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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate (exemplu: 
„ABCD”). Înlocuirile sunt semnalate prin evidențierea cu caractere cursive
aldine a textului nou și prin eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de 
instituire a unui program de sprijin pentru supravegherea și urmărirea spațială

(COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2013)0107),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 189 alineatul (2) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0061/2013),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei 
pentru afaceri externe și al Comisiei pentru bugete (A7-0000/2013),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Deșeurile spațiale au devenit cea mai
gravă amenințare pentru durabilitatea 
activităților spațiale. Un program de sprijin 
pentru monitorizarea și urmărirea spațială 
(denumit în continuare „SST”) ar trebui, 
prin urmare, să fie stabilit cu scopul de a 
sprijini crearea și exploatarea de servicii 
constând din monitorizarea și 

(5) Deșeurile spațiale au devenit o
amenințare gravă pentru durabilitatea 
activităților spațiale. Un program de sprijin 
pentru monitorizarea și urmărirea spațială 
(denumit în continuare „SST”) ar trebui, 
prin urmare, să fie stabilit cu scopul de a 
sprijini crearea și exploatarea de servicii 
constând din monitorizarea și 
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supravegherea obiectelor spațiale pentru a 
preveni deteriorarea navelor spațiale ca 
urmare a coliziunilor, precum și pentru a 
preveni provocarea unor daune pentru 
infrastructurile terestre sau pentru 
populație ca urmare a reintrării 
necontrolate a unor nave spațiale integrale 
sau a unor deșeuri spațiale ale acestora în 
atmosfera terestră.

supravegherea obiectelor spațiale pentru a 
preveni deteriorarea navelor spațiale ca 
urmare a coliziunilor, precum și pentru a 
preveni provocarea unor daune pentru 
infrastructurile terestre sau pentru 
populație ca urmare a reintrării 
necontrolate a unor nave spațiale integrale 
sau a unor deșeuri spațiale ale acestora în 
atmosfera terestră.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Furnizarea de servicii SST va fi 
benefică pentru ansamblul operatorilor 
publici și privați de infrastructuri spațiale 
inclusiv pentru Uniune în temeiul 
responsabilităților sale pentru programele 
spațiale ale UE – Serviciul european 
geostaționar mixt de navigare (EGNOS) și 
programul Galileo fiind puse în aplicare 
prin Regulamentul (CE) nr. 683/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 9 iulie 2008 privind punerea în aplicare 
în continuare a programelor europene de 
radionavigație prin satelit (EGNOS și 
Galileo)12 și Copernicus/GMES instituită 
prin Regulamentul (UE) nr. 911/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 22 septembrie 2010 privind Programul 
european de monitorizare a Pământului 
(GMES) și exploatarea sa inițială (2011 –
2013)13. Alertele referitoare la reintrarea 
obiectelor spațiale în atmosfera terestră vor 
fi, de asemenea, utile autorităților publice 
naționale însărcinate cu protecția civilă.

(6) Furnizarea de servicii SST va fi 
benefică pentru ansamblul operatorilor 
publici și privați de infrastructuri spațiale 
inclusiv pentru Uniune în temeiul 
responsabilităților sale pentru programele 
spațiale ale UE – Serviciul european 
geostaționar mixt de navigare (EGNOS) și 
programul Galileo fiind puse în aplicare 
prin Regulamentul (CE) nr. 683/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 9 iulie 2008 privind punerea în aplicare 
în continuare a programelor europene de 
radionavigație prin satelit (EGNOS și 
Galileo)12 și Copernicus/GMES instituită 
prin Regulamentul (UE) nr. 911/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 22 septembrie 2010 privind Programul 
european de monitorizare a Pământului 
(GMES) și exploatarea sa inițială (2011 –
2013)13. Alertele referitoare la reintrarea 
obiectelor spațiale în atmosfera terestră și 
estimarea zonei de impact și a 
momentului producerii acestuia vor fi, de 
asemenea, utile autorităților publice 
naționale însărcinate cu protecția civilă.

__________________ __________________
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12 JO L 196, 27.4.2008, p.1. 12 JO L 196, 27.4.2008, p.1.
13 JO L 276, 20.10.2010, p. 1. 13 JO L 276, 20.10.2010, p. 1.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de decizie
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Programul de sprijin al SST ar trebui, 
de asemenea, să fie complementar 
măsurilor de atenuare a riscurilor existente, 
cum ar fi orientările Organizației 
Națiunilor Unite (ONU) pentru reducerea 
deșeurilor spațiale sau alte inițiative, cum 
ar fi propunerea unui cod internațional de 
conduită privind activitățile din spațiul 
cosmic prezentată de Uniune.

(8) Programul de sprijin al SST ar trebui, 
de asemenea, să fie complementar 
măsurilor de atenuare a riscurilor existente, 
cum ar fi orientările Organizației 
Națiunilor Unite (ONU) pentru reducerea 
deșeurilor spațiale sau alte inițiative, și ar 
trebui să fie conform cu propunerea unui 
cod internațional de conduită privind 
activitățile din spațiul cosmic prezentată de 
Uniune.

Or. en

Justificare

Codul de conduită propus de UE, a cărui adoptare este de dorit, ar trebui să servească ca 
orientare pentru programele spațiale. El stabilește principiile de utilizare a spațiului în 
scopuri pașnice, responsabilitatea statelor semnatare de a lua toate măsurile necesare și de a 
coopera cu bună credință pentru a preveni interferențele prejudiciabile în activitățile 
spațiale, precum și responsabilitatea lor de a desfășura activități științifice, civile, comerciale 
și militare pentru a promova explorarea și utilizarea pașnică a spațiului și de a lua toate 
măsurile necesare pentru a împiedica ca spațiul să devină o zonă de conflict.

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Programul de sprijin pentru 
supravegherea și urmărirea spațială ar 
trebui să constituie prima etapă a unei 
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strategii globale de dezvoltare a unei 
capacități europene independente și 
cuprinzătoare de cunoaștere a situației 
spațiale, bazate pe o distribuție geografică 
amplă și variată a senzorilor.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Considerentul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) În cadrul programului de sprijin 
pentru supravegherea și urmărirea 
spațială, este necesar să se aibă în vedere 
cooperarea corespunzătoare în scopuri 
științifice cu partenerii internaționali, 
care poate contribui la consolidarea 
cunoștințelor privind SST la nivel 
european.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de decizie
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Exploatarea serviciilor SST ar trebui 
să se bazeze pe un parteneriat între Uniune 
și statele membre și să recurgă la expertiza
și la mijloacele naționale existente și 
viitoare, cum ar fi know-how în domeniul 
analizei și modelizării matematice, radarele 
sau telescoapele terestre puse la dispoziție 
de către statele membre participante. 
Statele membre păstrează proprietatea și 
controlul asupra mijloacelor lor și rămân 
responsabile pentru funcționarea, 

(10) Exploatarea serviciilor SST ar trebui 
să se bazeze pe un parteneriat între Uniune 
și statele membre și să recurgă la 
cunoștințele de specialitate și la mijloacele 
naționale și europene existente și viitoare, 
cum ar fi know-how în domeniul analizei și 
modelizării matematice, radarele sau 
telescoapele terestre puse la dispoziție de 
către statele membre participante și ESA. 
Statele membre păstrează proprietatea și 
controlul asupra mijloacelor lor și rămân 
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întreținerea și reînnoirea acestora. responsabile pentru funcționarea,
întreținerea și reînnoirea acestora.

Or. en

Justificare

Amendamentul asigură coerența cu Rezoluția din 25 noiembrie 2010 a Consiliului, 
menționată la considerentul (3).

Amendamentul 7

Propunere de decizie
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Având în vedere caracterul potențial 
sensibil al datelor SST, programul de 
sprijin pentru supravegherea și urmărirea 
spațială trebuie să încurajeze cooperarea 
pe baza eficienței și a încrederii reciproce, 
inclusiv în ceea ce privește modul în care 
datele SST sunt procesate și analizate. 
Utilizarea software-ului cu sursă 
deschisă, care permite accesul în condiții 
de siguranță al persoanelor autorizate să 
contribuie cu date SST la codul sursă 
pentru a face modificări și a aduce 
îmbunătățiri, ar trebui să contribuie la 
atingerea acestui obiectiv.

Or. en

Amendamentul 8
Propunere de decizie
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Programul de sprijin al SST trebuie să 
fie finanțat de Uniune în conformitate cu 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 
al Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 octombrie 2012 privind normele 

(15) Programul de sprijin al SST trebuie să 
fie finanțat de Uniune în conformitate cu 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 
al Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 octombrie 2012 privind normele 
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financiare aplicabile bugetului general al 
Uniunii18. Finanțarea de către Uniune a 
programului de sprijin al SST ar trebui să 
provină din programe relevante prevăzute 
în cadrul financiar multianual pentru 
perioada 2014-2020.

financiare aplicabile bugetului general al 
Uniunii18. Cuantumul finanțării de către 
Uniune a programului de sprijin al SST ar 
trebui să fie stabilit la 70 de milioane EUR 
la prețurile curente și ar trebui să provină 
din programe relevante prevăzute în cadrul 
financiar multianual pentru perioada 2014-
2020, în special din instrumentul de 
sprijin financiar pentru cooperarea 
polițienească, prevenirea și combaterea 
criminalității și gestionarea crizelor, din 
cadrul Fondului pentru securitate internă 
instituit de Regulamentul (UE) nr. 
…/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului18a, programele Galileo și 
EGNOS, instituite de Regulamentul (UE) 
nr. .../2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului18b și programul Copernicus, 
instituit de Regulamentul (CE) nr. 
…/2014 al Parlamentului European și al 
Consiliului18c.

__________________ __________________
18 JO L 298, 26.10.2012, p. 1. 18 JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

18a Regulamentul (UE) nr. …/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din …2013 de instituire, ca parte a 
Fondului pentru securitate internă, a 
instrumentului de sprijin financiar pentru 
cooperarea polițienească, prevenirea și 
combaterea criminalității și gestionarea 
crizelor (JO L …).
18b Regulamentul (UE) nr. …/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din … 2013 privind punerea în aplicare și 
exploatarea sistemelor europene de 
radionavigație prin satelit și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 876/2002 al 
Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 
683/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului (JO L …).
18c Regulamentul (UE) nr. …/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
de instituire a programului Copernicus și 
de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 
911/2010 (JO L …).
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Or. en

Amendamentul 9

Propunere de decizie
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În vederea asigurării unor condiții 
uniforme pentru punerea în aplicare a 
prezentei decizii în ceea ce privește 
adoptarea unui program multianual de 
lucru și respectarea de către statele 
membre a criteriilor pentru participarea lor 
la programul de sprijin al SST, ar trebui 
conferite competențe de executare 
Comisiei. Aceste competențe ar trebui să 
fie exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie19.

(17) În vederea asigurării unor condiții 
uniforme pentru punerea în aplicare a 
prezentei decizii în ceea ce privește 
respectarea de către statele membre a 
criteriilor pentru participarea lor la 
programul de sprijin al SST, ar trebui 
conferite competențe de executare 
Comisiei. Aceste competențe ar trebui să 
fie exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie19.

__________________ __________________
19 JO L 55, 28.02.11, p. 13. 19 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de decizie
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Pentru a garanta planificarea 
corespunzătoare a programului, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui delegată Comisiei cu privire la 
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adoptarea programului multianual de 
lucru. Este deosebit de important ca, în 
timpul lucrărilor sale pregătitoare,
Comisia să organizeze consultările 
adecvate, inclusiv la nivel de experți. 
Atunci când pregătește și elaborează acte 
delegate, Comisia ar trebui să asigure o 
transmitere simultană, în timp util și 
adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de decizie
Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Obiectivul general

Programul de sprijin pentru 
supravegherea și urmărirea spațială ar 
trebui să contribuie la garantarea 
disponibilității pe termen lung a 
infrastructurilor și serviciilor europene și 
naționale esențiale pentru siguranța 
economiei și societății europene și a 
cetățenilor europeni.

Or. en

Justificare

Amendamentul reamintește obiectivul programului.

Amendamentul 12

Propunere de decizie
Articolul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2a
Obiective specifice

Programul de sprijin pentru 
supravegherea și urmărirea spațială 
contribuie la atingerea următoarelor 
obiective specifice:
(a) reducerea riscurilor legate de lansarea 
vehiculelor spațiale europene;
(b) evaluarea și reducerea riscurilor de 
coliziune legate de operațiile pe orbită ale 
navelor spațiale europene, permițând 
operatorilor navelor spațiale să planifice 
și să pună în aplicare mai eficient măsuri 
de atenuare;
(c) supravegherea reintrării necontrolate 
a navelor spațiale sau a deșeurilor 
spațiale în atmosfera terestră și trimiterea 
unor alerte timpurii mai precise și mai 
eficiente, cu scopul de a reduce riscurile 
potențiale pentru siguranța cetățenilor 
Uniunii și pentru a atenua potențialele 
prejudicii aduse infrastructurii terestre 
critice.

Or. en

Justificare

Aceste obiective specifice precizează mai bine direcția și acțiunile programului.

Amendamentul 13

Propunere de decizie
Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiective ale programului de sprijin al 
SST

Principalele acțiuni ale programului de 
sprijin al SST

Or. en
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Amendamentul 14

Propunere de decizie
Articolul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivele programului de sprijin al SST 
constau în sprijinirea acțiunilor care 
urmăresc stabilirea unei capacități SST și, 
în special:

Pentru a atinge obiectivele generale și 
specifice prevăzute la articolele 1a și 2a, 
principalele acțiuni ale programului de 
sprijin al SST constau în:

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) instituirea și exploatarea unei funcții de 
senzor constând dintr-o rețea de senzori 
naționali tereștri sau spațiali existenți
pentru a supraveghea și a urmări obiecte 
spațiale;

(a) instituirea și exploatarea unei funcții de 
senzor constând dintr-o rețea de senzori 
SST naționali tereștri sau spațiali și  din
senzori SST relevanți dezvoltați la nivel 
european, inclusiv prin intermediul ESA, 
pentru a supraveghea și a urmări obiecte 
spațiale;

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) un serviciu de informații public 
gratuit și reutilizabil privind elementele 
orbitale ale obiectelor spațiale care se află 
pe orbita Pământului;
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Or. en

Justificare

Publicul va putea cunoaște și reutiliza principalele caracteristici orbitale ale obiectelor 
spațiale.

Amendamentul 17

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) orice alte informații corespunzătoare 
privind SST.

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Serviciile SST sunt furnizate statelor 
membre, Consiliului, Comisiei, SEAE, 
operatorilor publici și privați de vehicule 
spațiale și autorităților publice însărcinate 
cu protecția civilă. Serviciile SST sunt 
furnizate în conformitate cu dispozițiile 
privind utilizarea și schimbul de date și 
informații SST prevăzute la articolul 9.

(2) Serviciile SST sunt furnizate statelor 
membre, Consiliului, Comisiei, SEAE, 
proprietarilor și/sau operatorilor publici și 
privați de vehicule spațiale și autorităților 
publice însărcinate cu protecția civilă.

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Programul de sprijin al SST oferă 
sprijin pentru acțiunile menite să ducă la 
atingerea obiectivelor stabilite la articolul 
3, prevăzute în programul de lucru 
menționat la articolul 6 alineatul (2) și în 
condițiile specifice menționate la articolul 
7.

(1) Programul de sprijin al SST oferă 
sprijin pentru principalele acțiuni stabilite 
la articolul 3 și oricare dintre acțiunile lor 
specifice, prevăzute în programul de lucru 
menționat la articolul 6 alineatul (2) și în 
condițiile specifice menționate la articolul 
7.

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) gestionează fondurile alocate
programului de sprijin al SST și asigură 
punerea în aplicare a programului de 
sprijin al SST;

(a) este responsabilă de programul de 
sprijin al SST, gestionează fondurile 
alocate acestuia și asigură punerea sa în 
aplicare;

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia adoptă acte de punere în 
aplicare stabilind un program de lucru 
multianual pentru programul de sprijin al 
SST care să completeze, după caz, 
programele de lucru prevăzute în cadrul 
programelor menționate la articolul 11 
alineatul (1). Programul de lucru 
precizează obiectivele urmărite, rezultatele 
scontate, acțiunile care urmează să fie 
finanțate, calendarul pentru punerea în 

(2) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 14a, stabilind un 
program de lucru multianual pentru 
programul de sprijin al SST, ținând seama, 
după caz, de programele de lucru prevăzute 
în cadrul programelor menționate la 
articolul 11 alineatul (1). Programul de 
lucru precizează obiectivele urmărite, 
rezultatele scontate, acțiunile care urmează 
să fie finanțate, calendarul pentru punerea 
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aplicare a acestor acțiuni, metoda de 
aplicare, rata maximă a cofinanțării din 
partea Uniunii și condițiile specifice 
aplicabile subvențiilor Uniunii în cadrul 
programului de sprijin al SST. Respectivele 
acte de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 14 alineatul (2).

în aplicare a acestor acțiuni, metoda de 
aplicare, rata maximă a cofinanțării din 
partea Uniunii și condițiile specifice 
aplicabile subvențiilor Uniunii în cadrul 
programului de sprijin al SST.

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de decizie
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Centrul Satelitar al Uniunii Europene 
(CSUE) participă la punerea în aplicare a 
obiectivului prevăzut la litera (c) din
articolul 3 și este eligibil pentru contribuția 
financiară din partea programului de sprijin 
al SST sub rezerva încheierii acordului 
menționat la articolul 10.

Centrul Satelitar al Uniunii Europene 
(CSUE) participă la punerea în aplicare a 
principalelor acțiuni prevăzute la articolul 
3 și este eligibil pentru contribuția 
financiară din partea programului de sprijin 
al SST sub rezerva încheierii acordului 
menționat la articolul 10.

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de decizie
Articolul 9 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizarea și schimbul de date și de 
informații SST în vederea punerii în 
aplicare a obiectivelor prevăzute la 
articolul 3 sunt reglementate de 
următoarele reguli:

Utilizarea și schimbul de date și de 
informații SST în vederea punerii în 
aplicare a principalelor acțiuni prevăzute 
la articolul 3 sunt reglementate de 
următoarele reguli:

Or. en
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Amendamentul 24

Propunere de decizie
Articolul 9 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) se împiedică divulgarea neautorizată a 
datelor și a informațiilor, permițând, în 
același timp, exploatarea eficientă și 
maximizarea utilizării informațiilor 
obținute;

(d) se garantează operațiuni eficiente, iar 
utilizarea informațiilor generate este 
maximizată, prevenind în același timp 
divulgarea neautorizată a datelor și a 
informațiilor;

Or. en

Justificare

Formulare care reamintește pur și simplu prioritatea de a furniza informații care reduc 
riscurile de coliziune, ca obiectiv, și care permite evitarea divulgării involuntare a 
informațiilor, ca un alt mijloc necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

Amendamentul 25

Propunere de decizie
Articolul 9 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) securitatea datelor SST este asigurată ; (e) integritatea datelor SST este asigurată ;

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de decizie
Articolul 10 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care respectă criteriile 
prevăzute la articolul 7 alineatul (1) și
CSUE încheie un acord de stabilire a 
normelor și mecanismelor pentru 
cooperarea lor în vederea realizării 
obiectivelor prevăzute la articolul 3. În 
special, respectivul acord include dispoziții 

Statele membre care respectă criteriile 
prevăzute la articolul 7 alineatul (1) și 
CSUE încheie un acord de stabilire a 
normelor și mecanismelor pentru 
cooperarea lor în vederea realizării 
principalelor acțiuni prevăzute la articolul 
3. În special, respectivul acord include 
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referitoare la următoarele elemente: dispoziții referitoare la următoarele 
elemente:

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de decizie
Articolul 10 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care încheie acordul 
prevăzut la alineatul (1) pot încheia un 
acord cu ESA privind furnizarea de către 
ESA de resurse sau cunoștințe de 
specialitate sau utilizarea datelor ESA 
pentru protecția navelor spațiale sau 
monitorizarea deșeurilor spațiale.

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de decizie
Articolul 10 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste acorduri și orice modificări aduse 
acestora se notifică Parlamentului 
European.

Or. en

Amendamentul 29

Propunere de decizie
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Finanțarea de către Uniune a programului 
de sprijin al SST provine din programe 
relevante prevăzute în cadrul financiar 
multianual pentru perioada 2014-2020 și 
este pe deplin conformă cu temeiul legal al 
acestora.

Cuantumul finanțării alocate de către 
Uniune programului de sprijin al SST 
pentru perioada 2014-2020 este de 70 de 
milioane EUR și provine din pachetele 
financiare alocate altor programe 
relevante prevăzute în cadrul financiar 
multianual pentru perioada 2014-2020 și 
este pe deplin conformă cu temeiul legal al 
acestora.

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de decizie
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programele relevante din care ar putea 
proveni finanțarea includ programele
stabilite prin următoarele acte:

Programele din care poate proveni 
finanțarea sunt cele stabilite prin 
următoarele acte:

Or. en

Amendamentul 31

Propunere de decizie
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Regulamentul (UE) nr. […] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind punerea în aplicare și exploatarea 
sistemelor europene de radionavigație prin 
satelit21, articolul 1, articolul 3 literele (c) 
și (d) și articolul (4);

(a) Regulamentul (UE) nr. […] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind punerea în aplicare și exploatarea 
sistemelor europene de radionavigație prin 
satelit21, articolul 1, articolul 3 literele (c) 
și (d) și articolul 4, până la maximum 
[45%] din suma menționată la primul 
paragraf;

__________________ __________________
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21 COM(2011) 814 final, 31.11.2011. 
Trimiterea urmează să fie actualizată după 
adoptare.

21 COM(2011) 814 final, 31.11.2011. 
Trimiterea urmează să fie actualizată după 
adoptare.

Or. en

Amendamentul 32

Propunere de decizie
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Regulamentul (UE) nr. […] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
de instituire a programului Copernicus și 
de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 
911/2010, articolul 5 litera (c), până la 
maximum [5%] din suma menționată la 
primul paragraf;

Or. en

Amendamentul 33

Propunere de decizie
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Decizia Consiliului nr. […] de stabilire 
a programului specific de punere în 
aplicare a programului „Orizont 202022”, 
articolul 2 alineatul (2) literele (b) și (c), 
anexă, partea II, punctul 1.6.2 litera (d) și 
anexă partea III, punctul 6.3.4;

(b) Decizia Consiliului nr. […] de stabilire 
a programului specific de punere în 
aplicare a programului „Orizont 202022”, 
articolul 2 alineatul (2) literele (b) și (c), 
anexă, partea II, punctul 1.6.2 litera (d) și 
anexă partea III, punctul 6.3.4, până la 
maximum [15%] din suma menționată la 
primul paragraf;

__________________ __________________
22 COM(2011) 811 final, 30.11.2011. 
Trimiterea urmează să fie actualizată după 
adoptare.

22 COM(2011) 811 final, 30.11.2011. 
Trimiterea urmează să fie actualizată după 
adoptare.
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Or. en

Amendamentul 34

Propunere de decizie
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Regulamentul (UE) nr. […] al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
stabilire, ca parte a Fondului pentru 
securitatea internă, a instrumentului de 
sprijin financiar pentru cooperarea 
polițienească, prevenirea și combaterea 
criminalității și gestionarea crizelor23, 
articolul 3 alineatul (2) litera (b) și 
alineatul (3) litera (e).

(c) Regulamentul (UE) nr. […] al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
stabilire, ca parte a Fondului pentru 
securitatea internă, a instrumentului de 
sprijin financiar pentru cooperarea 
polițienească, prevenirea și combaterea 
criminalității și gestionarea crizelor23, 
articolul 3 alineatul (2) litera (b) și 
alineatul (3) litera (e), până la maximum 
[40%] din suma menționată la primul 
paragraf;

__________________ __________________
23 COM(2011) 753 final, 15.11.2011. 
Trimiterea urmează să fie actualizată după 
adoptare.

23 COM(2011) 753 final, 15.11.2011. 
Trimiterea urmează să fie actualizată după 
adoptare.

Or. en

Amendamentul 35

Propunere de decizie
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia stabilește sumele exacte care 
urmează să fie utilizate din fiecare 
program, respectând plafoanele prevăzute 
la literele (a)-(c).

Or. en
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Amendamentul 36

Propunere de decizie
Articolul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14a
Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condițiile 
prevăzute la prezentul articol.
(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 6 alineatul (2) este 
conferită Comisiei pentru o perioadă de 
timp nedeterminată, începând cu 1 
ianuarie 2014.
(3) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 6 alineatul (2) poate fi 
revocată în orice moment de către 
Parlamentul European sau de către 
Consiliu. O decizie de revocare pune 
capăt delegării de competențe menționată 
în decizia respectivă. Decizia produce 
efecte din ziua care urmează datei 
publicării acesteia în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene sau de la o dată 
ulterioară menționată în decizie. Decizia 
nu aduce atingere actelor delegate care 
sunt deja în vigoare.

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.
(5) Actele delegate adoptate în temeiul 
articolului 6 alineatul (2) intră în vigoare 
numai în cazul în care nici Parlamentul 
European, nici Consiliul nu a formulat 
obiecțiuni în termen de două luni de la 
notificarea acestuia către Parlamentul 
European și Consiliu, sau în cazul în 
care, înaintea expirării termenului 
respectiv, Parlamentul European și 
Consiliul au informat Comisia că nu vor 
formula obiecțiuni. Termenul respectiv se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
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Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Programul propus urmărește să contribuie la construirea unei capacități europene 
independente de supraveghere și urmărire spațială (SST), cu scopul de a preveni și monitoriza 
riscul tot mai mare de coliziune între infrastructurile spațiale și alte vehicule sau deșeuri 
spațiale. Necesitatea SST este împărțită la nivel internațional și național, atât de către 
autoritățile publice, cât și de industrie, în general, care depind de infrastructurile spațiale. 
Acest lucru este, de asemenea, deosebit de important pentru garantarea disponibilității pe 
termen lung a activelor spațiale europene, cum ar fi sateliții Galileo și Copernicus. Este prima 
încercare de acest gen la nivel european, iar Comisia propune să se înceapă prin punerea în 
comun a activelor disponibile și a competențelor la nivelul statelor membre și oferirea de 
servicii utilizatorilor.
Raportoarea propune să se prevadă posibilitatea de a include know-how-ul ESA prin 
încheierea unui acord între ESA și statele membre participante. ESA este singurul organism la 
nivel european competent în materie de SST și, la un nivel mai general, de SSA. Având în 
vedere că ESA nu poate gestiona sau controla programul, ea ar trebui să poată contribui la 
acesta. 
Domeniul de aplicare al serviciilor ar trebui să includă crearea unui catalog public al 
elementelor orbitale ale obiectelor spațiale, pentru a îmbunătăți cunoștințele generale în acest 
domeniu și pentru a permite realizarea unor eventuale aplicații comerciale, precum și pentru a 
rămâne deschisă oricăror altor eventuale servicii relevante pe care Comisia ar putea să le 
propună într-o etapă ulterioară, pentru a permite realizarea unor îmbunătățiri viitoare.
Raportoarea propune să se facă încă un pas în definirea cadrului legislativ al programului, 
reamintind domeniul general de aplicare și obiectivele specifice la începutul textului de bază 
(articolele 1a și 2a noi). Ea propune, de asemenea, definirea creării unei rețele de senzori, 
prelucrarea datelor și a serviciilor SST prevăzute la articolul 3 ca acțiuni principale, mai 
degrabă decât ca obiective, pornind de la care Comisia va dezvolta acțiuni specifice în cadrul 
programului său lucru multianual (articolul 5).
Raportoarea dorește ca Parlamentul European să evalueze programul de lucru multianual 
înainte ca acesta să intre în vigoare, prin intermediul procedurii actelor delegate prevăzute la 
articolul 6.
Bugetul de 70 de milioane EUR este inclus în textul de bază (articolul 11) și va proveni din 
Fondul pentru securitate internă, Galileo, Copernicus și Orizont 2020.


