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PR_COD_1am

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Märgitud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas.
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1321/2004 Euroopa satelliit-
raadionavigatsiooniprogrammide juhtimisstruktuuride loomise kohta
(KOM(2009)0139 – C7-0103/2009 – 2009/0047(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2009)0139);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 156, mille alusel 
komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0103/2009);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning 
eelarvekomisjoni arvamust (A7-0000/2009),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Oluline oleks ka muuta määruse (EÜ) 
nr 1321/2004 artiklit 2, mis käsitleb GNSSi 
Ameti ülesandeid, ning võtta siin üle tema
ülesannete kirjeldus, mis on esitatud 
määruse (EÜ) nr 683/2008 artiklis 16.

(7) Oluline oleks ka muuta määruse (EÜ) 
nr 1321/2004 artiklit 2, mis käsitleb GNSSi 
Ameti ülesandeid, ning võtta siin üle nende
ülesannete kirjeldus, mis on esitatud 
määruse (EÜ) nr 683/2008 artiklis 16.

Or. en
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Selgitus

Määruse (EÜ) nr 683/2008 artiklis 16 räägitakse ülesannetest [inglise keeles tasks, mitte
missions]. 

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Määruse (EÜ) nr 1321/2004 pealkirja 
muutmise ja GNSSi Ametiks 
ümbernimetamisega kaasneb kõikide 
määruse nende tekstiosade muutmine, 
milles esineb eespool osutatud pealkiri ja 
kõnealuse ameti nimi.

(8) Määruse (EÜ) nr 1321/2004 pealkirja 
muutmise ja GNSSi Ametiks 
ümbernimetamisega kaasneb kõikide 
määruse nende tekstiosade muutmine, 
milles esineb eespool osutatud pealkiri ja 
kõnealuse ameti nimi. Samuti tuleks 
muuta määruse (EÜ) nr 683/2008 kõiki 
sätteid, milles esineb GNSSi Ameti nimi 
endisel kujul.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Peale selle tuleb selle tagamiseks, et 
GNSSi Amet täidab oma ülesandeid, 
arvestades komisjoni rolli programmide 
juhtijana ja komisjoni poolt välja antud 
suuniseid, näha selgesõnaliselt ette, et 
GNSSi Ameti tegevust korraldab 
tegevdirektor haldusnõukogu juhtimisel ja 
GNSSi Ameti kindlaksmääratud suuniste 
kohaselt ning et kõnealuse ameti 
haldusnõukogus olevale komisjoni 
esindajale kuuluvad pooled hääled.

(10) Peale selle tuleb selle tagamiseks, et 
GNSSi Amet täidab oma ülesandeid, 
arvestades komisjoni rolli programmide 
juhtijana ja komisjoni poolt välja antud 
suuniseid, näha selgesõnaliselt ette, et 
GNSSi Ameti tegevust korraldab 
tegevdirektor haldusnõukogu juhtimisel ja 
GNSSi Ameti kindlaksmääratud suuniste 
kohaselt ning et kõnealuse ameti 
haldusnõukogus olevale komisjoni 
esindajale kuulub 30 % häältest.

Or. en
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Selgitus

Kuna määruse nr 1321/2004 kohaselt võetakse haldusnõukogu otsused vastu selle liikmete 
kahekolmandikulise häälteenamusega, peab komisjonil otsusele veto panemiseks olema 
vähemalt ühe liikmesriigi esindaja toetus.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kuna määruses (EÜ) nr 683/2008 on 
rõhutatud tihedama koostöö vajadust 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
vahel, oleks ühtlasi vaja, et Euroopa 
Parlament oleks vaatlejana ameti 
haldusnõukogus esindatud. Programmide 
tõhusa juhtimise huvides tuleks vähendada 
tegevdirektori ametiaja kestust viielt aastalt 
neljale aastale.

(11) Kuna määruses (EÜ) nr 683/2008 on 
rõhutatud tihedama koostöö vajadust 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
vahel, oleks ühtlasi vaja, et Euroopa 
Parlament oleks ameti haldusnõukogus 
esindatud. Programmide tõhusa juhtimise 
huvides tuleks vähendada tegevdirektori 
ametiaja kestust viielt aastalt neljale 
aastale.

Or. en

Selgitus

Et teave jõuaks Euroopa Parlamendini nõuetekohaselt ja õigeaegselt, peab parlament olema 
haldusnõukogus esindatud.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Võttes arvesse GNSSi Ametile 
usaldatud ülesannete ulatust, mille alla 
kuulub ka turvalisuse akrediteerimine, 
tuleks kõnealuse ameti raames asutatud 
teadus- ja tehnikakomitee välja jätta ning 
ohutus- ja julgeolekukomitee tuleks 
asendada Euroopa GNSSi turvalisuse 
akrediteerimise komiteega, mis tegeleks 
turvalisuse akrediteerimisega ja kuhu 
kuuluksid liikmesriikide ja komisjoni 

(12) Võttes arvesse GNSSi Ametile 
usaldatud ülesannete ulatust, mille alla 
kuulub ka turvalisuse akrediteerimine, 
tuleks kõnealuse ameti raames asutatud 
teadus- ja tehnikakomitee välja jätta ning 
ohutus- ja julgeolekukomitee tuleks 
asendada Euroopa GNSSi turvalisuse 
akrediteerimise nõukoguga, mis tegeleks 
turvalisuse akrediteerimisega ja kuhu 
kuuluksid liikmesriikide ja komisjoni 
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esindajad ning vaatlejatena Euroopa Liidu 
Nõukogu peasekretär / ühise välis- ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning 
ESA.

esindajad ning vaatlejatena Euroopa Liidu 
Nõukogu peasekretär / ühise välis- ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning 
ESA.
(Käesolevat muudatust kohaldatakse kogu teksti 
ulatuses; muudatuse vastuvõtmisel viiakse see sisse 
kogu tekstis.)

Or. en

Selgitus

Et vältida segiajamist komiteemenetlust käsitleva otsusega, asendatakse nimetus „komitee” 
nimetusega „nõukogu”.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 
1321/2004 vastavalt muuta,

(20) Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 
1321/2004 ja määrust (EÜ) nr 683/2008
vastavalt muuta,

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus nr 1321/2004
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Haldusnõukokku kuulub üks esindaja 
igast liikmesriigist ja üks komisjoni 
esindaja. Haldusnõukogu liikmete 
ametiaeg on viis aastat. Liikmeid võib 
ametisse tagasi nimetada veel üheks 
ametiajaks. Euroopa Parlamendi esindaja 
osaleb haldusnõukogu koosolekutel 
vaatlejana.

2. Haldusnõukokku kuulub üks esindaja 
igast liikmesriigist, kaks Euroopa 
Parlamendi esindajat ja üks komisjoni 
esindaja. Euroopa Parlamendi liige ei tohi 
olla samal ajal ka haldusnõukogu liige. 
Haldusnõukogu liikmete ametiaeg on viis 
aastat. Liikmeid võib ametisse tagasi 
nimetada veel üheks ametiajaks.



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

ET

Or. en

Selgitus

Et mitte kahjustada Euroopa Parlamendi õigusloome- ja kontrollifunktsioone, ei tohi 
Euroopa Parlamendi liige olla samal ajal ka haldusnõukogu liige.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus nr 1321/2004
Artikkel 5 – lõige 7 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Igal liikmesriigil on üks hääl. Komisjoni 
esindava liikme häälte arv on võrdne 
liikmesriikide esindajate häälte
koguarvuga. GNSSi Ameti tegevdirektor 
ei hääleta.

7. Iga liikmesriigi ja Euroopa Parlamendi 
esindajal on üks hääl. Komisjoni esindava 
liikme häälte arv on võrdne 30 protsendiga 
liikmesriikide ja Euroopa Parlamendi
esindajate häälte koguarvust. GNSSi 
Ameti tegevdirektor ei hääleta.

Or. en

Selgitus

Kuna määruse nr 1321/2004 kohaselt võetakse haldusnõukogu otsused vastu selle liikmete 
kahekolmandikulise häälteenamusega, peab komisjonil 30 protsendilise hääleõiguse juures 
olema otsusele veto panemiseks vähemalt ühe liikmesriigi esindaja toetus.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 12
Määrus nr 1321/2004
Artikkel 10 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Turvalisuse akrediteerimisega seotud 
tegevused ja otsused põhinevad 
kollektiivsel vastutusel Euroopa Liidu ja 
selle liikmesriikide turvalisuse eest.

Or. en



PE428.325v01-00 10/15 PR\791483ET.doc

ET

Selgitus

Tuleb arvesse võtta, et GMESi programm on ühenduse projekt; seetõttu peaks ka lähenemine 
turvalisuse akrediteerimisele olema ühine. 

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 12
Määrus nr 1321/2004
Artikkel 10 – lõige 3 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Turvalisuse akrediteerimise nõukogu 
liikmed tegutsevad sõltumatult ja 
objektiivselt avalikes huvides, küsimata ja 
aktsepteerimata poliitilisi juhiseid.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 12
Määrus nr 1321/2004
Artikkel 10 – lõige 7 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komitee võtab oma otsused vastu
häälteenamusega vastavalt 
asutamislepingu artikli 205 lõikele 2. 
Liikmesriikide esindajate hääli komitees 
arvestatakse nimetatud artiklis sätestatud 
viisil. Komitee eesistuja ei hääleta.

7. Turvalisuse akrediteerimise nõukogu 
võtab oma arvamused vastu liikmesriikide 
esindajate kolmeneljandikulise 
häälteenamusega. Nõukogu eesistuja ei 
hääleta.

Or. en

Selgitus

Siin ei tohiks rakendada kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamist, sest turvalisuse 
akrediteerimise otsused peaksid põhinema tehnilisel pädevusel ja seetõttu peaksid kõik 
turvalisuse akrediteerimise nõukogu liikmete hääled olema võrdsed.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 12
Määrus nr 1321/2004
Artikkel 10 – lõige 7 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon teavitab turvalisuse 
akrediteerimise nõukogu, kui mõni 
akrediteerimisotsus võiks tema arvates 
avaldada programmide asjakohasele 
läbiviimisele olulist mõju, näiteks kulude 
või ajakava osas. Turvalisuse 
akrediteerimise nõukogu võtab komisjoni 
sellist arvamust võimalikult suurel määral 
arvesse ning näitab oma otsuses, kuidas ta 
on komisjoni arvamusega arvestanud.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 12
Määrus nr 1321/2004
Artikkel 10 – lõige 7 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral teavitab komisjon 
määruse (EÜ) nr 683/2008 artikli 19 
kohaselt asutatud Euroopa GNSSi 
programmide komiteed sellest, milline on 
olnud komitee otsuste mõju programmide 
tõhusale toimimisele.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kui mõni akrediteerimisotsus seab programmi tõrgeteta toimimise ohtu, tuleks sellest 
teavitada parlamenti ja nõukogu. Lisatud muudatusettepanekusse 14.
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 12 a (uus)
Määrus nr 1321/2004
Artikkel 10a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) lisatakse artikkel 10a:
„Artikkel 10a

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
teavitamine

Komisjon teavitab korrapäraselt Euroopa 
Parlamenti ja nõukogu GNSSi Ameti 
ülesannete arengust, muu hulgas ka 
haldusnõukogu otsustest. Sel eesmärgil 
saadetakse Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule kooskõlas kehtivate 
julgeolekueeskirjadega haldusnõukogu ja 
turvalisuse akrediteerimise nõukogu 
koosolekute päevakorrad, 
hääletustulemused, koosolekute 
kokkuvõtvad protokollid ning loendid 
asutustest ja organisatsioonidest, kuhu 
kuuluvad liikmesriikide nimetatud 
esindajad.
Euroopa Parlamenti ja nõukogu 
teavitatakse põhjendamatu viivituseta 
akrediteerimisotsuste mõjust 
programmide tõrgeteta toimimisele.”

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 a (uus)
Määrus nr 683/2008
kogu teksti ulatuses
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a
Artiklites esinev sõna „amet” asendatakse 
läbivalt sõnadega „GNSSi Amet”.
(Käesolevat muudatust kohaldatakse kogu teksti 
ulatuses; muudatuse vastuvõtmisel viiakse see sisse 
kogu tekstis.)

Or. en
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SELETUSKIRI

9. juuli 2008. aasta määruses (EÜ) nr 683/2008 Euroopa satelliitnavigatsiooni programmide 
(EGNOS ja Galileo) jätkuva rakendamise kohta kehtestati programmide Galileo ja EGNOS 
avaliku haldamise ja rahastamise uus raamistik. Sellega nähti ette pädevusvaldkondade selge 
jaotumine Euroopa Ühenduse (mida esindab komisjon), GNSSi Ameti ja Euroopa 
Kosmoseagentuuri (edaspidi ESA) vahel ning anti vastutus programmide juhtimise eest 
komisjonile. Samuti on nimetatud määruses sätestatud, et amet (edaspidi vastavalt komisjoni 
ettepanekule „GNSSi Amet”) tagab talle usaldatud ülesannete täitmisel, et komisjoni rolli 
programmide juhina austatakse ja et GNSSi Amet toimib komisjonilt saadud juhiste kohaselt.

Seetõttu tuleb nõukogu määruse (EÜ) nr 1321/2004 sätted viia vastavusse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määruse (EÜ) nr 683/2008 sätetega.

Et GNSSi Amet täidaks oma ülesandeid, arvestades sealjuures komisjoni kui programmide 
juhi rolli ja komisjoni suunistega, on vaja selgelt väljendada, et GNSSi Ameti tegevust 
korraldab tegevdirektor haldusnõukogu järelevalve all vastavalt komisjoni antud suunistele 
ning et komisjoni esindajale GNSSi Ameti haldusnõukogus kuulub 30% häältest. Kuna 
haldusnõukogu otsused võetakse vastu selle liikmete kahekolmandikulise häälteenamusega, 
siis annab ühe kolmandiku häälte kuulumine komisjonile vähemalt ühe liikmesriigi toetuse 
korral võimaluse blokeerida haldusnõukogu otsuseid, mis on vastuolus komisjoni juhistega.

Määruses (EÜ) nr 683/2008 rõhutati Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahelise 
tihedama koostöö kasulikkust. Arvestades selle küsimuse tähtsust, on vaja võimaldada 
Euroopa Parlamendil olla esindatud GNSSi Ameti haldusnõukogus kahe kohaga 
kolmekümnest. Et mitte kahjustada Euroopa Parlamendi õigusloome- ja kontrollifunktsioone, 
ei tohi Euroopa Parlamendi liige olla samal ajal ka haldusnõukogu liige.

Turvalisuse akrediteerimisega seotud tegevused ja otsused põhinevad ühisel vastutusel 
ühenduse ja selle liikmesriikide turvalisuse eest. Turvalisust tuleks akrediteerida sõltumatult 
programme haldavatest asutustest, eelkõige komisjonist, liikmesriikidest ja ESAst, ning 
muudest julgeolekunõuete kohaldamise eest vastutavatest asutustest. Tulemusena peaks 
Euroopa GNSSi süsteemide turvalisuse akrediteerimise nõukogu (et vältida segiajamist 
komiteemenetlust käsitleva otsusega, asendatakse nimetus „komitee” nimetusega „nõukogu”) 
kuuluma GNSSi Ameti koosseisu kui sõltumatu organ, kes võtab akrediteerimisotsused 
iseseisvalt vastu. Turvalisuse akrediteerimise nõukogu liikmed peaksid tegutsema sõltumatult 
ja objektiivselt avalikkuse huvides ning nad ei tohiks küsida ega vastu võtta poliitilisi 
juhiseid.

Turvalisuse akrediteerimise nõukogu peaks võtma otsused vastu liikmesriikide esindajate 
kolmeneljandikulise häälteenamusega. Igal esindajal peaks olema üks hääl, sest 
akrediteerimisotsused peaksid olema tehnilist laadi ega tohiks lähtuda poliitilistest juhistest.

Komisjon teavitab turvalisuse akrediteerimise nõukogu, kui mõni akrediteerimisotsus võiks 
tema arvates avaldada programmide asjakohasele läbiviimisele olulist mõju (näiteks kulude ja 
ajakava osas). Turvalisuse akrediteerimise nõukogu võtab kõiki komisjoni teateid võimalikult 
suurel määral arvesse ning põhjendab ka oma otsustes, kuidas ta on komisjoni märkustega 
arvestanud. Selle menetlusega jäetakse komiteemenetluse faas välja, mistõttu turvalisuse 
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akrediteerimise nõukogu tõhusus ja vastutus kasvab. On tagatud ka selliste otsuste poliitiline 
kontroll, sest komisjon peab teavitama Euroopa Parlamenti ja nõukogu mõjust, mida 
akrediteerimisotsused programmide tõrgeteta toimimisele avaldavad.


