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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu. 
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1321/2004 dėl Europos palydovinės radijo navigacijos 
programų valdymo struktūrų sukūrimo
(COM(2009)0139 – C7-0103/2009 – 2009/0047(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2009)0139),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į 156 straipsnį, pagal kuriuos 
Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0103/2009),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir į 
Biudžeto komiteto nuomonę (A7-0000/2009),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Svarbu taip pat iš dalies pakeisti 
Reglamento (EB) Nr. 1321/2004 2 
straipsnį, susijusį su Agentūros užduotimis 
ir tuo tikslu panaudoti Reglamento (EB) 
Nr. 683/2008 16 straipsnyje pateiktas 
apibrėžtis.

(7) Svarbu taip pat iš dalies pakeisti 
Reglamento (EB) Nr. 1321/2004 2 
straipsnį, susijusį su Agentūros užduotimis 
ir užtikrinti, kad šios užduotys 
apibrėžiamos taip, kaip nurodyta
Reglamento (EB) Nr. 683/2008 16 
straipsnyje.

Or. en
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Pagrindimas

Reglamento (EB) Nr. 683/2008 16 straipsnyje minimos užduotys, o ne pavedimai. 

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Pakeitus Reglamento (EB) Nr. 
1321/2004 pavadinimą ir Agentūros
pavadinimą, reikia pakeisti visas 
reglamento dalis, kuriuose minimi nurodyti 
pavadinimai.

(8) Pakeitus Reglamento (EB) Nr. 
1321/2004 pavadinimą ir Agentūros
pavadinimą, reikia pakeisti visas 
reglamento dalis, kuriuose minimi nurodyti 
pavadinimai. Taip pat turėtų būti 
pakeistos visos Reglamento (EB) Nr. 
683/2008 nuostatos, kuriose minimas 
senasis agentūros pavadinimas.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Be to, siekiant, kad Agentūra atliktų 
jai patikėtas užduotis, gerbdama Komisijos 
atliekamą programų valdytojo vaidmenį ir 
vadovaudamasi Komisijos pateiktomis 
gairėmis, svarbu aiškiai nustatyti, kad 
Agentūrą administruoja vykdomasis 
direktorius kartu su administracine valdyba 
pagal Komisijos Agentūrai nurodytas 
gaires, o Komisijos atstovui Agentūros 
administracinėje valdyboje suteikiama
pusė balsų.

(10) Be to, siekiant, kad Agentūra atliktų 
jai patikėtas užduotis, gerbdama Komisijos 
atliekamą programų valdytojo vaidmenį ir 
vadovaudamasi Komisijos pateiktomis 
gairėmis, svarbu aiškiai nustatyti, kad 
Agentūrą administruoja vykdomasis 
direktorius kartu su administracine valdyba 
pagal Komisijos Agentūrai nurodytas 
gaires, o Komisijos atstovui Agentūros 
administracinėje valdyboje suteikiama
30 proc. balsų.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi pagal Reglamentą 1321/2004 administracinė valdyba priima sprendimus dviejų 
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trečiųjų narių balsų dauguma, Komisijai bus reikalinga mažiausiai vienos valstybės narės 
atstovo parama, kad ji galėtų pasinaudoti veto teise.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Taip pat būtina sudaryti sąlygas, kad 
Europos Parlamento atstovas galėtų 
dalyvauti Agentūros administracinėje 
valdyboje kaip stebėtojas, kadangi 
Reglamente (EB) Nr. 683/2008 pabrėžta 
glaudaus Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos bendradarbiavimo nauda. 
Siekiant tinkamo programų valdymo taip 
pat reikia vykdomojo direktoriaus 
kadencijos trukmę nuo penkerių metų 
sutrumpinti iki ketverių metų.

(11) Taip pat būtina sudaryti sąlygas, kad 
Europos Parlamento atstovas galėtų 
dalyvauti Agentūros administracinėje 
valdyboje, kadangi Reglamente (EB) Nr. 
683/2008 pabrėžta glaudaus Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
bendradarbiavimo nauda. Siekiant tinkamo 
programų valdymo taip pat reikia 
vykdomojo direktoriaus kadencijos trukmę 
nuo penkerių metų sutrumpinti iki ketverių 
metų.

Or. en

Pagrindimas

EP turi būti atstovaujama administracinėje valdyboje siekiant užtikrinti, kad EP būtų laiku 
pateikiama tinkama informacija.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Be to, atsižvelgus į Agentūrai 
patikėtas užduotis, į kurias įeina saugumo 
akreditavimas, Agentūroje įsteigtas mokslo 
ir technikos komitetas turi būti panaikintas, 
o Sistemos saugos ir saugumo komitetą
reikia pakeisti Europos GNSS sistemų 
saugumo akreditavimo komitetu, įgaliotu 
atlikti saugumo akreditavimo užduotis, 
sudarytu iš valstybių narių ir Komisijos 
atstovų, generalinio sekretoriaus-
vyriausiojo įgaliotinio bendrai užsienio ir 

(12) Be to, atsižvelgus į Agentūrai 
patikėtas užduotis, į kurias įeina saugumo 
akreditavimas, Agentūroje įsteigtas mokslo 
ir technikos komitetas turi būti panaikintas, 
o Sistemos saugos ir saugumo tarybą reikia 
pakeisti Europos GNSS sistemų saugumo 
akreditavimo komitetu, įgaliotu atlikti 
saugumo akreditavimo užduotis, sudarytu 
iš valstybių narių ir Komisijos atstovų, 
generalinio sekretoriaus-vyriausiojo 
įgaliotinio bendrai užsienio ir saugumo 



PE428.325v01-00 8/15 PR\791483LT.doc

LT

saugumo politikai bei ESA atstovo, 
dalyvaujančio stebėtojo teisėmis.

politikai bei ESA atstovo, dalyvaujančio 
stebėtojo teisėmis.
(„Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį priėmus 
visas tekstas turės būti atitinkamai keičiamas.)

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti neaiškumo dėl komitologijos sprendimo, pavadinime žodis „komitetas“ 
pakeičiamas žodžiu „taryba“.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Todėl Reglamentą (EB) Nr. 
1321/2004 reikėtų atitinkamai iš dalies 
pakeisti.

(20) Todėl Reglamentus (EB) Nr. 
1321/2004 ir (EB) Nr. 683/2008 reikėtų 
atitinkamai iš dalies pakeisti.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas Nr. 1321/2004
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Administracinė valdyba sudaryta iš 
kiekvienos valstybės narės po vieną
paskirtų atstovų ir vieno Komisijos 
paskirto atstovo. Valdybos narių 
kadencijos trukmė – penkeri metai. Ją 
galima pratęsti vieną kartą. Europos 
Parlamento atstovas administracinės 
valdybos posėdžiuose dalyvauja stebėtojo 
teisėmis.

2. Į administracinę valdybą kiekviena 
valstybė narė skiria po vieną atstovą, du 
atstovus skiria Europos Parlamentas ir 
vieną – Komisija. Nė vienas 
administracinės valdybos narys tuo pat 
metu negali būti ir Europos Parlamento 
nariu. Valdybos narių kadencijos trukmė –
penkeri metai. Ją galima pratęsti vieną 
kartą.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant nepažeisti Europos Parlamento teisėkūros ir kontrolės funkcijų, nė vienas Europos 
Parlamento narys negali būti administracinės valdybos nariu.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas Nr. 1321/2004
5 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Kiekvienos valstybės narės paskirtas 
atstovas turi vieną balsą. Komisijos atstovo 
balsų skaičius atitinka bendrą visų 
valstybių narių atstovų balsų skaičių. 
Agentūros vykdomasis direktorius 
nebalsuoja.“

7. Kiekvienos valstybės narės ar Europos 
Parlamento paskirtas atstovas turi vieną 
balsą. Komisijos atstovo balsų skaičius 
atitinka 30 proc. visų valstybių narių ir 
Europos Parlamento atstovų balsų. 
Agentūros vykdomasis direktorius 
nebalsuoja.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi pagal Reglamentą 1321/2004 administracinė valdyba priima sprendimus dviejų 
trečiųjų narių balsų dauguma, turėdama 30 proc. balsų Komisija galės pasinaudoti veto teise, 
jei ją parems bent vienos valstybės narės atstovas.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Reglamentas Nr. 1321/2004
10 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Saugumo akreditavimo veikla ir 
sprendimai priimami turint omenyje 
kolektyvinę Europos Sąjungos ir jos 
valstybių narių atsakomybę saugumo 
klausimais.

Or. en
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Pagrindimas

Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad Aplinkos ir saugumo visuotinės kontrolės (angl. GMES) 
programa yra Bendrijos projektas, todėl kolektyvinio požiūrio reikėtų laikytis ir saugumo 
akreditavimo klausimais. 

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Reglamentas Nr. 1321/2004
10 straipsnio 3 dalies 1a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Saugumo akreditacijos valdybos nariai 
įsipareigoja veikti nepriklausomai ir 
objektyviai visuomenės labui, nesiekdami 
gauti politinių nurodymų arba juos 
vykdyti.

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Reglamentas Nr. 1321/2004
10 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komiteto sprendimai priimami paprasta 
balsų dauguma, kaip nustatyta Sutarties 
205 straipsnio 2 dalyje. Valstybių narių 
atstovų balsai komitete skaičiuojami taip, 
kaip nustatyta minėtame straipsnyje. 
Komiteto pirmininkas nebalsuoja.

7. Saugumo akreditacijos valdybos
nuomonės priimamos trijų ketvirtadalių
valstybių narių atstovų balsų dauguma.  
Valdybos pirmininkas nebalsuoja.

Or. en

Pagrindimas

Priėmimas paprasta balsų dauguma šiuo atveju netaikomas, kadangi saugumo akreditavimo 
sprendimai turėtų būti grindžiami techniniais tyrimais.Kiekvienas saugumo akreditavimo 
valdybos atstovas turi vienodai balsų.
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Reglamentas Nr. 1321/2004
10 straipsnio 7 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei Komisija mano, kad priėmus 
akreditavimo sprendimą būtų daroma 
didelė įtaka tinkamam programų 
įgyvendinimui, pavyzdžiui, sąnaudų ar 
įgyvendinimo laikotarpių aspektu, ji apie 
tai informuoja saugumo akreditavimo 
valdybą. Saugumo akreditavimo valdyba 
kuo labiau atsižvelgia į Komisijos 
nuomonę ir savo sprendime nurodo, 
kokiu būdu į šią Komisijos nuomonę buvo 
atsižvelgta.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Reglamentas Nr. 1321/2004
10 straipsnio 7 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija prireikus Reglamento (EB) Nr. 
683/2008 19 straipsniu įsteigtą Europos 
GNSS programų komitetą informuoja 
apie komiteto sprendimų poveikį 
tinkamam programų įgyvendinimui.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Jei kiltų rizika, kad priėmus kurį nors akreditavimo sprendimą taptų sudėtinga sklandžiai 
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vykdyti programą, apie tai reikėtų informuoti Parlamentą ir Tarybą. Įtraukta į 14 pakeitimo 
tekstą.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 a punktas (naujas)
Reglamentas Nr. 1321/2004
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Įterpiamas 10a straipsnis:
10a straipsnis

Europos Parlamento ir Tarybos 
informavimas

Komisija reguliariai informuoja Europos 
Parlamentą ir Tarybą apie Agentūros 
užduočių pokyčius, įskaitant 
administracinės valdybos priimtus 
sprendimus. Šiuo tikslu, nepažeidžiant 
galiojančių saugumo taisyklių, Europos 
Parlamentas ir Taryba gauna 
administracinės valdybos ir saugumo 
akreditavimo valdybos posėdžių 
darbotvarkes, balsavimo rezultatus, 
posėdžių protokolus ir institucijų bei 
organizacijų, kurioms priklauso valstybes 
nares atstovaujantys asmenys, sąrašus.
Europos Parlamentas ir Taryba 
nedelsiant informuojami apie priimtų 
akreditavimo sprendimų poveikį 
sklandžiam programų vykdymui.

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
1a straipsnis (naujas)
Reglamentas Nr. 683/2008
visame tekste
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visuose straipsniuose žodis „Institucija“ 
pakeičiamas žodžiu „Agentūra“.
(„Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį priėmus 
visas tekstas turės būti atitinkamai keičiamas.)

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pagal 2008 m. liepos 9 d. Reglamentą (EB) Nr. 683/2008 dėl tolesnio Europos palydovinės 
navigacijos programų (EGNOS ir Galileo) įgyvendinimo nustatyti nauji Galileo ir EGNOS 
programų viešojo valdymo ir finansavimo pagrindai. Jame nustatytas griežtas atsakomybės 
paskirstymo principas tarp Europos bendrijos, kuriai atstovauja Komisija ir Institucija, ir tarp 
Europos kosmoso agentūros (toliau – EKA); Komisijai suteikiami programų valdymo 
įgaliojimai. Reglamente taip pat nustatyta, kad Institucija (toliau – pagal Komisijos pasiūlymą 
– Agentūra) atlikdama jai patikėtas užduotis, užtikrina, kad būtų gerbiamas Komisijos 
atliekamas programų valdytojo vaidmuo ir vadovaujamasi Komisijos pateiktomis gairėmis.

Todėl reika suderinti Tarybos reglamento (EB) Nr. 1321/2004 ir Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 683/2008 nuostatas.

Be to, siekiant, kad Agentūra atliktų jai patikėtas užduotis gerbdama Komisijos atliekamą 
programų valdytojo vaidmenį ir vadovaudamasi Komisijos pateiktomis gairėmis, svarbu 
aiškiai nustatyti, kad Agentūrą administruoja vykdomasis direktorius kartu su administracine 
valdyba pagal Komisijos Agentūrai nurodytas gaires, o Komisijos atstovui Agentūros 
administracinėje valdyboje suteikiama 30 proc. balsų. Kadangi administracinės valdybos 
sprendimai priimami dviejų trečiųjų narių balsų dauguma, Komisija, turėdama vieną trečiąją 
balsų, galės sustabdyti bet kurį administracinės valdybos sprendimą, kuris prieštarauja 
Komisijos gairėms, jei ją parems bent viena valstybė narė.

Reglamente (EB) Nr. 683/2008 pabrėžta glaudaus Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
bendradarbiavimo nauda. Atsižvelgiant į tai, būtina sudaryti sąlygas, kad Europos Parlamentui 
Agentūros administracinėje valdyboje atstovautų du nariai iš trisdešimties. Siekiant nepažeisti 
Europos Parlamento teisėkūros ir kontrolės funkcijų, nė vienas Europos Parlamento narys 
negali būti administracinės valdybos nariu.

Saugumo akreditavimo veikla ir sprendimai priimami turint omenyje kolektyvinę Bendrijos ir 
jos valstybių narių atsakomybę saugumo klausimais. Akreditavimo užduotys turi būti 
atliekamos nedalyvaujant programų valdymo institucijoms, kaip antai Komisijai, valstybėms 
narėms, EKA ir kitoms institucijoms, atsakingoms už saugumo nuostatų taikymą. Todėl 
Europos GNSS sistemų saugumo akreditavimo valdyba (kad nebūtų painiojama su 
komitologijos procedūromis, žodis „komitetas“ pakeistas žodžiu „valdyba“) turėtų įeiti į 
Agentūros, kuri yra savarankiška įstaiga, nepriklausomai priimanti akreditavimo sprendimus, 
sudėtį. Saugumo akreditacijos valdybos nariai įsipareigoja veikti nepriklausomai ir 
objektyviai visuomenės labui, nesiekdami gauti politinių nurodymų arba juos vykdyti.

Saugumo akreditacijos valdybos sprendimai priimami trijų ketvirtadalių valstybių narių 
atstovų balsų dauguma. Kiekvienam atstovui turėtų būti suteikiamas vienas balsas, kadangi 
nuomonės dėl akreditavimo turėtų būti techninio pobūdžio ir jomis neturėtų būti siekiama 
vykdyti politinių nurodymų.

Jei Komisija mano, kad priėmus akreditavimo sprendimą būtų daroma didelė įtaka tinkamam 
programų įgyvendinimui, pavyzdžiui, sąnaudų ar įgyvendinimo laikotarpių aspektu, ji apie tai 
informuoja saugumo akreditavimo valdybą. Saugumo akreditavimo valdyba kuo labiau 
atsižvelgia į bet kokią Komisijos pastabą ir savo sprendimuose nurodo, kokiu būdu į šią 
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Komisijos pastabą buvo atsižvelgta. Taikant šią procedūrą išvengiama bet kokių 
Komitologijos procedūrų; taip pagerinamas saugumo akreditavimo valdybos veiksmingumas 
ir atskaitingumas. Taip pat užtikrinama tokio pobūdžio sprendimų politinė kontrolė, kadangi 
Komisija privalo informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą apie tai, kokią įtaką priimti 
akreditavimo sprendimai daro sklandžiam programų vykdymui.


