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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az európai műholdas rádiónavigációs programokat üzemeltető struktúrák 
létrehozásáról szóló 1321/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2009)0139 – C7-0103/2009 – 2009/0047(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2009)0139),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 156. cikkére, amely alapján 
a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0103/2009),

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési 
Bizottság véleményére (A7-0000/2009),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Módosítani kell továbbá az 
1321/2004/EK rendeletnek az Ügynökség 
feladatkörével kapcsolatos 2. cikkét, és e 
célból változtatás nélkül át kell venni az 
Ügynökség feladatkörének a 683/2008/EK 
rendelet 16. cikkében szereplő 
meghatározását.

(7) Módosítani kell továbbá az 
1321/2004/EK rendeletnek az Ügynökség 
feladatkörével kapcsolatos 2. cikkét, és e 
célból változtatás nélkül át kell venni az 
Ügynökség feladatainak a 683/2008/EK 
rendelet 16. cikkében szereplő 
meghatározását.

Or. en
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Indokolás

A 683/2008/EK rendelet 16. cikke feladatokat említ, nem feladatköröket. 

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az 1321/2004/EK rendelet címének és 
az Ügynökség nevének módosítása az 
említett rendelet szövegében a korábbi 
címre és elnevezésre hivatkozó valamennyi 
szövegrész módosulását vonja maga után.

(8) Az 1321/2004/EK rendelet címének és 
az Ügynökség nevének módosítása az 
említett rendelet szövegében a korábbi 
címre és elnevezésre hivatkozó valamennyi 
szövegrész módosulását vonja maga után.
Ennek megfelelően a 683/2008/EK 
rendelet minden olyan cikkét módosítani 
kell, amely az Ügynökség korábbi 
elnevezésére hivatkozik.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Továbbá annak garantálása érdekében, 
hogy az Ügynökség a Bizottság 
programirányítói feladatának tiszteletben 
tartásával és az ez utóbbi által adott 
iránymutatásoknak megfelelően lássa el 
feladatait, egyrészt egyértelműen elő kell 
írni, hogy az Ügynökséget az Igazgatási 
Tanács irányítása alá rendelt vezérigazgató 
irányítja a Bizottság által az Ügynökségnek 
adott iránymutatásoknak megfelelően, 
másrészt pedig ki kell kötni, hogy az 
Ügynökség Igazgatási Tanácsában a 
Bizottság képviselője a szavazatok felével
rendelkezik.

(10) Továbbá annak garantálása érdekében, 
hogy az Ügynökség a Bizottság 
programirányítói feladatának tiszteletben 
tartásával és az ez utóbbi által adott 
iránymutatásoknak megfelelően lássa el 
feladatait, egyrészt egyértelműen elő kell 
írni, hogy az Ügynökséget az Igazgatási 
Tanács irányítása alá rendelt vezérigazgató 
irányítja a Bizottság által az Ügynökségnek 
adott iránymutatásoknak megfelelően, 
másrészt pedig ki kell kötni, hogy az 
Ügynökség Igazgatási Tanácsában a 
Bizottság képviselője a szavazatok 30%-
ával rendelkezik.
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Or. en

Indokolás

Mivel az 1321/2004/EK rendelet értelmében az Igazgatási Tanács kétharmados többséggel 
határoz, a Bizottságnak szüksége lesz legalább egy tagállam képviselőjének támogatására 
bármely határozat megvétózásához.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Szükséges továbbá lehetővé tenni, 
hogy az Európai Parlament megfigyelői 
minőségben képviseltesse magát az 
Ügynökség Igazgatási Tanácsában, 
tekintettel arra, hogy a 683/2008/EK 
rendelet hangsúlyozta az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti 
szoros együttműködés hasznosságát. A 
programok gondos irányításának érdekében 
indokolt a vezérigazgató hivatali idejét öt 
évről négy évre csökkenteni.

(11) Szükséges továbbá lehetővé tenni, 
hogy az Európai Parlament képviseltesse 
magát az Ügynökség Igazgatási 
Tanácsában, tekintettel arra, hogy a 
683/2008/EK rendelet hangsúlyozta az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
közötti szoros együttműködés 
hasznosságát. A programok gondos 
irányításának érdekében indokolt a 
vezérigazgató hivatali idejét öt évről négy 
évre csökkenteni.

Or. en

Indokolás

Az EP-nek képviseltetnie kell magát az Igazgatási Tanácsban az EP megfelelő és kellő időben 
történő tájékoztatása érdekében.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Tekintetbe véve az Ügynökségre 
ruházott feladatkört, amely magában 
foglalja a biztonsági akkreditációt is, az 
Ügynökségen belül létrehozott 
Tudományos és Műszaki Bizottságot meg 
kell szüntetni, és a Rendszervédelmi és 

(12) Tekintetbe véve az Ügynökségre 
ruházott feladatkört, amely magában 
foglalja a biztonsági akkreditációt is, az 
Ügynökségen belül létrehozott 
Tudományos és Műszaki Bizottságot meg 
kell szüntetni, és a Rendszervédelmi és 
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Biztonsági Bizottság helyett, a biztonsági 
akkreditációval kapcsolatos feladatok 
ellátására létre kell hozni az európai 
GNSS-rendszerek biztonsági 
akkreditációjával foglalkozó bizottságot, 
amely a tagállamok és a Bizottság 
képviselőiből áll, és amelyben a 
főtitkár/főképviselő és az ESA megfigyelői 
minőségben vesz részt.

Biztonsági Bizottság helyett, a biztonsági 
akkreditációval kapcsolatos feladatok 
ellátására létre kell hozni az európai 
GNSS-rendszerek biztonsági 
akkreditációjával foglalkozó tanácsot, 
amely a tagállamok és a Bizottság 
képviselőiből áll, és amelyben a 
főtitkár/főképviselő és az ESA megfigyelői 
minőségben vesz részt.
(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell 
végezni a szükséges módosításokat.)

Or. en

Indokolás

A bizottság neve tanácsra módosul a komitológiai határozattal való összekeverhetőség 
elkerülése érdekében.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az 1321/2004/EK rendeletet ennek 
megfelelően módosítani kell.

(20) Az 1321/2004/EK és a 683/2008/EK
rendeletet ennek megfelelően módosítani 
kell.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
1321/2004 sz. rendelet
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az Igazgatási Tanács az egyes 
tagállamok által, illetőleg a Bizottság által 
kinevezett egy-egy képviselőből áll. Az 

2. Az Igazgatási Tanács az egyes 
tagállamok által kinevezett egy, az 
Európai parlament által kinevezett két, és 
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Igazgatási Tanács tagjainak hivatali ideje 
öt év. A hivatali idő egyszer megújítható.
Az Európai Parlament egy képviselője 
megfigyelői minőségben részt vesz az 
Igazgatási Tanács ülésein.

a Bizottság által kinevezett egy 
képviselőből áll. Az Igazgatási Tanács 
egyetlen tagja sem lehet egyúttal európai 
parlamenti képviselő. Az Igazgatási 
Tanács tagjainak hivatali ideje öt év. A 
hivatali idő egyszer megújítható.

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament jogalkotási és ellenőrzési feladatainak veszélyeztetése elkerülése 
érdekében európai parlamenti képviselő nem lehet egyúttal az Igazgatási Tanács tagja.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
1321/2004 sz. rendelet
5 cikk – 7 bekezdés – első albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A tagállamokat képviselő tagok 
mindegyike egy-egy szavazattal 
rendelkezik. A Bizottságot képviselő tag
ugyanannyi szavazattal rendelkezik, mint 
amennyivel a tagállamok képviselői
összesen rendelkeznek. Az Ügynökség 
ügyvezető igazgatója nem vesz részt a 
szavazásban.

7. A tagállamokat és az Európai 
Parlamentet képviselő tagok mindegyike 
egy-egy szavazattal rendelkezik. A 
Bizottságot képviselő tag a tagállamok és 
az Európai Parlament képviselői összes 
szavazatának 30%-ával rendelkezik. Az 
Ügynökség ügyvezető igazgatója nem vesz 
részt a szavazásban.

Or. en

Indokolás

Mivel az 1321/2004/EK rendelet értelmében az Igazgatási Tanács kétharmados többséggel 
határoz, a 30%-os szavazati arány miatt a Bizottságnak szüksége lesz legalább egy tagállam 
képviselőjének támogatására bármely határozat megvétózásához.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
1321/2004 sz. rendelet
10 cikk – 1a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A biztonsági akkreditációs 
tevékenységekre és határozatokra az 
Európai Uniónak és tagállamainak a 
biztonság iránti kollektív felelősségével 
összefüggésben kerül sor.

Or. en

Indokolás

Figyelembe kell venni, hogy a GMES program közösségi projekt; ezért kollektív 
megközelítésre van szükség a biztonsági akkreditáció tekintetében is. 

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
1321/2004 sz. rendelet
10 cikk – 3 bekezdés – 1a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Biztonsági Akkreditációs Tanács tagjai 
függetlenül, tárgyilagosan és a 
közérdeknek megfelelően járnak el, és 
nem kérnek vagy fogadnak el politikai 
utasításokat.

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
1321/2004 sz. rendelet
10 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A bizottság a Szerződés 205. cikkének 
(2) bekezdésében előírt többséggel 
határoz. A bizottságban a tagállamok 
képviselőinek szavazatait az említett 

7. A Biztonsági Akkreditációs Tanács a
tagállamok képviselőinek háromnegyedes 
többségével fogad el véleményeket. A 
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cikkben meghatározott módon kell 
súlyozni. A bizottság elnöke nem szavaz.

tanács elnöke nem szavaz.

Or. en

Indokolás

Ez esetben nem kell minősített többségi szavazást alkalmazni, mivel a biztonsági akkreditációs 
határozatoknak a műszaki szakértelmen kell alapulniuk, és ezért a biztonsági akkreditációval 
foglalkozó tanácsban helyet foglaló egyes képviselők szavazatát egyenlő mértékben kell 
súlyozni.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
1321/2004 sz. rendelet
10 cikk – 7 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, 
hogy egy akkreditációs határozat 
elfogadása jelentős hatással lehet a 
programok megfelelő lebonyolítására, 
például a költségek és a menetrend 
tekintetében, erről értesíti a Biztonsági 
Akkreditációs Tanácsot. A Biztonsági 
Akkreditációs Tanács messzemenőkig 
figyelembe veszi a Bizottság ilyen 
véleményét, és határozatában 
egyértelművé teszi, hogy milyen módon 
vette figyelembe a Bizottság véleményét.

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
1321/2004 sz. rendelet
10 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság adott esetben tájékoztatja a 
683/2008/EK rendelet 19. cikkével 
létrehozott Európai GNSS-programok 
bizottságát arról, hogy a határozatok 
hogyan befolyásolják a programok 
megfelelő végrehajtását.

törölve

Or. en

Indokolás

A Parlamentet és a Tanácsot kell tájékoztatni, amennyiben valamely akkreditációs határozat 
veszélyezteti a program zökkenőmentes végrehajtását. Ld. a 14. cikket.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 a pont (új)
1321/2004 sz. rendelet
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A 10a. cikket be kell illeszteni:
10a. cikk

Tájékoztatás az Európai Parlament és a 
Tanács részére

A Bizottság rendszeresen tájékoztatja az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot az 
Ügynökség feladataival kapcsolatos 
fejleményekről, beleértve az Igazgatási 
Tanács határozatait is. E célból, valamint 
az alkalmazandó biztonsági szabályok 
függvényében, az Európai Parlament és a 
Tanács megkapja az Igazgatási Tanács és 
a Biztonsági Akkreditációs Tanács 
üléseinek napirendjét, a szavazások 
eredményét, az ülések összefoglaló 
jegyzőkönyvét, valamint azon hatóságok 
és szervezetek jegyzékét, amelyekhez a 
tagállamok által képviselőjükké kijelölt 
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személyek tartoznak.
Az Európai Parlament és a Tanács 
késedelem nélkül tájékoztatást kap arról, 
hogy az akkreditációs határozatok 
elfogadása hogyan befolyásolja a 
programok zavartalan végrehajtását.

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1a cikk (új)
683/2008 sz. rendelet
az egész szöveget érinti

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi cikkben, ahol előfordul, a 
„Hatóság” szó helyébe az „Ügynökség” 
szó lép.
(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell 
végezni a szükséges módosításokat.)

Or. en
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INDOKOLÁS

Az európai műholdas navigációs programok (EGNOS és Galileo) végrehajtásának 
folytatásáról szóló, 2008. július 9-i 683/2008/EK rendelet meghatározta a Galileo és az 
EGNOS program közirányításának és finanszírozásának új kereteit. E rendelet szigorú 
hatáskörmegosztást írt elő a Bizottság által képviselt Európai Közösség, a Hatóság és az 
Európai Űrügynökség (a továbbiakban: ESA) között, a Bizottságra ruházva a programok 
irányításával kapcsolatos felelősséget. Rendelkezik arról is, hogy a Hatóság (a továbbiakban: 
Ügynökség, összhangban a Bizottság javaslatával), a rá bízott feladatok elvégzésekor 
biztosítja a Bizottság által a programok irányítójaként betöltött szerep tiszteletben tartását, és 
hogy a Hatóság a Bizottság által kiadott iránymutatások szerint jár el.

Ebből következően az 1321/2004/EK tanácsi rendelet rendelkezéseit összhangba kell hozni a 
683/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseivel.

Annak biztosítása érdekében, hogy az Ügynökség a Bizottság programirányítói feladatának 
tiszteletben tartásával és az ez utóbbi által adott iránymutatásoknak megfelelően lássa el 
feladatait, egyrészt egyértelműen elő kell írni, hogy az Ügynökséget az Igazgatási Tanács 
irányítása alá rendelt vezérigazgató irányítja a Bizottság által az Ügynökségnek adott 
iránymutatásoknak megfelelően, másrészt pedig ki kell kötni, hogy az Ügynökség Igazgatási 
Tanácsában a Bizottság képviselője a szavazatok 30%-ával rendelkezik. Mivel az Igazgatási 
Tanács kétharmados többséggel határoz, az egyharmados szavazati arány lehetővé teszi, hogy 
a Bizottság legalább egy tagállam képviselőjének támogatásával az Igazgatási Tanácsnak a 
Bizottság iránymutatásaival ellentétes bármely határozatát meg tudja vétózni.

A 683/2008/EK rendelet hangsúlyozta az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti 
együttműködés fontosságát. Tekintettel ennek jelentőségére, lehetővé kell tenni, hogy az 
Európai Parlament képviseltesse magát az Ügynökség Igazgatási Tanácsában, méghozzá két 
képviselővel az összesen harmincból. Az Európai Parlament jogalkotási és ellenőrzési 
feladatainak veszélyeztetése elkerülése érdekében európai parlamenti képviselő nem lehet 
egyúttal az Igazgatási Tanács tagja.

A biztonsági akkreditációs tevékenységekre és határozatokra a Közösségnek és tagállamainak 
a biztonság iránti kollektív felelősségével összefüggésben kerül sor. Az akkreditációs 
tevékenységeket a programirányító hatóságoktól – különösen a Bizottságtól, a tagállamoktól 
és az ESA-tól, valamint a biztonsági előírások alkalmazásáért felelős egyéb testületektől –
függetlenül kell végezni. Ebből következően az európai GNSS-rendszerekkel foglalkozó 
Biztonsági Akkreditációs Tanácsnak (a bizottság szót a tanács váltja fel, hogy ne legyen 
összekeverhető a komitológiai eljárás terminológiájával) az Ügynökségen belül, az 
akkreditációs határozatokat elfogadó független testületként kell működnie. A Biztonsági 
Akkreditációs Tanács tagjainak függetlenül, tárgyilagosan és a közérdeknek megfelelően kell 
eljárniuk, és nem kérhetnek vagy fogadhatnak el politikai utasításokat.

A Biztonsági Akkreditációs Tanács a tagállamok képviselőinek háromnegyedes többségével 
fogad el véleményeket. Minden képviselőnek egy szavazata van, mivel az akkreditációs 
véleményeknek technikai jellegűeknek kell lenniük és nem követhetnek politikai utasításokat.

Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy egy akkreditációs határozat elfogadása jelentős 
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hatással lehet a programok megfelelő lebonyolítására, például a költségek és a menetrend 
tekintetében, erről sürgősen értesíti a Biztonsági Akkreditációs Tanácsot. A Biztonsági 
Akkreditációs Tanács messzemenőkig figyelembe veszi a Bizottság valamennyi értesítését, és 
határozataiban indokolja, hogyan vette figyelembe a Bizottság megjegyzéseit. Ezen eljárás 
eredményeképpen nem kerül sor komitológiai szakaszra, ami által nő a hatékonyság és a 
Biztonsági Akkreditációs Tanács elszámoltathatósága. Az ilyen típusú határozatok politikai 
ellenőrzése is biztosított, mivel a Bizottságnak tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot arról, hogy az akkreditációs határozatok elfogadása milyen hatással van a 
programok zavartalan végrehajtására.


