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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej
w projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów
w oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 912/2010 ustanawiające Agencję Europejskiego 
GNSS
(COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu i Rady (COM(2013)0040),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 172 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi projekt został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–
0031/2013),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 17 
kwietnia 2013 r.1,

– po zasięgnięciu opinii Komitetu Regionów,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Budżetowej i Komisji Kontroli Budżetowej (A7–0000/2013),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie
i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Rozporządzenie Parlamentu (4) Rozporządzenie Parlamentu 

                                               
1 Dz.U. C 198 z 10.7.2013, s. 67.
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Europejskiego i Rady (UE) nr xxx/2013
w sprawie realizacji i eksploatacji 
europejskich systemów radionawigacji 
satelitarnej8, które zastępuje 
rozporządzenie (WE) nr 683/2008 i które 
wejdzie w życie dnia 1 stycznia 2014 r., 
określa system publicznego zarządzania 
programami na lata 2014–2020. Rozszerza
ono powierzone Agencji zadania
i przewiduje w szczególności, że Agencja 
może odgrywać znaczącą rolę
w eksploatacji systemów.

Europejskiego i Rady (UE) nr xxx/2013
w sprawie realizacji i eksploatacji 
europejskich systemów radionawigacji 
satelitarnej8, które zastępuje 
rozporządzenie (WE) nr 683/2008 i które 
wejdzie w życie dnia 1 stycznia 2014 r., 
określa system publicznego zarządzania 
programami na lata 2014–2020. Na jego 
podstawie ogólną odpowiedzialność za 
programy powierza się Komisji, która jest 
również odpowiedzialna za zapewnienie 
bezpieczeństwa programów, w tym 
bezpieczeństwa systemów i ich działania. 
Ponadto rozszerza ono powierzone 
Agencji zadania i przewiduje
w szczególności, że Agencja może 
odgrywać znaczącą rolę w eksploatacji 
systemów i maksymalizacji ich korzyści 
społeczno-gospodarczych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy przypomnieć, że Komisja ponosi ogólną odpowiedzialność za programy i za 
zapewnienie ich bezpieczeństwa.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Ponadto, w związku z dbałością
o ochronę autonomii Rady Akredytacji
w zakresie Bezpieczeństwa i unikanie 
wszelkiego rodzaju konfliktów interesów, 
byłoby również celowe z jednej strony, aby 
Rada Akredytacji w zakresie 
Bezpieczeństwa i podlegający jej 
pracownicy Agencji prowadzili prace
w miejscu, które gwarantuje autonomię
i niezależność w stosunku do innych 
działań Agencji, w szczególności
w stosunku do działalności operacyjnej 
związanej z eksploatacją systemów, i 

(9) Ponadto, w związku z dbałością
o ochronę autonomii Rady Akredytacji
w zakresie Bezpieczeństwa i unikanie 
wszelkiego rodzaju konfliktów interesów
niezbędne jest z jednej strony, aby Rada 
Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa
i podlegający jej pracownicy Agencji 
prowadzili prace autonomicznie
i niezależnie w stosunku do innych działań 
Agencji, w szczególności w stosunku do 
działalności operacyjnej związanej
z eksploatacją systemów, i z drugiej strony, 
aby wewnętrzne przepisy Agencji 
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z drugiej strony, aby wewnętrzne przepisy 
Agencji dotyczące personelu gwarantowały 
autonomię i niezależność pracowników 
zaangażowanych w działalność akredytacji
w zakresie bezpieczeństwa wobec 
pracowników zaangażowanych w inną 
działalność Agencji.

dotyczące personelu gwarantowały 
autonomię i niezależność pracowników 
zaangażowanych w działalność związaną
z akredytacją w zakresie bezpieczeństwa 
wobec pracowników zaangażowanych
w inną działalność Agencji.

Or. en

Uzasadnienie

Siedziba Rady Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa jest taka sama jak reszty Agencji.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Należy też zagwarantować spójność 
rozporządzenia (UE) nr 912/2010
z zasadami, które określono we wspólnym 
podejściu Parlamentu Europejskiego, Rady
i Komisji do agencji zdecentralizowanych, 
przyjętymi przez te trzy instytucje 
odpowiednio dnia 5 lipca, 26 czerwca i 12 
czerwca 2012 r., w szczególności
przepisów w zakresie podejmowania 
decyzji przez Radę Administracyjną, czasu 
trwania kadencji członków Rady 
Administracyjnej i Rady Akredytacji
w zakresie Bezpieczeństwa oraz ich 
przewodniczących, istnienia wieloletniego 
programu prac, uprawnień Rady 
Administracyjnej w zakresie zarządzania 
personelem, oceny i zmiany regulaminu, 
zapobiegania konfliktom interesów, 
przetwarzania danych szczególnie 
chronionych nieobjętych klauzulą 
poufności.

(11) Należy też zagwarantować spójność 
rozporządzenia (UE) nr 912/2010
z zasadami, które określono we wspólnym 
podejściu Parlamentu Europejskiego, Rady
i Komisji do agencji zdecentralizowanych, 
przyjętymi przez te trzy instytucje 
odpowiednio dnia 5 lipca, 26 czerwca i 12 
czerwca 2012 r., w szczególności 
przepisów w zakresie podejmowania 
decyzji przez Radę Administracyjną, czasu 
trwania kadencji członków Rady 
Administracyjnej i Rady Akredytacji
w zakresie Bezpieczeństwa oraz ich 
przewodniczących, istnienia wieloletniego 
programu prac, uprawnień Rady 
Administracyjnej w zakresie zarządzania 
personelem, oceny i zmiany regulaminu, 
zapobiegania konfliktom interesów
i zarządzania nimi, przetwarzania danych 
szczególnie chronionych nieobjętych 
klauzulą poufności.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to brzmienie wspólnego podejścia do agencji zdecentralizowanych uzgodnionego przez 
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trzy instytucje. 

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) W odniesieniu do zapobiegania 
konfliktom interesów i zarządzania nimi 
Agencja musi zyskać i utrzymać reputację 
organu kierującego się bezstronnością, 
uczciwością i wysokimi normami 
zawodowymi. Nigdy nie powinien pojawić 
się żaden uzasadniony powód do 
podejrzeń, że wpływ na decyzje mogły 
mieć interesy sprzeczne z rolą Agencji 
jako organu służącego całej Unii albo 
prywatne interesy lub związki 
któregokolwiek pracownika Agencji bądź 
oddelegowanego eksperta krajowego czy 
też dowolnego członka Rady 
Administracyjnej lub Rady Akredytacji
w zakresie Bezpieczeństwa, które 
uniemożliwiają lub mogą uniemożliwiać 
właściwe wykonywanie oficjalnych 
obowiązków przez daną osobę. Parlament 
Europejski wyraził zaniepokojenie 
konfliktami interesów w niektórych 
agencjach i zwrócił się do Trybunału 
Obrachunkowego o przeprowadzenie 
kompleksowej analizy. Rada 
Administracyjna powinna zatem przyjąć
w tym zakresie szczegółowe zasady 
dotyczące całej Agencji. Zasady te 
powinny uwzględniać zalecenia wydane 
przez Trybunał Obrachunkowy
w sprawozdaniu specjalnym nr 15
z 2012 r.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2
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Rozporządzenie (UE) nr 912/2010
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy dotyczące powoływania biur 
Agencji i ich funkcjonowania w państwach 
członkowskich i przyjmujących państwach 
trzecich oraz korzyści przyznawane przez 
nie dyrektorowi wykonawczemu, 
członkom Rady Administracyjnej, 
pracownikom Agencji i członkom ich 
rodzin stanowią przedmiot szczególnych 
porozumień zawieranych między Agencją
a odpowiednim państwem. Ustalenia 
szczegółowe są zatwierdzane przez Radę 
Administracyjną.

Przepisy dotyczące powoływania biur 
Agencji i ich funkcjonowania w państwach 
członkowskich i przyjmujących państwach 
trzecich oraz korzyści przyznawane przez 
nie dyrektorowi wykonawczemu, 
członkom Rady Administracyjnej i Rady 
Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa, 
pracownikom Agencji i członkom ich 
rodzin stanowią przedmiot szczególnych 
porozumień zawieranych między Agencją
a odpowiednim państwem. Ustalenia 
szczegółowe są zatwierdzane przez Radę 
Administracyjną.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera a
Rozporządzenie (UE) nr 912/2010
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Członkowie Rady Administracyjnej są 
mianowani z uwagi na ich znajomość 
zadań agencji i z uwzględnieniem 
odpowiednich umiejętności zarządczych, 
administracyjnych i budżetowych. 
Parlament Europejski, Komisja i państwa 
członkowskie dążą do zapewnienia 
zrównoważonego udziału mężczyzn
i kobiet w składzie Rady Administracyjnej.

Or. en
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera a
Rozporządzenie (UE) nr 912/2010
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kadencja członków Rady Administracyjnej 
wynosi cztery lata i jest odnawialna.

Kadencja członków Rady Administracyjnej 
wynosi cztery lata i jest odnawialna. 
Parlament Europejski, Komisja i państwa 
członkowskie powinny starać się 
ograniczyć rotację swoich przedstawicieli
w Radzie Administracyjnej.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera b
Rozporządzenie (UE) nr 912/2010
Artykuł 5 – ustęp 4 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przewodniczący może zostać wezwany do 
złożenia oświadczenia przed odpowiednią 
komisją lub odpowiednimi komisjami 
Parlamentu Europejskiego i do udzielenia 
odpowiedzi na pytania posłów.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera b
Rozporządzenie (UE) nr 912/2010
Artykuł 5 – ustęp 4 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada Administracyjna jest uprawniona do 
odwołania przewodniczącego
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i wiceprzewodniczącego.

Or. en

Uzasadnienie

Rada Administracyjna wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, ale nie posiada 
uprawnienia do ich odwołania, co może być niezbędne w niektórych sytuacjach. Ponadto 
Rada Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa posiada takie uprawnienie w odniesieniu do 
swojego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera c
Rozporządzenie (UE) nr 912/2010
Artykuł 5 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wybór przewodniczącego Rady 
Administracyjnej i jego zastępcy, przyjęcie 
budżetu i programów prac wymagają 
większości dwóch trzecich głosów 
wszystkich członków z prawem głosu.

Wybór i odwołanie przewodniczącego
oraz wiceprzewodniczącego Rady 
Administracyjnej, przyjęcie budżetu
i programów prac wymagają większości 
dwóch trzecich głosów wszystkich 
członków z prawem głosu.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) nr 912/2010
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) najpóźniej do dnia 30 czerwca 
pierwszego roku obowiązywania 
wieloletnich ram finansowych określonych
w art. 312 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, przyjmuje program prac 
Agencji na okres objęty wieloletnimi 
ramami finansowymi po włączeniu do 
niego części opracowanej przez Radę 

a) najpóźniej do dnia 30 czerwca 
pierwszego roku obowiązywania 
wieloletnich ram finansowych określonych
w art. 312 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, przyjmuje program prac 
Agencji na okres objęty wieloletnimi 
ramami finansowymi po włączeniu do 
niego części opracowanej przez Radę 
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Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa 
zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. b) i po 
uzyskaniu opinii Komisji;

Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa 
zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. b), po uzyskaniu 
opinii Komisji i po konsultacjach
z Parlamentem Europejskim;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie ze wspólnym podejściem należy konsultować się z Parlamentem Europejskim
w kwestii wieloletniego programu prac.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) nr 912/2010
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) przyjmuje swój regulamin wewnętrzny. l) przyjmuje swój regulamin wewnętrzny
i podaje go do wiadomości publicznej;

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) nr 912/2010
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera l a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

la) przyjmuje, na podstawie propozycji 
dyrektora wykonawczego, strategię
w zakresie zwalczania nadużyć 
finansowych proporcjonalną do ryzyka 
nadużyć finansowych, obejmującą analizę 
kosztów i korzyści środków, które mają 
zostać wdrożone;

Or. en
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Uzasadnienie

Dyrektor wykonawczy musi opracować strategię w zakresie zwalczania nadużyć finansowych
i przedłożyć ją Radzie Administracyjnej. Sama Rada Administracyjna nie posiada 
uprawnienia do przyjęcia takiej strategii.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) nr 912/2010
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera l b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

lb) w razie potrzeby i na podstawie 
propozycji dyrektora wykonawczego, 
podejmuje decyzje dotyczące struktur 
organizacyjnych Agencji z wyjątkiem 
struktur odpowiedzialnych za działania 
związane z akredytacją w zakresie 
bezpieczeństwa, o których mowa
w rozdziale III.

Or. en

Uzasadnienie

Decyzje dotyczące struktur wewnętrznych powinny być podejmowane przez Radę 
Administracyjną na podstawie propozycji dyrektora wykonawczego.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) nr 912/2010
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit szósty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada Admistracyjna przyjmuje również 
przepisy wykonawcze w odniesieniu do 
delegowania oddelegowanych ekspertów 
krajowych, o których mowa w art. 15c, po 
zasięgnięciu opinii Rady Akredytacji
w zakresie Bezpieczeństwa i z należytym 

skreślony
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uwzględnieniem jej uwag.

Or. en

Uzasadnienie

Postanowienie to przeniesiono do art. 15c.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) nr 912/2010
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji
i Rady Administracyjnej dyrektor 
wykonawczy dysponuje niezależnością
w realizacji swoich obowiązków i nie 
zwraca się o polecenia ani ich nie 
przyjmuje od żadnego rządu ani 
jakiegokolwiek innego podmiotu.

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6
Rozporządzenie (UE) nr 912/2010
Artykuł 8 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) reprezentuje Agencję, z wyjątkiem 
działań i decyzji w ramach rozdziałów II
i III, i odpowiada za zarządzanie nią;
podpisuje porozumienia w sprawie 
delegowania zawierane między Komisją
a Agencją na mocy art. [15 ust. 1 lit. d)] 
rozporządzenia [futur règlement GNSS];

1) reprezentuje Agencję, z wyjątkiem 
działań i decyzji w ramach rozdziałów II
i III, i odpowiada za jej codzienną 
administrację; podpisuje porozumienia
w sprawie delegowania zawierane między 
Komisją a Agencją na mocy art. [15 ust. 1 
lit. d)] rozporządzenia [przyszłe 
rozporządzenie w sprawie GNSS];

Or. en
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Uzasadnienie

To, że dyrektor wykonawczy zarządza Agencją, reguluje art. 7.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6
Rozporządzenie (UE) nr 912/2010
Artykuł 8 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) przygotowuje prace Rady 
Administracyjnej i uczestniczy, bez prawa 
do głosu, w pracach Rady 
Administracyjnej;

2) przygotowuje prace Rady 
Administracyjnej i uczestniczy, bez prawa 
do głosu, w pracach Rady 
Administracyjnej zgodnie
z postanowieniami art. 5 ust. 5 akapit 2;

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6
Rozporządzenie (UE) nr 912/2010
Artykuł 8 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) wdraża decyzje podjęte przez Radę 
Administracyjną;

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6
Rozporządzenie (UE) nr 912/2010
Artykuł 8 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) jest odpowiedzialny za wdrażanie
programów pracy Agencji pod kontrolą 

3) jest odpowiedzialny za
przygotowywanie wieloletnich i rocznych
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Rady Administracyjnej, z wyjątkiem części
programów w ramach rozdziału III;

programów prac Agencji i przedkładanie 
ich Radzie Administracyjnej, z wyjątkiem 
części przygotowywanych
i przyjmowanych przez Radę Akredytacji
w zakresie Bezpieczeństwa zgodnie z art. 
11 ust. 3 lit. b) i c);

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6
Rozporządzenie (UE) nr 912/2010
Artykuł 8 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) jest odpowiedzialny za wykonanie 
wieloletnich i rocznych programów prac 
Agencji, z wyjątkiem części 
wykonywanych przez przewodniczącego 
Rady Akredytacji w zakresie 
Bezpieczeństwa zgodnie z art. 11a ust. 1 
lit. b), oraz za przedkładanie Radzie 
Administracyjnej sprawozdań z ich 
wykonania;

Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6
Rozporządzenie (UE) nr 912/2010
Artykuł 8 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) przygotowuje każdego roku projekt 
ogólnego sprawozdania, z należytym 
uwzględnieniem uwag przewodniczącego 
Rady Akredytacji w zakresie 
Bezpieczeństwa, dotyczących działań
w ramach rozdziału III, i przedstawia go

6) przygotowuje roczne sprawozdanie
z działań i planów Agencji, z wyjątkiem 
części przygotowanej i przyjętej przez
Radę Akredytacji w zakresie 
Bezpieczeństwa zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. 
d), i przedstawia je Radzie 
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Radzie Administracyjnej; Administracyjnej do zatwierdzenia;

Or. en

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6
Rozporządzenie (UE) nr 912/2010
Artykuł 8 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) określa strukturę organizacyjną 
Agencji i przedstawia ją Radzie 
Administracyjnej do zatwierdzenia;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Kwestię tę ujęto w poprawce wprowadzającej art. 6 ust. 2 lit. lb).

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6
Rozporządzenie (UE) nr 912/2010
Artykuł 8 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12) opracowuje plan działania, aby 
zagwarantować monitorowanie wniosków
i zaleceń z przeprowadzonych wcześniej 
ocen i co pół roku przedstawia Komisji 
sprawozdanie z osiągniętych postępów;

12) opracowuje plan działania bazujący na 
wnioskach i zaleceniach wynikających
z ocen przeprowadzonych zgodnie z art. 
26, z dochodzeń prowadzonych przez 
OLAF i z wszystkich sprawozdań
z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, 
oraz dwa razy w roku przedstawia Komisji 
sprawozdanie z osiągniętych postępów;

Or. en

Uzasadnienie

Brzmienie to ujednolicono z art. 6 ust. 2 lit. j).
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6
Rozporządzenie (UE) nr 912/2010
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Parlament Europejski lub Rada mogą 
wezwać dyrektora wykonawczego do 
przedłożenia sprawozdania z wykonania 
jego zadań oraz do złożenia oświadczenia 
przed tymi instytucjami.

Or. en

Uzasadnienie

Ustęp ten przeniesiono z art. 15b.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7
Rozporządzenie (UE) nr 912/2010
Artykuł 8 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wieloletni program prac Agencji,
o którym mowa w art. 6 ust. 2 lit. a),
określa działania, które Agencja ma 
zrealizować w okresie objętym 
wieloletnimi ramami finansowymi 
określonymi w art. 312 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
w tym działania związane ze stosunkami 
międzynarodowymi i komunikacją, które 
należą do jej kompetencji. Program ten
określa zasoby ludzkie i finansowe 
przydzielane do każdego działania.
Uwzględnia on wyniki ocen, o których 
mowa w art. 26.

1. Wieloletni program prac Agencji,
o którym mowa w art. 6 ust. 2 lit. a),
obejmuje cele i oczekiwane wyniki, w tym 
wskaźniki wykonania. Zawiera on też
działania, które Agencja ma zrealizować
w okresie objętym wieloletnimi ramami 
finansowymi określonymi w art. 312 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, w tym działania związane ze 
stosunkami międzynarodowymi
i komunikacją, które należą do jej 
kompetencji, a także określa zasoby 
ludzkie i finansowe przydzielane do 
każdego działania. Uwzględnia on wyniki 
ocen, o których mowa w art. 26.

Or. en
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Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7
Rozporządzenie (UE) nr 912/2010
Artykuł 8 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na podstawie wieloletniego programu 
prac roczny program prac, o którym mowa
w art. 6 ust. 2 lit. b), określa działania, 
które Agencja ma zrealizować
w nadchodzącym roku, w tym powierzone 
jej działania związane ze współpracą 
międzynarodową i komunikacją. Program 
ten określa zasoby ludzkie i finansowe 
przydzielane do każdego działania.
W stosownych przypadkach obejmuje on –
do celów informacyjnych – zadania, które 
Komisja przekazała Agencji na mocy art. 
[15 ust. 1 lit. d)] rozporządzenia [futur 
règlement GNSS] .

2. Roczny program prac, o którym mowa
w art. 6 ust. 2 lit. b), opiera się na 
wieloletnim programie prac.  Zawiera 
szczegółowe cele i oczekiwane wyniki,
w tym wskaźniki wykonania. Zawiera 
również szczegółowy opis działań, które 
Agencja ma zrealizować w nadchodzącym 
roku, w tym powierzone jej działania 
związane ze współpracą międzynarodową
i komunikacją, które należą do jej 
kompetencji, a także określa zasoby 
ludzkie i finansowe przydzielane do 
każdego działania, zgodnie z zasadami 
budżetu i zarządzania opartego na 
poszczególnych działaniach.
Jednoznacznie określa on zadania, które 
zostały dodane, zmienione lub usunięte
w stosunku do poprzedniego roku.
W stosownych przypadkach obejmuje on –
do celów informacyjnych – zadania, które 
Komisja przekazała Agencji na mocy art. 
[15 ust. 1 lit. d)] rozporządzenia [przyszłe 
rozporządzenie w sprawie GNSS] .

Or. en

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7
Rozporządzenie (UE) nr 912/2010
Artykuł 8 a – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Po przyjęciu wieloletniego i rocznego 
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programu prac przez Radę 
Administracyjną dyrektor wykonawczy 
przekazuje je Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Komisji
i państwom członkowskim oraz podaje je 
do wiadomości publicznej. Dyrektor 
wykonawczy i przewodniczący Rady 
Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa 
mogą zostać wezwani do przedstawienia 
tej części przyjętego rocznego programu 
prac, za którą odpowiadają, przed 
odpowiednią komisją lub odpowiednimi 
komisjami Parlamentu Europejskiego i do 
udzielenia odpowiedzi na pytania posłów.

Or. en

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7
Rozporządzenie (UE) nr 912/2010
Artykuł 8a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ogólne sprawozdanie roczne, o którym 
mowa w art. 8 lit. f), opisuje stan realizacji 
programów pracy Agencji.

3. Sprawozdanie roczne, o którym mowa
w art. 6 lit. i), zawiera informacje o: 

a) realizacji wieloletniego i rocznego 
programu prac, w tym o wskaźnikach 
wykonania; 

b) planie polityki budżetowej i kadrowej;
c) systemach zarządzania i kontroli 
wewnętrznej Agencji; 
d) wnioskach z kontroli wewnętrznych
i zewnętrznych;
e) działaniach podjętych w związku
z zaleceniami z kontroli i zaleceniem 
dotyczącym absolutorium;
f) poświadczeniu wiarygodności dyrektora 
wykonawczego.
Roczne sprawozdanie jest podawane do 
wiadomości publicznej.
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Or. en

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 – litera a
Rozporządzenie (UE) nr 912/2010
Artykuł 11 – ustęp 3 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) w razie potrzeby i na podstawie 
propozycji dyrektora wykonawczego, 
podejmuje decyzje dotyczące struktur 
organizacyjnych Agencji 
odpowiedzialnych za działania związane
z akredytacją w zakresie bezpieczeństwa,
o których mowa w niniejszym rozdziale.

Or. en

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 – litera a
Rozporządzenie (UE) nr 912/2010
Artykuł 11 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) przyjmuje swój regulamin wewnętrzny. f) przyjmuje swój regulamin wewnętrzny
i podaje go do wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 – litera b
Rozporządzenie (UE) nr 912/2010
Artykuł 11 – ustęp 7 – zdanie pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W skład Rady Akredytacji w zakresie 7. W skład Rady Akredytacji w zakresie 
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Bezpieczeństwa wchodzi po jednym 
przedstawicielu z każdego państwa 
członkowskiego, jeden przedstawiciel 
Komisji i jeden przedstawiciel Wysokiego 
Przedstawiciela.

Bezpieczeństwa wchodzi po jednym 
przedstawicielu z każdego państwa 
członkowskiego, jeden przedstawiciel 
Komisji i jeden przedstawiciel wysokiego 
przedstawiciela, mianowani z uwagi na 
ich znajomość działań związanych
z akredytacją w zakresie bezpieczeństwa i 
z uwzględnieniem odpowiednich 
umiejętności zarządczych, 
administracyjnych i budżetowych.
Komisja, wysoki przedstawiciel i państwa 
członkowskie dążą do zapewnienia 
zrównoważonego udziału mężczyzn
i kobiet w składzie Rady Akredytacji
w zakresie Bezpieczeństwa. 

Or. en

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 – litera b
Rozporządzenie (UE) nr 912/2010
Artykuł 11 – ustęp 7 – zdanie drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kadencja członków Rada Akredytacji
w zakresie Bezpieczeństwa wynosi cztery 
lata i jest odnawialna.

Kadencja członków Rada Akredytacji
w zakresie Bezpieczeństwa wynosi cztery 
lata i jest odnawialna. Komisja, wysoki 
przedstawiciel i państwa członkowskie 
powinny starać się ograniczyć rotację 
swoich przedstawicieli w Radzie 
Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa. 

Or. en

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 – litera b
Rozporządzenie (UE) nr 912/2010
Artykuł 11 – ustęp 8 – akapit pierwszy a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przewodniczący może zostać wezwany do 
złożenia oświadczenia przed odpowiednią 
komisją lub odpowiednimi komisjami 
Parlamentu Europejskiego i do udzielenia 
odpowiedzi na pytania posłów.

Or. en

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 10
Rozporządzenie (UE) nr 912/2010
Artykuł 11 a – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) prowadzi działalność akredytacji
w zakresie bezpieczeństwa pod kierunkiem
Rady Akredytacji w zakresie 
Bezpieczeństwa;

a) przygotowuje prace Rady Akredytacji
w zakresie Bezpieczeństwa i kieruje pod 
jej nadzorem działalnością związaną
z akredytacją w zakresie bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 10
Rozporządzenie (UE) nr 912/2010
Artykuł 11 a (nowy) – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jest odpowiedzialny za realizację części
programów pracy Agencji w ramach 
niniejszego rozdziału pod kontrolą Rady
Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa;

b) realizuje części wieloletniego
i rocznego programu prac Agencji
przygotowane i zatwierdzone przez Radę
Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa
zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. b) i c) pod 
nadzorem tej Rady;

Or. en
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Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 13
Rozporządzenie (UE) nr 912/2010
Artykuł 15 b (nowy) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada Administracyjna powołuje 
dyrektora wykonawczego na podstawie 
jego walorów merytorycznych oraz 
udokumentowanych umiejętności 
administracyjnych i zarządczych, a także 
odnośnych kompetencji i doświadczenia,
z listy kandydatów zaproponowanych 
przez Komisję, wyłonionych w drodze 
otwartej i przejrzystej procedury 
konkursowej, po opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej i w innych miejscach 
zaproszenia do wyrażenia zainteresowania.

2. Rada Administracyjna powołuje 
dyrektora wykonawczego, po 
zatwierdzeniu przez Parlament 
Europejski, na podstawie jego walorów 
merytorycznych oraz udokumentowanych 
umiejętności administracyjnych
i zarządczych, a także odnośnych 
kompetencji i doświadczenia, z listy 
kandydatów zaproponowanych przez 
Komisję, wyłonionych w drodze otwartej
i przejrzystej procedury konkursowej, po 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej i w innych miejscach 
zaproszenia do wyrażenia zainteresowania.

Or. en

Uzasadnienie

To samo podejście stosuje się w przypadku Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego 
(rozporządzenie nr 1093/2010), Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych (rozporządzenie nr 1094/2010) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (rozporządzenie nr 1095/2010).

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 13
Rozporządzenie (UE) nr 912/2010
Artykuł 15 b – ustęp 2 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed powołaniem kandydaci z listy,
o której mowa w akapicie pierwszym, 
zostają wezwani do złożenia oświadczenia 
przed odpowiednią komisją Parlamentu 
Europejskiego i do udzielenia odpowiedzi 
na pytania posłów.
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Or. en

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 13
Rozporządzenie (UE) nr 912/2010
Artykuł 15 b – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada Administracyjna informuje 
Parlament Europejski o swoim zamiarze 
przedłużenia kadencji dyrektora 
wykonawczego. W ciągu miesiąca 
poprzedzającego przedłużenie kadencji 
dyrektor wykonawczy może zostać 
wezwany do złożenia oświadczenia przed 
właściwymi komisjami Parlamentu
Europejskiego i do udzielenia odpowiedzi 
na pytania posłów.

Or. en

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 13
Rozporządzenie (UE) nr 912/2010
Artykuł 15 b – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Parlament Europejski lub Rada mogą 
wezwać dyrektora wykonawczego do 
przedstawienia sprawozdania z wykonania 
jego zadań oraz do złożenia oświadczenia 
przed tymi instytucjami.

skreślony

Or. en
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Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 13
Rozporządzenie (UE) nr 912/2010
Artykuł 15 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencja może też korzystać z ekspertów 
krajowych. Eksperci tacy dysponują 
właściwymi świadectwami 
bezpieczeństwa.

Agencja może korzystać
z oddelegowanych ekspertów krajowych. 
Eksperci tacy dysponują właściwymi 
świadectwami bezpieczeństwa. Do takich 
ekspertów nie ma zastosowania regulamin 
pracowniczy i warunki zatrudnienia 
innych pracowników.
Rada Administracyjna przyjmuje decyzję 
ustanawiającą zasady delegowania 
ekspertów krajowych do Agencji. Przed 
przyjęciem tej decyzji konsultuje się
z Radą Akredytacji w zakresie 
Bezpieczeństwa co do oddelegowania 
ekspertów krajowych zaangażowanych
w działania związane z akredytacją
w zakresie bezpieczeństwa, o których 
mowa w rozdziale III, i należycie 
uwzględnia jej uwagi.

Or. en

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 18
Rozporządzenie (UE) nr 912/2010
Artykuł 22 a (nowy) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dyrektor wykonawczy oraz urzędnicy 
oddelegowani czasowo przez państwa 
członkowskie składają deklarację 
dotyczącą zobowiązań oraz deklarację 
wskazującą na brak bezpośrednich lub 
pośrednich interesów, które mogłyby 
zostać uznane za szkodzące ich 
niezależności. Deklaracje te składa się na 

1. Rada Administracyjna przyjmuje 
zasady dotyczące zapobiegania konfliktom
interesów i zarządzania nimi. Zasady te 
dotyczą całej Agencji i są podawane do 
publicznej wiadomości. Przed przyjęciem 
tych zasad Rada Administracyjna 
konsultuje się z Radą Akredytacji
w zakresie Bezpieczeństwa i należycie 
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piśmie w momencie obejmowania 
stanowiska i odnawia w przypadku zmiany 
sytuacji osobistej.

uwzględnia jej uwagi.

Or. en

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 18
Rozporządzenie (UE) nr 912/2010
Artykuł 22 a (nowy) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Eksperci zewnętrzni uczestniczący
w grupach roboczych ad hoc zgłaszają, 
przed każdym posiedzeniem, w którym 
uczestniczą, kwestie, które mogłyby zostać
uznane za szkodzące ich niezależności
w odniesieniu do zagadnień 
przewidzianych w porządku obrad.

2. Zasady, o których mowa w ust. 1, co 
najmniej:

a) określają wymóg, aby członkowie Rady 
Administracyjnej i Rady Akredytacji
w zakresie Bezpieczeństwa, dyrektor 
wykonawczy, pracownicy Agencji
i oddelegowani eksperci krajowi składali 
oświadczenie dotyczące zobowiązań oraz 
oświadczenie dotyczące wszelkich 
interesów, które mogłyby zostać uznane za 
szkodzące ich niezależności;
b) wymagają, aby oświadczenia, o których 
mowa w lit. a), były dokładne i kompletne, 
składane na piśmie w chwili obejmowania 
stanowiska przez zainteresowane osoby, 
odnawiane w przypadku zmiany ich 
sytuacji osobistej i podawane do 
publicznej wiadomości;
c) obejmują jasne i obiektywne kryteria 
oceny oświadczeń składanych zgodnie
z lit. a), zapewniają spójne stosowanie 
tych kryteriów i przewidują weryfikację 
takiego oświadczenia w przypadku 
wątpliwości;
d) przewidują procedurę zapewniającą, że 
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osoba reprezentująca interes, który 
mógłby zostać uznany za szkodzący jej 
niezależności w odniesieniu do danego 
punktu porządku posiedzenia, nie może 
uczestniczyć w dyskusji lub podejmowaniu 
decyzji dotyczącej tego punktu;
e) obejmują jasną i konsekwentną politykę 
oraz procedury postępowania
w przypadku łamania tych zasad, m.in. 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające 
sankcje;
f) przewidują odpowiednie i obowiązkowe 
szkolenia z zakresu konfliktów interesów 
dla dyrektora wykonawczego, wszystkich 
pracowników Agencji, oddelegowanych 
ekspertów krajowych oraz członków Rady 
Administracyjnej i Rady Akredytacji
w zakresie Bezpieczeństwa;
g) umożliwiają rozstrzygnięcie kwestii 
związanych z sytuacją po ustaniu umowy 
pracownika z Agencją.

Or. en

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 18
Rozporządzenie (UE) nr 912/2010
Artykuł 22 a (nowy) – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rada Administracyjna i Rada 
Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa 
prowadzą politykę, która pozwala uniknąć 
konfliktów interesów.

skreślony

Or. en


