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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v 
některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných 
oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) 
č. 1321/2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy
(KOM(2009)0139 – C7-0103/2009 – 2009/0047(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2009)0139),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 156 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0103/2009),

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko 
Rozpočtového výboru (A7-0000/2009),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Je také třeba změnit článek 2 nařízení 
(ES) č. 1321/2004, který stanoví úkoly 
agentury, a za tímto účelem převzít definici 
jejích úkolů, jak je uvedena v článku 16 
nařízení (ES) č. 683/2008.

(7) Je také třeba změnit článek 2 nařízení 
(ES) č. 1321/2004, který stanoví úkoly 
agentury, a za tímto účelem převzít definici 
jejích úkolů, jak je uvedena v článku 16 
nařízení (ES) č. 683/2008.

Or. en

Netýká se českého znění.
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Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Změna názvu nařízení (ES) č. 
1321/2004 a názvu agentury si vynutí 
změnu všech částí tohoto nařízení, ve 
kterých jsou tyto názvy zmíněny.

(8) Změna názvu nařízení (ES) č. 
1321/2004 a názvu agentury si vynutí 
změnu všech částí tohoto nařízení, ve 
kterých jsou tyto názvy zmíněny. Podobně 
by měla být změněna všechna ustanovení 
nařízení (ES) č. 683/2008, v nichž je 
citován bývalý název agentury.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Aby bylo zajištěno, že agentura 
vykonává své úkoly s ohledem na úlohu 
Komise jako správce programů a v souladu 
s pokyny vydanými Komisí, je třeba 
výslovně stanovit jednak, že agenturu řídí 
její výkonný ředitel, a to pod vedením 
správní rady a v souladu s pokyny, které 
agentuře vydá Komise, a jednak že 
zástupce, který zastupuje Komisi ve 
správní radě agentury, má při jejím 
rozhodování polovinu hlasů.

(10) Aby bylo zajištěno, že agentura 
vykonává své úkoly s ohledem na úlohu 
Komise jako správce programů a v souladu 
s pokyny vydanými Komisí, je třeba 
výslovně stanovit jednak, že agenturu řídí 
její výkonný ředitel, a to pod vedením 
správní rady a v souladu s pokyny, které 
agentuře vydá Komise, a jednak že 
zástupce, který zastupuje Komisi ve 
správní radě agentury, má při jejím 
rozhodování 30 % hlasů.

Or. en

Odůvodnění

K vetování jakéhokoliv rozhodnutí bude Komise muset mít podporu  zástupce alespoň jednoho 
členského státu, jelikož podle nařízení 1321/2004 přijímá správní rada rozhodnutí  
dvoutřetinovou většinou.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Je rovněž třeba umožnit, aby byl ve 
správní radě agentury jako pozorovatel
zastoupen Evropský parlament, vzhledem k 
tomu, že nařízení (ES) č. 683/2008 
zdůrazňuje užitečnost úzké spolupráce 
Evropského parlamentu, Rady a Komise. V 
zájmu řádné správy programů je také třeba 
zkrátit funkční období výkonného ředitele 
z pěti let na čtyři roky.

(11) Je rovněž třeba umožnit, aby byl ve 
správní radě agentury zastoupen Evropský 
parlament, vzhledem k tomu, že nařízení 
(ES) č. 683/2008 zdůrazňuje užitečnost 
úzké spolupráce Evropského parlamentu, 
Rady a Komise. V zájmu řádné správy 
programů je také třeba zkrátit funkční 
období výkonného ředitele z pěti let na 
čtyři roky.

Or. en

Odůvodnění

EP musí být ve správní radě zastoupen, aby bylo zajištěno jeho řádné a včasné informování.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Vzhledem k rozsahu úkolů svěřených 
agentuře, mezi nimiž je i zajišťování 
bezpečnostní akreditace, je třeba zrušit 
výbor pro vědu a techniku ustavený při 
agentuře a výbor pro bezpečnost a 
zabezpečení systému nahradit 
akreditačním výborem pro bezpečnost 
evropských systémů GNSS, který je 
pověřen zajišťováním bezpečnostní 
akreditace a je složen ze zástupců 
členských států a Komise, přičemž jako 
pozorovatelé jsou v něm zastoupeni 
generální tajemník, vysoký představitel 
a EKA.

(12) Vzhledem k rozsahu úkolů svěřených 
agentuře, mezi nimiž je i zajišťování 
bezpečnostní akreditace, je třeba zrušit 
výbor pro vědu a techniku ustavený při 
agentuře a výbor pro bezpečnost a 
zabezpečení systému nahradit akreditační 
radou pro bezpečnost evropských systémů 
GNSS, který je pověřen zajišťováním 
bezpečnostní akreditace a je složen ze 
zástupců členských států a Komise, 
přičemž jako pozorovatelé jsou v něm 
zastoupeni generální tajemník, vysoký 
představitel a EKA.

(Tento pozměňovací návrh platí pro celý text. 
V případě jeho přijetí bude nutné provést 
odpovídající úpravy v celém textu.)
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Or. en

Odůvodnění

Aby se zabránilo záměně s rozhodnutím, které vzešlo z projednávání ve výborech, se označení 
„výbor“ nahrazuje označením „rada“.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Nařízení (ES) č. 1321/2004 by proto 
mělo být odpovídajícím způsobem 
změněno,

(20) Nařízení (ES) č. 1321/2004 a nařízení 
(ES) č. 683/2008 by měla být 
odpovídajícím způsobem změněna.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1321/2004
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správní rada se skládá z jednoho 
zástupce jmenovaného každým členským 
státem a z jednoho zástupce jmenovaného 
Komisí. Délka funkčního období členů 
správní rady činí pět let. Členové mohou 
být jmenováni jednou opětovně. Zasedání 
rady se jako pozorovatel účastní zástupce 
Evropského parlamentu.

2. Správní rada se skládá z jednoho 
zástupce jmenovaného každým členským 
státem, dvou zástupců jmenovaných 
Evropským parlamentem a jednoho 
zástupce jmenovaného Komisí. Členem 
správní rady nesmí být žádný poslanec 
Evropského parlamentu. Délka funkčního 
období členů správní rady činí pět let. 
Členové mohou být jmenováni jednou 
opětovně. 

Or. en

Odůvodnění

Žádný poslanec Evropského parlamentu není členem správní rady, aby nedošlo k narušení 
výkonu legislativních a kontrolních funkcí Parlamentu.
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1321/2004
Čl. 5 – odst. 7 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Každý člen zastupující členský stát má 
jeden hlas. Člen zastupující Komisi má 
počet hlasů, který se rovná součtu všech 
hlasů zástupců členských států. Výkonný 
ředitel úřadu nehlasuje.

7. Každý člen zastupující členský stát nebo 
Evropský parlament má jeden hlas. Člen 
zastupující Komisi má počet hlasů, který se 
rovná 30 % všech hlasů zástupců 
členských států a Evropského parlamentu.
Výkonný ředitel úřadu nehlasuje.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že bude mít 30 % hlasů, bude Komise k vetování jakéhokoliv rozhodnutí 
potřebovat podporu zástupce alespoň jednoho členského státu, jelikož podle nařízení 
1321/2004 přijímá správní rada rozhodnutí  dvoutřetinovou většinou.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 1321/2004
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Činnosti a rozhodnutí v oblasti 
bezpečnostní akreditace jsou prováděny v 
kontextu kolektivní odpovědnosti za 
bezpečnost Evropské unie a jejích 
členských států.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba přihlédnout ke skutečnosti, že program globálního monitorování životního prostředí 
a bezpečnosti je projekt Společenství; proto by se mělo i k bezpečnostní akreditaci přistupovat 
kolektivně. 
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Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 1321/2004
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členové akreditační rady pro bezpečnost 
jednají nezávisle a objektivně ve veřejném 
zájmu a nevyžadují politické pokyny ani 
se jimi neřídí.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 1321/2004
Čl. 10 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Výbor přijímá rozhodnutí většinou
stanovenou v čl. 205 odst. 2 Smlouvy. Při 
hlasování ve výboru je hlasům zástupců
členských států přidělena váha stanovená 
v uvedeném článku. Předseda výboru
nehlasuje.

7. Akreditační rada pro bezpečnost přijímá
stanoviska tříčtvrtinovou většinou 
zástupců členských států. Předseda rady
nehlasuje.

Or. en

Odůvodnění

V tomto případě by se nemělo hlasovat kvalifikovanou většinou, jelikož rozhodnutí o 
bezpečnostní akreditaci by měla být založena na technických odborných znalostech, a proto 
by každý hlas zástupce akreditační rady pro bezpečnost měl mít stejnou váhu.
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Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 1321/2004
Čl. 10 – odst. 7 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se Komise domnívá, že přijatá 
rozhodnutí o akreditaci mohou mít 
významný dopad na náležité provádění 
programů, například pokud jde o náklady 
a časový harmonogram, informuje 
akreditační radu pro bezpečnost. 
Akreditační rada pro bezpečnost každé 
takové stanovisko Komise v maximální 
míře zohlední a ve svém rozhodnutí 
prokáže, jakým způsobem jej vzala 
v potaz.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 1321/2004
Čl. 10 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise informuje Výbor pro evropské 
programy GNSS zřízený na základě 
článku 19 nařízení (ES) č. 683/2008 
v případě, že rozhodnutí výboru může mít 
vliv na řádný průběh programů.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Jestliže jakékoliv rozhodnutí o akreditaci ohrožuje bezproblémové fungování programu, je 
zapotřebí informovat Parlament a Radu. Uvedeno v pozměň. návrhu 14.



PE428.325v01-00 12/15 PR\791483CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1321/2004
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12a) Vkládá se článek 10a, který zní:
Článek 10a

Informování Evropského parlamentu a 
Rady

Komise pravidelně informuje Evropský 
parlament a Radu o vývoji úkolů agentury 
i o rozhodnutích správní rady. Za tímto 
účelem a s výhradou příslušných 
bezpečnostních předpisů obdrží Evropský 
parlament a Rada pořady jednání správní 
rady a akreditační rady pro bezpečnost, 
výsledky hlasování, souhrnné zápisy ze 
zasedání a seznamy orgánů a organizací, 
ke kterým patří osoby zastupující členské 
státy.
Evropský parlament a Rada budou bez 
zbytečného prodlení informovány o 
dopadu přijatých rozhodnutí o akreditaci 
na bezproblémové fungování programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 1 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1321/2004
v celém textu

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve všech článcích se slovo „úřad“ 
nahrazuje slovem „agentura“.
(Tento pozměňovací návrh platí pro celý text. 
V případě jeho přijetí bude nutné provést 
odpovídající úpravy v celém textu.)
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Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Nařízení (ES) č. 683/2008 ze dne 9. července 2008 o dalším provádění evropských programů 
družicové navigace (EGNOS a Galileo) vymezilo nový rámec pro veřejnou správu 
a financování těchto programů. Stanovilo zásadu přesného rozdělení odpovědnosti mezi 
Evropské společenství zastoupené Komisí, úřad a Evropskou kosmickou agenturu (dále 
jen „EKA“) a přitom pověřilo Komisi řízením programů. Bylo rovněž stanoveno, že úřad 
(dále označován v souladu s návrhem Komise jako „agentura“) při vykonávání úkolů, které 
jsou mu svěřeny, zajistí, že bude respektována úloha Komise jakožto správce programů a že 
úřad bude postupovat v souladu s pokyny vydanými Komisí.

V důsledku toho je třeba uvést nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 do souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008.

Aby bylo zajištěno, že agentura vykonává své úkoly s ohledem na úlohu Komise jakožto 
správce programů a v souladu s pokyny vydanými Komisí, je třeba výslovně stanovit , že 
agenturu řídí její výkonný ředitel pod dohledem správní rady a v souladu s pokyny, které 
agentuře vydá Komise, a zároveň, že zástupce, který zastupuje Komisi ve správní radě 
agentury, disponuje při rozhodování 30 % hlasů rady. Vzhledem k tomu, že správní rada 
přijímá rozhodnutí  dvoutřetinovou většinou, toto hlasovací právo odpovídající jedné třetině 
hlasů umožňuje Komisi blokovat – za podpory alespoň jednoho členského státu – jakéhokoliv 
rozhodnutí správní rady, které by bylo v rozporu s pokyny Komise.

Nařízení (ES) č. 683/2008 zdůraznilo užitek úzké spolupráce Evropského parlamentu, Rady 
a Komise. S ohledem na význam této spolupráce je rovněž třeba umožnit, aby byl ve správní 
radě agentury zastoupen Evropský parlament, a to dvěma ze třiceti členů rady. Aby nedošlo 
k narušení výkonu legislativních a kontrolních funkcí Parlamentu, nesmí být členem správní 
rady  žádný poslanec Evropského parlamentu.

Činnosti a rozhodnutí v oblasti bezpečnostní akreditace jsou prováděny v kontextu kolektivní 
odpovědnosti za bezpečnost Společenství a jeho členských států. Akreditační činnosti musí 
být prováděny nezávisle na orgánech spravujících programy, zejména na Komisi, členských 
státech a EKA, jakož i na ostatních subjektech odpovědných za uplatňování předpisů v oblasti 
bezpečnosti. Akreditační rada pro bezpečnost evropských systémů GNSS (označení „výbor“ 
je nahrazeno termínem „rada“, aby se zabránilo záměně s návrhy vycházejícími z projednání 
ve výborech) by proto měla být v rámci agentury samostatným subjektem, který rozhoduje o 
akreditaci nezávislým způsobem. Členové akreditační rady pro bezpečnost by měli jednat 
nezávisle a objektivně ve veřejném zájmu a neměli by žádat o politické pokyny ani se jimi 
řídit.

Akreditační rada pro bezpečnost by měla přijímat rozhodnutí tříčtvrtinovou většinou zástupců 
členských států. Každý zástupce by měl mít jeden hlas, jelikož stanoviska k akreditaci by 
měla být odborná a neměla by se řídit politickými pokyny.

Pokud se Komise domnívá, že přijetí rozhodnutí o akreditaci může mít významný dopad na 
náležité provádění programů, například pokud jde o náklady a časový harmonogram, 
informuje akreditační radu pro bezpečnost. Akreditační rada pro bezpečnost každé takové 
upozornění Komise v maximální míře zohlední a ve svém rozhodnutí prokáže, jakým 
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způsobem vzala připomínky Komise v potaz. Tento postup se vyhýbá jakékoliv fázi 
projednávání ve výborech, čímž zvyšuje účelnost a posiluje odpovědnost akreditační rady pro 
bezpečnost. Politická kontrola tohoto druhu rozhodnutí je rovněž zajištěna, jelikož Komise 
bude muset informovat Evropský parlament a Radu o dopadu přijatých rozhodnutí 
o akreditaci na bezproblémové fungování programů.


