
eventuais alterações a aplicar-lhes, são 
comunicados pela Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en
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Alteração 168
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A cooperação entre a Agência 
Espacial Europeia e a Agência do GNSS 
Europeu deve assentar em protocolos de 
trabalho, que incluem a delegação total 
por parte da Agência do GNSS Europeu 
na Agência Espacial Europeia. Esses 
protocolos de trabalho determinam, 
nomeadamente, o papel da Agência 
Espacial Europeia nas seguintes 
atividades:
a) conceção, projeção, lançamento de 
concursos públicos, acompanhamento e 
validação no âmbito do desenvolvimento 
das futuras gerações dos sistemas;
b) apoio técnico no quadro da exploração 
e manutenção da atual geração dos 
sistemas.
Esses protocolos de trabalho, bem como 
eventuais alterações a aplicar-lhes, são 
comunicados ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho.

Or. en

Alteração 169
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O comité referido no artigo 35.º, n.º 1, é 
consultado sobre a decisão de delegação a 
que se refere o n.º 1 do presente artigo, em 

3. O comité referido no artigo 35.º, n.º 1, é 
consultado sobre a decisão de delegação a 
que se refere o n.º 1 do presente artigo, em 
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conformidade com o procedimento de 
consulta previsto no artigo 35.º, n.º 2. O 
comité é informado do acordo de 
delegação plurianual a celebrar entre a 
Comissão e a Agência Espacial Europeia.

conformidade com o procedimento de 
consulta previsto no artigo 35.º, n.º 2. O 
comité e o Parlamento Europeu são 
informados do acordo de delegação 
plurianual a celebrar entre a Comissão e a 
Agência Espacial Europeia.

Or. ro

Alteração 170
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O comité referido no artigo 35.º, n.º 1, é 
consultado sobre a decisão de delegação a 
que se refere o n.º 1 do presente artigo, em 
conformidade com o procedimento de 
consulta previsto no artigo 35.º, n.º 2. O 
comité é informado do acordo de 
delegação plurianual a celebrar entre a 
Comissão e a Agência Espacial Europeia.

3. O comité referido no artigo 35.º, n.º 1, é 
consultado sobre a decisão de delegação a 
que se refere o n.º 1 do presente artigo, em 
conformidade com o procedimento de 
consulta previsto no artigo 35.º, n.º 2. O
Parlamento Europeu e o comité são 
informados do acordo de delegação 
plurianual a celebrar entre a Comissão e a 
Agência Espacial Europeia.

Or. en

Alteração 171
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O comité referido no artigo 35.º, n.º 1, é 
informado pela Comissão dos resultados 
intercalares e finais da avaliação dos 
concursos públicos e dos contratos a 
celebrar pela Agência Espacial Europeia 
com empresas.

4. A Comissão informa o Parlamento 
Europeu e o Conselho dos resultados 
intercalares e finais da avaliação dos 
principais concursos públicos e dos 
contratos a celebrar pela Agência Espacial 
Europeia com empresas.
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Or. en

Alteração 172
Maria da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O comité referido no artigo 35.º, n.º 1, é 
informado pela Comissão dos resultados 
intercalares e finais da avaliação dos 
concursos públicos e dos contratos a 
celebrar pela Agência Espacial Europeia 
com empresas.

4. A autoridade orçamental é informada
pela Comissão dos resultados intercalares e 
finais da avaliação dos concursos públicos 
e dos contratos a celebrar pela Agência 
Espacial Europeia com empresas.

Or. en

Alteração 173
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 20 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) evitar eventuais abusos de posição 
dominante e uma dependência a longo 
prazo de um único fornecedor;

b) evitar eventuais abusos de posição 
dominante e uma dependência de um único 
fornecedor;

Or. ro

Alteração 174
Christine De Veyrac

Proposta de regulamento
Artigo 20 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) recorrer, quando adequado, a 
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múltiplas fontes de aprovisionamento, sob 
forma de dupla fonte de 
aprovisionamento, método este que deve 
constituir, sempre que possível e 
relevante, um critério específico de 
seleção nos concursos públicos;

Or. fr

Justificação

A alteração do relator deve ser apoiada. Ao mesmo tempo, por razões de transparência, deve 
estipular-se que todas as partes interessadas serão informadas da utilização deste método 
quando da publicação do concurso.

Alteração 175
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 20 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) recorrer, sempre que necessário, a 
múltiplas fontes múltiplas de 
aprovisionamento;

Or. en

Alteração 176
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O contrato público fracionado inclui 
uma fase firme, que é acompanhada de um 
compromisso orçamental, e de uma ou 
várias prestações condicionais. Os 
documentos do concurso devem especificar 
os elementos próprios dos contratos 
públicos fracionados. Nomeadamente, 

2. O contrato público fracionado inclui 
uma fase firme, que é acompanhada de um 
compromisso orçamental e de um 
compromisso firme relativo à execução de 
obras e de serviços contratados para essa 
fase, e de uma ou várias prestações 
condicionais, tanto de ponto de vista 
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definem o objeto, o preço ou as suas 
modalidades de cálculo e as modalidades 
de execução das prestações de cada fase.

orçamental, como no que se refere à 
execução. Os documentos do concurso 
devem especificar os elementos próprios 
dos contratos públicos fracionados.
Nomeadamente, definem o objeto, o preço 
ou as suas modalidades de cálculo e as 
modalidades de execução das prestações de 
cada fase.

Or. ro

Alteração 177
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Caso, no âmbito de uma fase, a 
entidade adjudicante verifique que não se 
realizaram as obras e serviços acordados 
para essa mesma fase, a entidade 
adjudicante pode requerer indemnizações 
e rescindir o contrato.

Or. ro

Alteração 178
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Contrariamente a um contrato que 
remunera o resultado e relativamente ao 
qual o preço ou as modalidades da sua 
determinação são fixados inicialmente nos 
documentos contratuais do concurso, um 
contrato de despesas certificadas remunera 
os meios utilizados e não um produto ou 
serviço final. O preço a pagar é constituído 

Contrariamente a um contrato que 
remunera o resultado e relativamente ao 
qual o preço ou as modalidades da sua 
determinação são fixados inicialmente nos 
documentos contratuais do concurso, um 
contrato de despesas certificadas remunera 
os meios utilizados e não um produto ou 
serviço final. O preço a pagar é constituído 
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pelo reembolso da totalidade das despesas 
reais suportadas pelo contratante em 
virtude da execução do contrato, tais como 
as despesas de mão-de-obra, de materiais, 
de consumíveis, de utilização dos 
equipamentos e das infraestruturas 
necessárias à execução do contrato. Estas 
despesas são acrescidas, quer de um 
montante fixo para cobrir as despesas 
gerais e o lucro, quer de um montante 
para cobrir as despesas gerais e de um 
incentivo em função do cumprimento dos 
objetivos de resultados e de calendário.

pelo reembolso da totalidade das despesas 
reais suportadas pelo contratante em 
virtude da execução do contrato, tais como 
as despesas de mão-de-obra, de materiais, 
de consumíveis, de utilização dos 
equipamentos e das infraestruturas 
necessárias à execução do contrato. Estas 
despesas são acrescidas de um montante 
fixo para cobrir as despesas gerais.

Or. ro

Alteração 179
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O preço limite de um contrato de 
reembolso total ou parcial das despesas 
certificadas é o preço máximo a pagar.
Esse preço só pode ser excedido em casos 
excecionais devidamente justificados e 
com o acordo prévio da entidade 
adjudicante.

3. O preço limite de um contrato de 
reembolso total ou parcial das despesas 
certificadas é o preço máximo a pagar.

Or. ro

Alteração 180
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 24 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) não aumente o valor do contrato em 
mais de 15 % do valor inicialmente 



AM\906180PT.doc 53/60 PE492.596v01-00

PT

acordado;

Or. ro

Alteração 181
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A entidade adjudicante pode solicitar a 
cada proponente que subcontrate uma parte 
do contrato, a diferentes níveis, a empresas 
que não pertençam ao grupo a que o 
proponente pertence. Esta parte mínima de 
subcontratação pode variar entre uma 
percentagem mínima e uma percentagem 
máxima. Esta variação é proporcional ao 
objeto e ao valor do contrato, bem como à 
natureza do setor de atividade em causa, 
nomeadamente o estado da concorrência 
e o potencial industrial constatado.

1. A entidade adjudicante deve solicitar ao
proponente que subcontrate uma parte do 
contrato, por adjudicação concorrencial 
aos níveis adequados de subcontratação, a 
empresas que não pertençam ao grupo a 
que o proponente pertence.

Or. en

Alteração 182
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 26 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve estabelecer um programa 
de trabalho plurianual que preveja as 
principais ações, o orçamento previsional e 
o calendário necessários para cumprir os
objetivos dos programas Galileo e EGNOS 
estabelecidos no artigo 1.º, n.os 4 e 5.

A Comissão deve estabelecer, por meio de 
atos delegados, nos termos do artigo 34.º,
um programa de trabalho plurianual que 
preveja as principais ações, o orçamento 
previsional e o calendário necessários para 
cumprir os objetivos dos programas 
Galileo e EGNOS estabelecidos no artigo 
1.º, n.ºs 4 e 5.
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Or. en

Alteração 183
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 26 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Com base no programa de trabalho 
plurianual, a Comissão adota um programa 
de trabalho anual que inclui o plano de 
execução do programa plurianual e o 
financiamento correspondente.

Com base no programa de trabalho 
plurianual, em conformidade com o 
procedimento de exame previsto no 
artigo 35.º, n.º 2., a Comissão adota um 
programa de trabalho anual que inclui o 
plano de execução do programa plurianual 
e o financiamento correspondente.

Or. en

Alteração 184
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 26 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Esses atos de execução serão adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 35.º, n.º 3.

Suprimido

Or. en

Alteração 185
Henri Weber

Proposta de regulamento
Artigo 29 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Para o desempenho das tarefas de natureza 
técnica referidas no artigo 13.º, n.º 2, a 
Comissão pode recorrer à assistência 
necessária, em especial à assistência de 
peritos das agências nacionais competentes 
no domínio espacial, de peritos 
independentes e de entidades capazes de 
fornecer análises e pareceres imparciais 
sobre o funcionamento dos programas.

Para o desempenho das tarefas de natureza 
técnica referidas no artigo 13.º, n.º 2, a 
Comissão pode recorrer à assistência 
necessária, em especial às capacidades e à
perícia das agências nacionais competentes 
no domínio espacial e à assistência de 
peritos independentes e de entidades 
capazes de fornecer análises e pareceres 
imparciais sobre o funcionamento dos 
programas.

Or. fr

Alteração 186
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve assegurar a proteção 
dos dados pessoais e da vida privada 
aquando da conceção e da criação dos 
sistemas, devendo ainda assegurar a 
integração de garantias adequadas nesses 
sistemas.

1. A Comissão deve assegurar a proteção
permanente dos dados pessoais e da vida 
privada aquando da conceção, da 
aplicação e da criação dos sistemas, 
devendo ainda assegurar a integração de
suficientes garantias adequadas nesses 
sistemas.

Or. en

Alteração 187
Philippe Lamberts,
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 32

Texto da Comissão Alteração

A Comissão garante a execução do A Comissão garante a execução do 
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presente regulamento. Todos os anos, por 
altura da apresentação do anteprojeto de 
orçamento, a Comissão apresenta um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a execução dos programas.

presente regulamento. Todos os anos, por 
altura da apresentação do anteprojeto de 
orçamento, a Comissão apresenta um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a execução dos programas.
O relatório deve conter a repartição 
orçamental detalhada relativa ao 
financiamento de atividades passadas e 
futuras, destinadas à aplicação do 
programa.

Or. en

Alteração 188
Maria da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Artigo 32

Texto da Comissão Alteração

A Comissão garante a execução do 
presente regulamento. Todos os anos, por 
altura da apresentação do anteprojeto de 
orçamento, a Comissão apresenta um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a execução dos programas.

A Comissão garante a execução do 
presente regulamento. Todos os anos, por 
altura da apresentação do anteprojeto de 
orçamento, a Comissão apresenta um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a execução dos programas.
Esse relatório deve incluir, 
nomeadamente:
a) uma avaliação da aplicação dos 
programas e do progresso obtido na 
prossecução dos objetivos estabelecidos 
em conformidade com o artigo 1.º, n.ºs 4 e 
5;
b) dados atualizados sobre a avaliação e o 
controlo dos riscos e uma avaliação do 
seu possível impacto sobre os desvios de 
custos e de prazos;
c) uma síntese de todas as informações 
apresentadas à autoridade orçamental em 
conformidade com o artigo 7.º, n.º 3, o 
artigo 8.º, n.º 2, o artigo 9.º, n.º 2 e o 
artigo 16.º, n.º 4;
d) uma avaliação do funcionamento do 
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acordo de delegação plurianual concluído 
em conformidade com o artigo 16.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 189
Maria da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Artigo 32 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve informar o Parlamento 
Europeu e o Conselho, com antecedência 
suficiente, se considerar que podem surgir 
riscos incontroláveis ou outros fatores que 
possam causar desvios importantes no 
programa, nomeadamente em termos de 
custos e calendário.

Or. en

Alteração 190
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 32 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os relatórios devem conter toda a 
informação relevante atinente à gestão 
dos riscos e dos custos coligida em relação 
aos programas.

Or. en

Alteração 191
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Além disso, a avaliação examinará as 
possibilidades de simplificação, a 
coerência interna e externa, a relevância de 
todos os objetivos, bem como a 
contribuição das medidas para as 
prioridades da União em termos de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. A avaliação deve ter em conta os 
resultados das avaliações relativos aos 
efeitos a longo prazo das medidas 
anteriores.

Além disso, a avaliação examinará a 
evolução tecnológica nesta área, as 
possibilidades de simplificação, a 
coerência interna e externa, a relevância de 
todos os objetivos, bem como a 
contribuição das medidas para as 
prioridades da União em termos de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. A avaliação deve ter em conta os 
resultados das avaliações relativos aos 
efeitos a longo prazo das medidas 
anteriores.

Or. ro

Alteração 192
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de adotar atos delegados 
referidos nos artigos 5.º e 14.º é conferido à 
Comissão por um período indeterminado, 
a partir de 1 de janeiro de 2014.

2. O poder de adotar atos delegados 
referidos nos artigos 5.º e 14.º é conferido à 
Comissão por um período de cinco anos, a 
partir de 1 de janeiro de 2014. A Comissão 
elabora um relatório relativo à delegação 
de poderes pelo menos nove meses antes 
do final do prazo de sete anos. A 
delegação de poderes é tacitamente 
prolongada por períodos de idêntica 
duração, a menos que o Parlamento 
Europeu ou o Conselho manifestem a sua 
oposição relativamente a essa 
prorrogação, o mais tardar três meses 
antes do final de cada período, a contar 
da data de entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. ro
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Alteração 193
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de adotar atos delegados 
referidos nos artigos 5.º e 14.º é conferido 
à Comissão por um período indeterminado, 
a partir de 1 de Janeiro de 2014.

2. O poder de adotar atos delegados 
referidos nos artigos 5.º, 6.º, 13.º, 14.º e 
26.º é conferido à Comissão por um 
período indeterminado, a partir de 1 de 
janeiro de 2014.

Or. en

Alteração 194
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida nos
artigos 5.º e 14.º pode ser revogada a 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação de 
poderes nela especificada. A revogação 
produz efeitos a partir do dia seguinte ao 
da publicação da referida decisão no Jornal 
Oficial da União Europeia ou em data 
posterior especificada na referida decisão.
A decisão de revogação não prejudica a 
validade dos atos delegados já em vigor.

3. A delegação de poderes referida nos
artigos 5.º, 6.º, 13.º, 14.º e 26.º pode ser 
revogada a qualquer momento pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A 
decisão de revogação põe termo à 
delegação de poderes nela especificada. A 
revogação produz efeitos a partir do dia 
seguinte ao da publicação da referida 
decisão no Jornal Oficial da União 
Europeia ou em data posterior especificada 
na referida decisão. A decisão de 
revogação não prejudica a validade dos 
atos delegados já em vigor.

Or. en

Alteração 195
Marian-Jean Marinescu
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Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Um ato delegado adotado ao abrigo dos 
artigos 5.º e 14.º apenas entrará em vigor 
se o Parlamento Europeu ou o Conselho 
não tiverem formulado objeções num prazo 
de dois meses a contar da notificação do 
ato ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
ou se, antes do termo desse prazo, o 
Parlamento Europeu e o Conselho tiverem 
ambos informado a Comissão de que não 
tencionam formular objeções. Este prazo é 
prorrogado por dois meses por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.

5. Um ato delegado adotado ao abrigo dos 
artigos 5.°, 6.º, 13.º, 14.º e 26.º apenas 
entrará em vigor se o Parlamento Europeu 
ou o Conselho não tiverem formulado 
objeções num prazo de dois meses a contar 
da notificação do ato ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho ou se, antes do 
termo desse prazo, o Parlamento Europeu e 
o Conselho tiverem ambos informado a 
Comissão de que não tencionam formular 
objeções. Este prazo é prorrogado por dois 
meses por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do Conselho.

Or. en

Alteração 196
Philippe Lamberts,
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os representantes da Agência do GNSS 
Europeu e da Agência Espacial Europeia
podem participar, na qualidade de 
observadores, nos trabalhos do comité, nas 
condições estabelecidas no seu 
regulamento interno.

4. Os representantes da Agência do GNSS 
Europeu e da Agência Espacial Europeia
devem participar, na qualidade de 
observadores, nos trabalhos do comité, nas 
condições estabelecidas no seu 
regulamento interno.

Or. en


