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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

***I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...].
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning 
(EF) nr. 1321/2004 om forvaltningsstrukturerne for de europæiske programmer for 
satellitbaseret radionavigation
(KOM(2009)0139 – C7–0103/2009 – 2009/0047(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2009)0139),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 156, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0103/2009),

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra 
Budgetudvalget (A7–0000/2009),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Det er også vigtigt at ændre artikel 2 i 
forordning (EF) nr. 1321/2004 om 
agenturets opgaver og i denne henseende 
nydefinere dets opgaver, så de er på linje 
med artikel 16 i forordning (EF) 
nr. 683/2008.

(7) Det er også vigtigt at ændre artikel 2 i 
forordning (EF) nr. 1321/2004 om 
agenturets opgaver og i denne henseende 
nydefinere disse opgaver, så de er på linje 
med artikel 16 i forordning (EF) 
nr. 683/2008.

Or. en
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Begrundelse

Artikel 16 i forordning (EF) nr. 683/2008 vedrører agenturets opgaver. 

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Da titlen på forordning 
(EF) nr. 1321/2004 og navnet på organet 
ændres, skal alle dele i denne forordning, 
hvor den foregående titel og navn 
optræder, ligeledes ændres.

(8) Da titlen på forordning 
(EF) nr. 1321/2004 og navnet på organet 
ændres, skal alle dele i denne forordning, 
hvor den foregående titel og navn 
optræder, ligeledes ændres. Ligeledes bør 
alle de bestemmelser i forordning (EF) nr. 
683/2008, der henviser til agenturets 
tidligere navn, ændres.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at sikre, at agenturet varetager de 
opgaver, det får pålagt, under iagttagelse af 
Kommissionens rolle som forvalter af 
programmerne og i overensstemmelse med 
Kommissionens retningslinjer, er det 
væsentligt, at det fastsættes, for det første 
at agenturet ledes af den administrerende 
direktør under ledelse af bestyrelsen og i 
overensstemmelse med de retningslinjer 
for agenturet, som Kommissionen opstiller, 
og for det andet at Kommissionens 
repræsentant i bestyrelsen råder over 
halvdelen af stemmerne.

(10) For at sikre, at agenturet varetager de 
opgaver, det får pålagt, under iagttagelse af 
Kommissionens rolle som forvalter af 
programmerne og i overensstemmelse med 
Kommissionens retningslinjer, er det 
væsentligt, at det fastsættes, for det første 
at agenturet ledes af den administrerende 
direktør under ledelse af bestyrelsen og i 
overensstemmelse med de retningslinjer 
for agenturet, som Kommissionen opstiller, 
og for det andet at Kommissionens 
repræsentant i bestyrelsen råder over 30 %
af stemmerne.

Or. en
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Begrundelse

Eftersom bestyrelsen i overensstemmelse med forordning 1321/2004 træffer sine afgørelser 
med et flertal på to tredjedele, skal Kommissionen have støtte fra mindst en repræsentant for 
en medlemsstat for at nedlægge veto mod en afgørelse.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Det er også nødvendigt, at Europa-
Parlamentet er repræsenteret i bestyrelsen 
for agenturet som observatør, da 
forordning (EF) nr.683/2008 fremhæver, at 
et tæt samarbejde mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen er 
nyttigt. Med henblik på en god styring af 
programmerne er det hensigtsmæssigt, at 
den administrerende direktørs mandat 
reduceres fra fem år til fire år.

(11) Det er også nødvendigt, at Europa-
Parlamentet er repræsenteret i bestyrelsen 
for agenturet, da forordning (EF) 
nr.683/2008 fremhæver, at et tæt 
samarbejde mellem Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen er nyttigt. Med 
henblik på en god styring af programmerne 
er det hensigtsmæssigt, at den 
administrerende direktørs mandat 
reduceres fra fem år til fire år.

Or. en

Begrundelse

Parlamentet skal være repræsenteret i bestyrelsen for at sikre hensigtsmæssige og rettidige 
oplysninger til Parlamentet.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at tage højde for omfanget af de 
opgaver, som er pålagt agenturet, herunder 
sikkerhedsgodkendelse, bør Det 
Videnskabelige og Tekniske Udvalg, der er 
nedsat under agenturet, nedlægges, og 
Systemsikkerheds- og Sikkerhedsudvalget 
bør erstattes af et udvalg for 
sikkerhedsgodkendelse af europæiske 
GNSS-Systemer, der varetager 

(12) For at tage højde for omfanget af de 
opgaver, som er pålagt agenturet, herunder 
sikkerhedsgodkendelse, bør Det 
Videnskabelige og Tekniske Udvalg, der er 
nedsat under agenturet, nedlægges, og 
Systemsikkerheds- og Sikkerhedsudvalget 
bør erstattes af en komité for 
sikkerhedsgodkendelse af europæiske 
GNSS-Systemer, der varetager 
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sikkerhedsgodkendelsesarbejdet. Dette 
udvalg bør bestå af repræsentanter for 
medlemslandene og Kommissionen, og 
generalsekretæren/den højtstående 
repræsentant og ESA bør være 
repræsenteret som observatører.

sikkerhedsgodkendelsesarbejdet. Denne 
komité bør bestå af repræsentanter for 
medlemslandene og Kommissionen, og 
generalsekretæren/den højtstående 
repræsentant og ESA bør være 
repræsenteret som observatører.
(Denne ændring vedrører hele teksten. Hvis den 
vedtages, skal der foretages rettelser i hele teksten.)

Or. en

Begrundelse

For at undgå forvirring i forhold til komitologiafgørelsen ændres udvalg til komité.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Forordning (EF) nr. 1321/2004 bør 
ændres i overensstemmelse hermed -

(20) Forordning (EF) nr. 1321/2004 og 
forordning (EF) nr. 683/2008 bør derfor 
ændres i overensstemmelse hermed -

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning nr. 1321/2004
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bestyrelsen sammensættes af en 
repræsentant, som hver enkelt medlemsstat 
udpeger, og en repræsentant udpeget af 
Kommissionen. Bestyrelsesmedlemmernes 
mandatperiode er fem år. Mandatet kan 
fornys én gang. En repræsentant for 
Europa-Parlamentet deltager i 
bestyrelsesmøderne som observatør."

2. Bestyrelsen sammensættes af en 
repræsentant, som hver enkelt medlemsstat 
udpeger, to repræsentanter udpeget af 
Europa-Parlamentet og en repræsentant 
udpeget af Kommissionen. Et medlem af 
Europa-Parlamentet kan ikke være 
medlem af bestyrelsen. 
Bestyrelsesmedlemmernes mandatperiode 



PR\791483DA.doc 9/15 PE428.325v01-00

DA

er fem år. Mandatet kan fornys én gang. 

Or. en

Begrundelse

For ikke at gå på kompromis med Europa-Parlamentets lovgivnings- og kontrolfunktioner, 
kan et medlem af Europa-Parlamentet ikke være medlem af bestyrelsen.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Forordning nr. 1321/2004
Artikel 5 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De medlemmer, der repræsenterer en 
medlemsstat, har hver en stemme. Det 
medlem, der repræsenterer Kommissionen, 
har samme antal stemmer, som 
repræsentanterne for medlemsstaterne har 
tilsammen. Agenturets administrerende 
direktør deltager ikke i afstemninger.

7. De medlemmer, der repræsenterer en 
medlemsstat eller Europa-Parlamentet, 
har hver en stemme. Det medlem, der 
repræsenterer Kommissionen, har 30 % af 
det antal stemmer, som repræsentanterne 
for medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet har tilsammen. Agenturets 
administrerende direktør deltager ikke i 
afstemninger.

Or. en

Begrundelse

Eftersom bestyrelsen i overensstemmelse med forordning 1321/2004 træffer sine afgørelser 
med et flertal på to tredjedele, skal Kommissionen med 30 % af stemmerettighederne have 
støtte fra mindst en repræsentant for en medlemsstat for at nedlægge veto mod en afgørelse.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Forordning nr. 1321/2004
Artikel 10 – stk. 1a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Sikkerhedsgodkendelsesaktiviter og -
afgørelser gennemføres i en kontekst af 
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kollektivt sikkerhedsansvar hos EU og 
dets medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Der bør tages hensyn til, at GMES-programmet er et fællesskabsprojekt: Der bør derfor være 
en kollektiv tilgang til sikkerhedsgodkendelse. 

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Forordning nr. 1321/2004
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemmerne af komitéen for 
sikkerhedsgodkendelse forpligter sig til at 
handle uafhængigt og objektivt ud fra 
almene samfundshensyn uden at søge 
eller efterleve politiske instrukser.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Forordning nr. 1321/2004
Artikel 10 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Udvalget træffer sine afgørelser med 
det flertal, der er fastsat i traktatens 
artikel 205, stk. 2 og 4. Ved afstemninger i 
udvalget vægtes de stemmer, der afgives af 
repræsentanterne for medlemsstaterne, i 
henhold til nævnte artikel. Formanden 
deltager ikke i afstemningerne.

7. Komitéen for sikkerhedsgodkendelse 
vedtager udtalelser med et flertal på tre 
fjerdedele af repræsentanterne for 
medlemsstaterne. Formanden for komitéen 
deltager ikke i afstemningerne.

Or. en
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Begrundelse

Der bør ikke være afstemning ved kvalificeret flertal i dette tilfælde, eftersom 
sikkerhedsgodkendelser bør bygge på teknisk ekspertise, og eftersom de enkelte stemmer fra 
repræsentanter i komitéen for sikkerhedsgodkendelse derfor bør vægtes ligeligt.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Forordning nr. 1321/2004
Artikel 10 – stk. 7 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen finder, at en 
vedtagelse af en godkendelse kan have en 
betydelig indvirkning på den korrekte 
gennemførelse af programmerne, f.eks. 
med hensyn til udgifter og tidsplan, 
underretter den komitéen for 
sikkerhedsgodkendelse.  Komitéen for 
sikkerhedsgodkendelse tager størst muligt 
hensyn til en sådan udtalelse fra 
Kommissionen og tilkendegiver i sin 
afgørelse, hvordan den har taget hensyn 
til Kommissionens udtalelse

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Forordning nr. 1321/2004
Artikel 10 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen meddeler om fornødent 
Udvalget for de Europæiske GNSS-
programmer, der er nedsat i medfør af 
artikel 19 i forordning (EF) nr. 683/2008, 
om virkningerne af udvalgets 

udgår
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beslutninger på programmernes 
gennemførelse.

Or. en

Begrundelse

Det er Parlamentet og Rådet, der bør underrettes, hvis en godkendelse forhindrer en vellykket 
gennemførelse af programmet. Teksten er indeholdt i ændringsforslag 14.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12 a (nyt)
Forordning nr. 1321/2004
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Som artikel 10a indsættes:
Artikel 10a

Rapport til Europa-Parlamentet og Rådet
Kommissionen underretter regelmæssigt 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
udviklingen med hensyn til agenturets 
opgaver, herunder bestyrelsens 
beslutninger. Med henblik herpå og under 
overholdelse af sikkerhedsbestemmelserne 
modtager Europa-Parlamentet og Rådet 
dagsordener for møder i bestyrelsen og i 
komitéen for sikkerhedsgodkendelse, 
afstemningsresultaterne og 
mødeprotokoller samt lister over de 
myndigheder og organer, hvortil de 
personer, som medlemsstaterne udpeger 
som deres repræsentanter, er knyttet.
Europa-Parlamentet og Rådet holdes 
uden unødig forsinkelse underrettede om 
virkningen af vedtagelsen af godkendelser 
af programmernes gennemførelse.

Or. en
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1a (ny)
Forordning nr. 683/2008
i hele teksten

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I alle artikler, hvor ordet "myndighed" 
optræder, erstattes det af "agentur".
(Denne ændring vedrører hele teksten. Hvis den 
vedtages, skal der foretages rettelser i hele teksten.)

Or. en
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BEGRUNDELSE

Forordning (EF) nr. 683/2008 af 9. juli 2008 om den videre gennemførelse af de europæiske 
satellitbaserede navigationsprogrammer (Egnos og Galileo) fastlægger de nye rammer for den 
offentlige forvaltning og finansiering af programmerne Galileo og Egnos. Den knæsætter 
princippet om en klar fordeling af beføjelser mellem Fællesskabet, repræsenteret ved 
Kommissionen, myndigheden og Den Europæiske Rumorganisation (i det følgende benævnt 
"ESA"), giver Kommissionen ansvaret for forvaltningen af programmerne. Den fastslår 
desuden, at myndigheden (i det følgende benævnt agentur i tråd med Kommissionens forslag) 
varetager de opgaver, den får pålagt, under iagttagelse af Kommissionens rolle som forvalter 
af programmerne, og at agenturet vil handle i overensstemmelse med Kommissionens 
retningslinjer.

Det følger heraf, at det er nødvendigt at bringe bestemmelserne i Rådets forordning 
(EF) nr. 1321/2004 i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 683/2008.

For at sikre, at agenturet varetager de opgaver, det får pålagt, under iagttagelse af 
Kommissionens rolle som forvalter af programmerne og i overensstemmelse med 
Kommissionens retningslinjer, er det væsentligt, at det fastsættes, for det første at agenturet 
ledes af den administrerende direktør under ledelse af bestyrelsen og i overensstemmelse med 
de retningslinjer for agenturet, som Kommissionen opstiller, og for det andet at 
Kommissionens repræsentant i bestyrelsen råder over 30 % af stemmerne. Eftersom 
bestyrelsen træffer sine afgørelser med et flertal på to tredjedele, vil en tredjedel af stemmerne 
gøre det muligt for Kommissionen med støtte fra mindst én medlemsstat at forhindre 
vedtagelsen af en afgørelse fra bestyrelsen, der er i modstrid med Kommissionens 
retningslinjer.

Forordning (EF) nr. 683/2008 fremhævede, at et tæt samarbejde mellem Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen er nyttigt. I betragtning af denne betydning er det også nødvendigt at 
gøre det muligt for Europa-Parlamentet at være repræsenteret i agenturets bestyrelse med to 
mandater ud af tredive. For ikke at gå på kompromis med Europa-Parlamentets lovgivnings-
og kontrolfunktioner, kan et medlem af Europa-Parlamentet ikke være medlem af bestyrelsen.

Sikkerhedsgodkendelsesaktiviter og -afgørelser gennemføres i en kontekst af kollektivt 
sikkerhedsansvar hos Fællesskabet og dets medlemsstater. Godkendelsesaktiviteterne bør 
udføres uafhængigt af de myndigheder, der forvalter programmerne, navnlig Kommissionen, 
medlemsstaterne og ESA samt andre enheder, der er ansvarlige for gennemførelsen af de 
krav, der gælder på sikkerhedsområdet. Som følge heraf bør komitéen for 
sikkerhedsgodkendelse (ordet udvalg erstattes med komité for at undgå forvirring i forhold til 
komitologiforanstaltningerne) af europæiske GNSS-Systemer inden for agenturet bliver til et 
uafhængigt organ, der selvstændigt træffer sine beslutninger. Medlemmerne af komitéen for 
sikkerhedsgodkendelse forpligter sig til at handle uafhængigt og objektivt ud fra almene 
samfundshensyn og bør ikke søge eller efterleve politiske instrukser.

Komitéen for sikkerhedsgodkendelse træffer afgørelser med et flertal på tre fjerdedele af 
medlemsstaternes repræsentanter. Hver repræsentant bør have én stemme, eftersom 
sikkerhedsgodkendelser bør være tekniske og ikke følge politiske instrukser.
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Hvis Kommissionen finder, at en vedtagelse af en godkendelse kan have en betydelig 
indvirkning på den korrekte gennemførelse af programmerne, f.eks. med hensyn til udgifter 
og tidsplan, underretter den komitéen for sikkerhedsgodkendelse herom. Komitéen for 
sikkerhedsgodkendelse tager størst muligt hensyn til udtalelser fra Kommissionen og 
tilkendegiver i sin afgørelse, hvordan den har taget hensyn til Kommissionens kommentarer. 
Denne procedure forhindrer en komitologifase, og det forbedrer effektiviteten og øger 
ansvaret hos komitéen for sikkerhedsgodkendelse. Politisk kontrol med disse former for 
afgørelser sikres også, eftersom Kommissionen vil underrette Europa-Parlamentet og Rådet 
om virkningen af vedtagelsen af en godkendelse af programmernes gennemførelse.


