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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido kosmisko
objektu novērošanas un uzraudzības atbalsta programmu
(COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0107),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 189. panta 
2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0061/2013),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Ārlietu 
komitejas un Budžeta komitejas atzinumus (A7-0000/2013),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Kosmosa atkritumi ir kļuvuši par 
visnopietnāko apdraudējumu kosmosa 
darbību ilgtspējai. Tādēļ kosmisko objektu 
novērošanas un uzraudzības (turpmāk 
“SST”) atbalsta programma būtu jāizveido 
ar mērķi atbalstīt tādu pakalpojumu izveidi 
un darbību, kuros ietilpst kosmisko objektu 
novērošana un uzraudzība ar nolūku 
novērst kosmosa kuģu bojājumus 
sadursmju rezultātā, kā arī lai novērstu 
kaitējumu zemes infrastruktūrai vai 
cilvēkiem, kas radies, kosmosa kuģiem vai 

(5) Kosmosa atkritumi ir kļuvuši par 
nopietnu apdraudējumu kosmosa darbību 
ilgtspējai. Tādēļ kosmisko objektu 
novērošanas un uzraudzības (turpmāk 
“SST”) atbalsta programma būtu jāizveido 
ar mērķi atbalstīt tādu pakalpojumu izveidi 
un darbību, kuros ietilpst kosmisko objektu 
novērošana un uzraudzība ar nolūku 
novērst kosmosa kuģu bojājumus 
sadursmju rezultātā, kā arī lai novērstu 
kaitējumu zemes infrastruktūrai vai 
cilvēkiem, kas radies, kosmosa kuģiem vai 
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kosmosa atkritumiem nekontrolēti 
atgriežoties Zemes atmosfērā.

kosmosa atkritumiem nekontrolēti 
atgriežoties Zemes atmosfērā.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) SST pakalpojumi dos labumu visiem 
publiskā sektora un privātajiem kosmosa 
infrastruktūru operatoriem, tostarp 
Savienībai, ņemot vērā tās atbildību par ES 
kosmosa programmām — Eiropas 
Ģeostacionārās navigācijas pārklājuma 
dienests (EGNOS) un Galileo, ko īsteno ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 9. jūlija Regulu (EK) 
Nr. 683/2008 par Eiropas satelītu 
radionavigācijas programmu (EGNOS un 
Galileo)12 turpmāku īstenošanu un 
Copernicus/GMES, kas izveidota ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2010. gada 22. septembra Regulu (ES) 
Nr. 911/2010 par Eiropas Zemes 
novērošanas programmu (GMES) un tās 
sākotnējām darbībām (2011.–2013.)13. No 
brīdinājumiem par kosmisko objektu 
atgriešanos Zemes atmosfērā iegūs arī 
valstu publiskā sektora iestādes, kuras 
nodarbojas ar civilo aizsardzību.

(6) SST pakalpojumi dos labumu visiem 
publiskā sektora un privātajiem kosmosa 
infrastruktūru operatoriem, tostarp 
Savienībai, ņemot vērā tās atbildību par ES 
kosmosa programmām — Eiropas 
Ģeostacionārās navigācijas pārklājuma 
dienests (EGNOS) un Galileo, ko īsteno ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 9. jūlija Regulu (EK) 
Nr. 683/2008 par Eiropas satelītu 
radionavigācijas programmu (EGNOS un 
Galileo)12 turpmāku īstenošanu un 
Copernicus/GMES, kas izveidota ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2010. gada 22. septembra Regulu (ES) 
Nr. 911/2010 par Eiropas Zemes 
novērošanas programmu (GMES) un tās 
sākotnējām darbībām (2011.–2013.)13. No 
brīdinājumiem par kosmisko objektu 
atgriešanos Zemes atmosfērā un 
aprēķiniem par to ietekmes vietu un laiku 
iegūs arī valstu publiskā sektora iestādes, 
kuras nodarbojas ar civilo aizsardzību.

__________________ __________________
12 OV L 196, 27.4.2008., 1. lpp. 12 OV L 196, 27.4.2008., 1. lpp.
13 OV L 276, 20.10.2010., 1. lpp. 13 OV L 276, 20.10.2010., 1. lpp.

Or. en
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Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) SST atbalsta programmai būtu 
jāpapildina arī esošie ietekmes 
mazināšanas pasākumi, piemēram, 
Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) 
vadlīnijas par kosmosa atkritumu ietekmes 
mazināšanu vai citas iniciatīvas, 
piemēram, Savienības priekšlikums
starptautiskajam rīcības kodeksam
kosmosā veiktām darbībām.

(8) SST atbalsta programmai būtu 
jāpapildina arī esošie ietekmes 
mazināšanas pasākumi, piemēram, 
Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) 
vadlīnijas par kosmosa atkritumu ietekmes 
mazināšanu vai citas iniciatīvas, un tai 
būtu jāatbilst Savienības priekšlikumam
par starptautisku rīcības kodeksu kosmosā 
veiktām darbībām.

Or. en

Pamatojums

ES atbalstītajam rīcības kodeksam būtu jānosaka arī tās kosmosa programmu ievirze. Tas 
nosaka principus, saskaņā ar kuriem kosmoss izmantojams miermīlīgiem mērķiem, un to 
valstu atbildību, kuras pievienojušās kodeksam, veikt visus atbilstošos pasākumus un labticīgi 
sadarboties, lai novērstu kaitīgus traucējumus kosmosā veiktām darbībām, kā arī to atbildību 
veikt zinātniskas, civiltiesiskas, komerciālas un militāras darbības nolūkā sekmēt miermīlīgu 
kosmosa izpēti un izmantošanu un veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai novērstu to, ka 
kosmosa izmantošana kļūst par pastāvīgu konfliktu iemeslu.

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) SST atbalsta programmai vajadzētu
būt pirmajam solim vispārējā stratēģijā, 
kuras mērķis ir izveidot neatkarīgu un 
visaptverošu Eiropas SSA sistēmu, 
pamatojoties uz dažādu sensoru plašu 
ģeogrāfisko izvietojumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
8.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8b) Īstenojot SST atbalsta programmu, ir 
jāapsver atbilstoša zinātniskā sadarbība 
ar starptautiskiem partneriem, kuri var 
sniegt ieguldījumu Eiropas SST zināšanu 
paplašināšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) SST pakalpojumu darbības pamatā 
būtu jābūt partnerībai starp Savienību un 
dalībvalstīm un jāizmanto esošās un 
turpmākās valstu zināšanas un resursi, 
piemēram, matemātiskā analīze un 
zinātības modelēšana, uz zemes esoši 
radari vai teleskopi, ko izmantošanai 
padarījušas pieejamas iesaistītās 
dalībvalstis. Dalībvalstis saglabā 
īpašumtiesības un kontroli pār saviem 
resursiem, un tās ir atbildīgas par to 
darbību, uzturēšanu un atjaunināšanu.

(10) SST pakalpojumu darbības pamatā 
būtu jābūt partnerībai starp Savienību un 
dalībvalstīm un jāizmanto esošās un 
turpmākās valstu un Eiropas mēroga 
zināšanas un resursi, piemēram, 
matemātiskā analīze un zinātības 
modelēšana, uz zemes esoši radari vai 
teleskopi, ko izmantošanai padarījušas 
pieejamas iesaistītās dalībvalstis un EKA. 
Dalībvalstis saglabā īpašumtiesības un 
kontroli pār saviem resursiem, un tās ir 
atbildīgas par to darbību, uzturēšanu un 
atjaunināšanu.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu konsekvenci ar 3. apsvērumā citēto Padomes 2010. gada 25. novembra 
rezolūciju.
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Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Ņemot vērā SST datu potenciālo 
konfidencialitāti, SST atbalsta 
programmai būtu jāveicina sadarbība, 
pamatojoties uz efektivitāti un savstarpējo 
uzticēšanos, tostarp attiecībā uz to, kādā 
veidā apstrādā un analizē SST datus. 
Minētā mērķa sasniegšana būtu jāsekmē, 
izmantojot atvērtā pirmkoda 
programmatūru, kas ļauj nodrošināt 
apstiprinātiem SST datu sniedzējiem 
drošu piekļuvi pirmkodam darbības 
pielāgojumu un uzlabojumu veikšanas 
nolūkā.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) SST atbalsta programma būtu 
jāfinansē Savienībai atbilstīgi Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2012. gada 
25. oktobra Regulai (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko 
piemēro Savienības vispārējam 
budžetam18. Savienības finansējums SST 
atbalsta programmai būtu jāpiesaista no 
attiecīgām programmām, kas paredzētas 
daudzgadu finanšu shēmā 2014.–
2020. gadam.

(15) SST atbalsta programma būtu 
jāfinansē Savienībai atbilstīgi Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2012. gada 
25. oktobra Regulai (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko 
piemēro Savienības vispārējam 
budžetam18. Savienības finansējuma 
summa SST atbalsta programmai būtu 
jānosaka EUR 70 miljonu apmērā 
pašreizējās cenās un būtu jāpiesaista no 
attiecīgām programmām, kas paredzētas 
daudzgadu finanšu shēmā 2014.–2020. 
gadam, jo īpaši no finansiālā atbalsta 
instrumenta policijas sadarbībai, 
noziedzības novēršanai un apkarošanai 
un krīžu pārvarēšanai atbilstīgi Iekšējās 
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drošības fondam, kas izveidots ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. .../201318a, Galileo un EGNOS 
programmām, kas izveidotas ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. .../201318b, un programmas 
Copernicus, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. .../201418c.

__________________ __________________
18 OV L 298, 26.10.2012, 1. lpp. 18 OV L 298, 26.10.2012, 1. lpp.

18a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada ... Regula (ES) Nr. .../2013, ar 
ko Iekšējās drošības fonda ietvaros izveido 
finansiālā atbalsta instrumentu policijas 
sadarbībai, noziedzības novēršanai un 
apkarošanai un krīžu pārvarēšanai (OV L 
...).
18b Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada … Regula (ES) Nr. …/2013 
par Eiropas satelītu navigācijas sistēmu 
ieviešanu un ekspluatāciju un Padomes 
Regulas (EK) Nr. 876/2002 un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 
Nr. 683/2008 atcelšanu (OV L …).
18c Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada … Regula (ES) Nr. …/2013, 
ar ko izveido programmu Copernicus un 
atceļ Regulu (ES) Nr. 911/2010 (OV L ...).

Or. en

Grozījums Nr. 9

Lēmuma priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šā lēmuma īstenošanai attiecībā uz 
daudzgadu darba programmas 
pieņemšanu un dalībvalstu atbilstību 
kritērijiem to dalībai SST atbalsta 

(17) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šā lēmuma īstenošanai attiecībā uz 
dalībvalstu atbilstību kritērijiem to dalībai 
SST atbalsta programmā, tā īstenošanas 
pilnvaras būtu jāuztic Komisijai. Minētās 
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programmā, tā īstenošanas pilnvaras būtu 
jāuztic Komisijai. Minētās pilnvaras būtu 
jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2011. gada 16. februāra 
Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka 
normas un vispārīgus principus par 
dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri 
attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu19.

pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regulu (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu19.

__________________ __________________
19 OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp. 19 OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Lēmuma priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Lai nodrošinātu pareizu 
programmas plānošanu, Komisijai būtu 
jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu attiecībā uz 
daudzgadu darba programmas 
pieņemšanu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, rīkotu 
atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu 
līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
janodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Lēmuma priekšlikums
1.a pants (jauns)



PE521.718v02-00 12/23 PR\1007763LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
Vispārīgais mērķis

SST atbalsta programma sekmē to 
Eiropas un valstu mēroga kosmosa 
infrastruktūru un pakalpojumu 
ilgtermiņa pieejamības saglabāšanu, kas 
ir būtiski Eiropas tautsaimniecības, 
sabiedrības un iedzīvotāju drošībai.

Or. en

Pamatojums

Tas atgādina par programmas mērķi.

Grozījums Nr. 12

Lēmuma priekšlikums
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants
Konkrētie mērķi

SST atbalsta programma sekmē šādus 
konkrētos mērķus:
a) samazināt ar Eiropas kosmosa kuģu 
palaišanu saistītos riskus;
b) izvērtēt un samazināt sadursmju riskus 
Eiropas kosmosa kuģu darbībai orbītā, 
ļaujot kosmosa kuģu operatoriem 
efektīvāk plānot un veikt nelabvēlīgas 
ietekmes mazināšanas pasākumus;
c) uzraudzīt kosmosa kuģu vai to atlieku 
nekontrolētu atgriešanos Zemes 
atmosfērā un sniegt precīzākus un 
efektīvākus agrīnus brīdinājumus nolūkā 
samazināt potenciālos riskus Eiropas 
iedzīvotāju drošībai un mazināt iespējamo 
kaitējumu kritiskai infrastruktūrai uz 
zemes.
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Or. en

Pamatojums

Šie konkrētie mērķi nosaka tālāku programmas ievirzi un darbības.

Grozījums Nr. 13

Lēmuma priekšlikums
3. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

SST atbalsta programmas mērķi Svarīgākās SST atbalsta programmas 
darbības

Or. en

Grozījums Nr. 14

Lēmuma priekšlikums
3. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

SST atbalsta programmas mērķi ir atbalstīt 
darbības, kuru veikšanas nolūks ir SST 
spējas izveide, un jo īpaši:

Lai sasniegtu vispārīgo un konkrētos 
mērķus, kas noteikti attiecīgi 1.a un 
2.a pantā, svarīgākās SST atbalsta 
programmas darbības ir šādas:

Or. en

Grozījums Nr. 15

Lēmuma priekšlikums
3. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) sensora funkcijas izveide un darbība, 
kura ietver uz zemes vai kosmosā esošo 
nacionālo sensoru tīklu kosmisko objektu 
novērošanai un uzraudzībai;

(a) sensora funkcijas izveide un darbība, 
kura ietver uz zemes vai kosmosā esošo 
nacionālo SST sensoru un Eiropas līmenī, 
tostarp ar EKA starpniecību, izstrādāto 
attiecīgo SST sensoru tīklu kosmisko 
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objektu novērošanai un uzraudzībai;

Or. en

Grozījums Nr. 16

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) brīvi pieejams un atkārtoti 
izmantojams publisks informācijas 
pakalpojums, kas nodrošina informāciju 
par to kosmisko objektu orbītas 
parametriem, kuri riņķo ap Zemi;

Or. en

Pamatojums

Sabiedrība varēs iegūt un atkārtoti izmantot informāciju par svarīgākajiem kosmisko objektu 
orbītas parametriem.

Grozījums Nr. 17

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cb) jebkāda cita veida atbilstoša SST 
informācija.

Or. en

Grozījums Nr. 18

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. SST pakalpojumus sniedz dalībvalstīm, 2. SST pakalpojumus sniedz dalībvalstīm, 
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Padomei, Komisijai, EĀDD, publiskajiem 
un privātajiem kosmosa kuģu operatoriem 
un valsts iestādēm, kas saistītas ar civilo 
aizsardzību. SST pakalpojumus sniedz 
atbilstīgi 9. pantā izklāstītajiem 
nosacījumiem par SST datu un 
informācijas izmantošanu un apmaiņu.

Padomei, Komisijai, EĀDD, publiskajiem 
un privātajiem kosmosa kuģu īpašniekiem 
un/vai operatoriem un valsts iestādēm, kas 
saistītas ar civilo aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 19

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. SST atbalsta programma sniedz atbalstu 
darbībām, kuru nolūks ir sasniegt 3. pantā 
izklāstītos mērķus, kas noteikti 6. panta 
2. punktā minētajā darba programmā un
saskaņā ar konkrētiem nosacījumiem, kas 
minēti 7. pantā.

1. SST atbalsta programma sniedz atbalstu 
svarīgākajām 3. pantā noteiktajām 
darbībām un visām to konkrētajām 
darbībām, kas noteiktas 6. panta 2. punktā 
minētajā darba programmā, saskaņā ar 
konkrētiem nosacījumiem, kas minēti 
7. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 20

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pārvalda SST atbalsta programmai 
piesaistītos līdzekļus un nodrošina SST 
atbalsta programmas īstenošanu;

(a) ir atbildīga par SST atbalsta 
programmu, pārvalda tai piešķirtos 
līdzekļus un nodrošina tās īstenošanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 21

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar 
kuriem nosaka SST atbalsta programmas 
daudzgadu darba programmu, kas attiecīgi 
papildina 11. panta 1. punktā minēto 
programmu darba programmas. Darba 
programmā norāda izvirzītos mērķus, 
paredzamos rezultātus, finansējamās 
darbības, šo darbību īstenošanas laika 
grafiku, īstenošanas metodi, Savienības 
līdzfinansējuma maksimālo likmi un īpašos 
nosacījumus, ko piemēro Savienības 
dotācijām SST atbalsta programmas 
ietvarā. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

2. Komisija pieņem deleģētos aktus 
saskaņā ar 14.a pantu, ar kuriem nosaka 
SST atbalsta programmas daudzgadu darba 
programmu, attiecīgi ņemot vērā 11. panta 
1. punktā minēto programmu darba 
programmas. Darba programmā norāda 
izvirzītos mērķus, paredzamos rezultātus, 
finansējamās darbības, šo darbību 
īstenošanas laika grafiku, īstenošanas 
metodi, Savienības līdzfinansējuma 
maksimālo likmi un īpašos nosacījumus, 
ko piemēro Savienības dotācijām SST 
atbalsta programmas ietvarā.

Or. en

Grozījums Nr. 22

Lēmuma priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Savienības Satelītcentrs (EUSC) 
piedalās 3. panta c) apakšpunktā izklāstītā
mērķa īstenošanā un ir tiesīgs saņemt 
finanšu ieguldījumu no SST atbalsta 
programmas pēc 10. pantā minētā līguma 
noslēgšanas.

Eiropas Savienības Satelītcentrs (EUSC) 
piedalās 3. pantā izklāstīto svarīgāko 
darbību īstenošanā un ir tiesīgs saņemt 
finanšu ieguldījumu no SST atbalsta 
programmas pēc 10. pantā minētā līguma 
noslēgšanas.

Or. en
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Grozījums Nr. 23

Lēmuma priekšlikums
9. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz SST datu un informācijas 
izmantošanu un apmaiņu 3. pantā minēto 
mērķu īstenošanai piemēro šādus 
noteikumus:

Attiecībā uz SST datu un informācijas 
izmantošanu un apmaiņu 3. pantā minēto 
svarīgāko darbību īstenošanai piemēro 
šādus noteikumus:

Or. en

Grozījums Nr. 24

Lēmuma priekšlikums
9. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) novērš neatļautu datu un informācijas 
atklāšanu, vienlaikus nodrošinot efektīvu 
darbību un pēc iespējas lielāku iegūtās 
informācijas izmantošanu;

(d) nodrošina efektīvu darbību un pēc 
iespējas lielāku iegūtās informācijas 
izmantošanu, vienlaikus novēršot 
neatļautu datu un informācijas atklāšanu;

Or. en

Pamatojums

Ar šo formulējumu vienkārši atgādina par to, ka par prioritāru ir uzskatāma informācijas 
sniegšana, kas palīdz novērst sadursmju risku, jo tas ir galvenais mērķis, un neatļautas 
informācijas atklāšanas novēršana ir viens no nepieciešamajiem līdzekļiem šā mērķa 
sasniegšanai.

Grozījums Nr. 25

Lēmuma priekšlikums
9. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) nodrošina SST datu drošību; (e) nodrošina SST datu integritāti;

Or. en
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Grozījums Nr. 26

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kas atbilst 7. panta 1. punktā 
noteiktajiem kritērijiem, un EUSC noslēdz 
līgumu, kurā nosaka noteikumus un 
mehānismus sadarbībai, īstenojot 3. pantā 
izklāstītos mērķus. Jo īpaši šajā līgumā 
ietver noteikumus attiecībā uz šādiem 
aspektiem:

Dalībvalstis, kas atbilst 7. panta 1. punktā 
noteiktajiem kritērijiem, un EUSC noslēdz 
līgumu, kurā nosaka noteikumus un 
mehānismus sadarbībai, īstenojot 3. pantā 
izklāstītās svarīgākās darbības. Jo īpaši 
šajā līgumā ietver noteikumus attiecībā uz 
šādiem aspektiem:

Or. en

Grozījums Nr. 27

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kuras noslēdz 1. punktā 
minēto līgumu, var noslēgt līgumu arī ar 
EKA par to, ka EKA nodrošina resursus 
vai specializētās zināšanas vai ļauj 
izmantot savus datus kosmosa kuģu 
aizsardzības vai kosmosa atkritumu 
uzraudzības nolūkā.

Or. en

Grozījums Nr. 28

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šos līgumus un visas to izmaiņas paziņo 
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Eiropas Parlamentam.

Or. en

Grozījums Nr. 29

Lēmuma priekšlikums
11. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienības finansējumu SST atbalsta 
programmai piesaista no citām 
programmām, kas paredzētas daudzgadu 
finanšu shēmā 2014.–2020. gadam, pilnīgā 
saderībā ar to juridisko pamatu.

Savienības finansējuma summa, ko 
piešķir SST atbalsta programmai 2014.–
2020. gadam, ir EUR 70 miljoni, un to 
piesaista no finansējuma, kas paredzēts 
citām programmām daudzgadu finanšu 
shēmā 2014.–2020. gadam, pilnīgā 
saderībā ar to juridisko pamatu.

Or. en

Grozījums Nr. 30

Lēmuma priekšlikums
11. pants – 1. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgās programmas, no kurām varētu
piesaistīt finansējumu, ietver programmas, 
kas izveidotas ar šādiem tiesību aktiem:

Programmas, no kurām var piesaistīt 
finansējumu, ir programmas, kas 
izveidotas ar šādiem tiesību aktiem:

Or. en

Grozījums Nr. 31

Lēmuma priekšlikums
11. pants – 1. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (a) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
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(ES) Nr. [..] par Eiropas satelītu 
navigācijas sistēmu ieviešanu un 
ekspluatāciju21, 1. pants, 3. panta c) un 
d) apakšpunkts un 4. pants;

(ES) Nr. [..] par Eiropas satelītu 
navigācijas sistēmu ieviešanu un 
ekspluatāciju21, 1. pants, 3. panta c) un 
d) apakšpunkts un 4. pants, nepārsniedzot 
[45 %] no summas, kas minēta pirmajā 
daļā;

__________________ __________________
21 COM(2011) 814 final, 31.11.2011. 
Atsauce tiks atjaunināta pēc pieņemšanas.

21 COM(2011) 814 final, 31.11.2011.
Atsauce tiks atjaunināta pēc pieņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 32

Lēmuma priekšlikums
11. pants – 1. punkts – 2. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) Nr. [..], ar ko izveido 
programmu Copernicus un atceļ Regulu 
(ES) Nr. 911/2010, 5. panta 
c) apakšpunkts, nepārsniedzot [5 %] no 
summas, kas minēta pirmajā daļā;

Or. en

Grozījums Nr. 33

Lēmuma priekšlikums
11. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Padomes Lēmums Nr. [..], ar ko izveido 
īpašo programmu, ar kuru īsteno 
Pētniecības un inovāciju pamatprogrammu 
202022.–2020. gadam “Apvārsnis 2020”22, 
2. panta 2. punkta b) un c) apakšpunkts, 
pielikuma II daļas 1.6.2. punkta 
d) apakšpunkts un pielikuma III daļas 
6.3.4. punkts;

(b) Padomes Lēmums Nr. [..], ar ko izveido 
īpašo programmu, ar kuru īsteno 
Pētniecības un inovāciju pamatprogrammu
202022.–2020. gadam “Apvārsnis 2020”22, 
2. panta 2. punkta b) un c) apakšpunkts, 
pielikuma II daļas 1.6.2. punkta 
d) apakšpunkts un pielikuma III daļas 
6.3.4. punkts, nepārsniedzot [15 %] no 
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summas, kas minēta pirmajā daļā;
__________________ __________________
22 COM(2011) 811 final, 30.11.2011. 
Atsauce tiks atjaunināta pēc pieņemšanas.

22 COM(2011) 811 final, 30.11.2011.
Atsauce tiks atjaunināta pēc pieņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 34

Lēmuma priekšlikums
11. pants – 1. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. [..], ar ko Iekšējās drošības fonda 
ietvaros izveido finansiālā atbalsta 
instrumentu policijas sadarbībai, 
noziedzības novēršanai un apkarošanai un 
krīžu pārvarēšanai23, 3. panta 2. punkta 
b) apakšpunkts un 3. punkta 
e) apakšpunkts.

(c) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. [..], ar ko Iekšējās drošības fonda 
ietvaros izveido finansiālā atbalsta 
instrumentu policijas sadarbībai, 
noziedzības novēršanai un apkarošanai un 
krīžu pārvarēšanai23, 3. panta 2. punkta 
b) apakšpunkts un 3. punkta 
e) apakšpunkts, nepārsniedzot [40 %] no 
summas, kas minēta pirmajā daļā.

__________________ __________________
23 COM(2011) 753 final, 15.11.2011. 
Atsauce tiks atjaunināta pēc pieņemšanas.

23 COM(2011) 753 final, 15.11.2011.
Atsauce tiks atjaunināta pēc pieņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 35

Lēmuma priekšlikums
11. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija lemj par precīzām summām, kas 
piesaistāmas no katras programmas, 
ievērojot a) līdz c) apakšpunktā noteiktās 
maksimālās summas.

Or. en
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Grozījums Nr. 36

Lēmuma priekšlikums
14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pants
Deleģēšanas īstenošana

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 6. panta 2. punktā 
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 
uz nenoteiktu laiku no 2014. gada 
1. janvāra.
3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 6. panta 
2. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar 
lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.
4. Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, 
Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
5. Saskaņā ar 6. panta 2. punktu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
divos mēnešos no dienas, kad minētais 
akts paziņots Eiropas Parlamentam un 
Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome nav izteikuši iebildumus vai ja 
pirms minētā laikposma beigām gan 
Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju par savu nodomu 
neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Ierosinātās programmas mērķis ir sekmēt tādas neatkarīgas Eiropas programmas kosmisko 
objektu novērošanai un uzraudzībai (space surveillance and tracking — SST) izveidi, kuras 
mērķis ir novērst un uzraudzīt kosmosa infrastruktūras objektu un citu kosmosa kuģu vai 
kosmisko atkritumu sadursmes risku, kas kļūst aizvien lielāks. SST nepieciešamību 
starptautiskā un valstu līmenī atzīst gan publiskas iestādes, gan no kosmosa infrastruktūras 
atkarīgās nozares. Tas ir īpaši nozīmīgi Eiropas kosmosa resursu, piemēram, programmu 
Galileo un Copernicus satelītu, ilgtermiņa pieejamības nodrošināšanai. Tas ir pirmais šāda 
veida mēģinājums ES līmenī, un Komisija ierosina sākt ar dalībvalstīs pieejamo resursu un 
prasmju apvienošanu un sniegt pakalpojumus lietotājiem.
Referente ierosina iespēju izmantot EKA zinātību, noslēdzot līgumu starp EKA un 
dalībvalstīm, kas veic iemaksas. EKA ir vienīgā kvalificētā struktūra Eiropas līmenī SST jomā 
un plašāk — kosmosa situatīvās uzraudzības (space situational awareness — SSA) jomā. Tā 
kā EKA nevar pārvaldīt vai kontrolēt programmu, tai vajadzētu būt iespējai sniegt 
ieguldījumu programmas īstenošanā. 
Pakalpojumu klāstam vajadzētu ietvert publiski pieejama kosmisko objektu orbītas parametru 
kataloga izveidi, lai uzlabotu vispārējo informētību un pavērtu iespēju šo informāciju 
izmantot uzņēmējdarbības nolūkā, kā arī tādu atbilstošu papildu pakalpojumu sniegšanai, 
kādus EK varētu ierosināt vēlākā posmā, atstājot iespēju veikt turpmākus uzlabojumus.
Referente ierosina precīzāk definēt programmas tiesisko regulējumu, pamatteksta sākumā 
(jaunais 1.a un 2.a pants) atgādinot par programmas darbības jomu un konkrētajiem mērķiem. 
Viņa arī ierosina 3. pantā noteikt sensoru tīkla izveidi, datu apstrādi un SST pakalpojumus kā 
svarīgākās darbības, nevis mērķus, un Komisijai tās daudzgadu darba programmā atbilstīgi 
minētajām svarīgākajām darbībām izstrādāt konkrētas darbības (5. pants).
Referente vēlas, lai Eiropas Parlaments izvērtētu daudzgadu darba programmu, pirms tā stājas 
spēkā, izmantojot 6. pantā minēto deleģēto aktu procedūru.
Pamattekstā norāda finansējumu EUR 70 miljonu apmērā (11. pants), ko plānots piesaistīt no 
Iekšējās drošības fonda, programmām Galileo, Copernicus un „Apvārsnis 2020”.


