
PR\791483LV.doc PE428.325v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

2009/0047(COD)

12.11.2009

***I
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu 
(EK) Nr. 1321/2004 par Eiropas satelītu radionavigācijas programmu vadības 
struktūru izveidi
(COM(2009)0139 – C7-0103/2009 – 2009/0047(COD))

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Referents: Evžen Tošenovský



PE428.325v01-00 2/15 PR\791483LV.doc

LV

PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) 
Nr. 1321/2004 par Eiropas satelītu radionavigācijas programmu vadības struktūru 
izveidi
(COM(2009)0139 – C7-0103/2009 – 2009/0047(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2009)0139),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 156. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija 
tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0103/2009),

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Budžeta 
komitejas atzinumu (A7-0000/2009),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai 
aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ir jāgroza arī Regulas (EK) 
Nr. 1321/2004 2. pants par Aģentūras 
pienākumiem un šajā sakarā Aģentūras 
uzdevumi ir jādefinē tā, kā noteikts 
Regulas (EK) Nr. 683/2008 16. pantā.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Izmaiņas Regulas (EK) Nr. 1321/2004 
virsrakstā un Aģentūras jaunais nosaukums 
ir iemesls, kāpēc jāgroza visi tie regulas 
teksta fragmenti, kuros pieminēts tās 
iepriekšējais virsraksts un nosaukums.

(8) Izmaiņas Regulas (EK) Nr. 1321/2004 
virsrakstā un Aģentūras jaunais nosaukums 
ir iemesls, kāpēc jāgroza visi tie regulas 
teksta fragmenti, kuros pieminēts tās 
iepriekšējais virsraksts un nosaukums. 
Būtu jāgroza arī visi Regulas (EK) 
Nr. 683/2008 noteikumi, kuros minēts 
agrākais Aģentūras nosaukums.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai nodrošinātu, ka Aģentūra savus 
uzdevumus veic, ievērojot Komisijas kā 
programmu vadītājas lomu un saskaņā ar 
Komisijas formulētajām pamatnostādnēm, 
ir skaidri jāparedz, pirmkārt, ka Aģentūru 
administratīvās padomes vadībā pārvalda 
tās izpilddirektors atbilstīgi 
pamatnostādnēm, kuras Aģentūrai 
formulējusi Komisija, un, otrkārt, ka 
Komisijas pārstāvim Aģentūras 
administratīvajā padomē ir puse šīs 
padomes balsu.

(10) Lai nodrošinātu, ka Aģentūra savus 
uzdevumus veic, ievērojot Komisijas kā 
programmu vadītājas lomu un saskaņā ar 
Komisijas formulētajām pamatnostādnēm, 
ir skaidri jāparedz, pirmkārt, ka Aģentūru 
valdes vadībā pārvalda tās izpilddirektors 
atbilstīgi pamatnostādnēm, kuras Aģentūrai 
formulējusi Komisija, un, otrkārt, ka 
Komisijas pārstāvim Aģentūras valdē ir 
30 % tās balsu.

Or. en

Pamatojums

Tā kā saskaņā ar Regulu 1321/2004 valde lēmumus pieņem ar divu trešdaļu balsu vairākumu, 
Komisijai būs vajadzīgs vismaz vienas dalībvalsts pārstāvja atbalsts, lai uzliktu veto jebkuram 
lēmumam.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Regulā (EK) Nr. 683/2008 ir uzsvērts, 
cik derīga ir Eiropas Parlamenta, Padomes 
un Komisijas cieša sadarbība, tāpēc ir 
jāļauj Eiropas Parlamentam novērotāja 
statusā piedalīties Aģentūras 
administratīvajā padomē. Sekmīgas 
programmu pārvaldības labad 
izpilddirektora amata pilnvaru laiks 
jāsamazina no pieciem gadiem uz četriem.

(11) Regulā (EK) Nr. 683/2008 ir uzsvērts, 
cik derīga ir Eiropas Parlamenta, Padomes 
un Komisijas cieša sadarbība, tāpēc ir 
jāļauj Eiropas Parlamentam piedalīties 
Aģentūras valdē. Sekmīgas programmu 
pārvaldības labad izpilddirektora amata 
pilnvaru laiks jāsamazina no pieciem 
gadiem uz četriem.

Or. en

Pamatojums

EP jābūt pārstāvētam valdē, lai nodrošinātu, ka tam tiek sniegta pilnīga un savlaicīga 
informācija.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Turklāt, ņemot vērā Aģentūrai 
uzticēto uzdevumu diapazonu, starp kuriem 
ir arī drošības akreditācija, Zinātnes un 
tehnikas komiteja ir jālikvidē, bet Sistēmas 
drošības un aizsardzības komiteja ir 
jāaizstāj ar Eiropas GNSS sistēmu drošības 
akreditācijas komiteju, kas atbild par 
drošības akreditāciju un ko veido 
dalībvalstu un Komisijas pārstāvji, kā 
arī — novērotāja statusā — ĢS/AP un ESA 
pārstāvji.

(12) Turklāt, ņemot vērā Aģentūrai 
uzticēto uzdevumu diapazonu, starp kuriem 
ir arī drošības akreditācija, Zinātnes un 
tehnikas komiteja ir jālikvidē, bet Sistēmas 
drošības un aizsardzības komiteja ir 
jāaizstāj ar Eiropas GNSS sistēmu drošības 
akreditācijas valdi, kas atbild par drošības 
akreditāciju un ko veido dalībvalstu un 
Komisijas pārstāvji, kā arī — novērotāja 
statusā — ĢS/AP un ESA pārstāvji.

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. To pieņemot, 
attiecīgi grozījumi jāizdara visā tekstā.)

Or. en
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Pamatojums

Lai novērstu sajaukšanu ar komitoloģijas lēmumu, nosaukums „komiteja” jāaizstāj ar 
nosaukumu „valde”.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Tāpēc Regula (EK) Nr. 1321/2004 ir
jāgroza,

(20) Attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 
1321/2004 un Regula (EK) Nr. 683/2008,

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula Nr. 1321/2004
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Administratīvajā padomē ir pa vienam 
pārstāvim, ko ieceļ katra dalībvalsts, un 
viens Komisijas iecelts pārstāvis. 
Administratīvās padomes locekļu amata 
pilnvaru laiks ir pieci gadi. Šo amata 
pilnvaru laiku var pagarināt vienu reizi. 
Administratīvās padomes sanāksmēs 
novērotāja statusā piedalās Eiropas 
Parlamenta pārstāvis.

2. Valdē ir pa vienam pārstāvim, ko ieceļ 
katra dalībvalsts, divi Eiropas Parlamenta 
iecelti pārstāvji un viens Komisijas iecelts 
pārstāvis. Valdes loceklis nevar būt 
Eiropas Parlamenta deputāts. Valdes
locekļu amata pilnvaru laiks ir pieci gadi. 
Šo amata pilnvaru laiku var pagarināt 
vienu reizi. 

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no Eiropas Parlamenta likumdošanas un kontroles funkciju ierobežošanas, par 
valdes locekli nevar būt Eiropas Parlamenta deputāts.
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula Nr. 1321/2004
5. pants – 7. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Katram loceklim, kas pārstāv kādu 
dalībvalsti, ir viena balss. Komitejas
loceklim, kas pārstāv Komisiju, ir tik liels 
skaits balsu, kas atbilst kopējam 
dalībvalstu pārstāvju balstu skaitam.
Aģentūras izpilddirektors balsošanā 
nepiedalās.

7. Katram loceklim, kas pārstāv kādu 
dalībvalsti vai Eiropas Parlamentu, ir 
viena balss. Loceklim, kas pārstāv 
Komisiju, ir tik liels skaits balsu, kas atbilst
30 % no kopējā dalībvalstu un Eiropas 
Parlamenta pārstāvju balsu skaita.
Aģentūras izpilddirektors balsošanā 
nepiedalās.

Or. en

Pamatojums

Tā kā saskaņā ar Regulu 1321/2004 valde lēmumus pieņem ar divu trešdaļu balsu vairākumu, 
Komisijai ar 30 % no balsstiesībām vajadzīgs vismaz vienas dalībvalsts pārstāvja atbalsts, lai 
uzliktu veto jebkuram lēmumam.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 12. punkts
Regula Nr. 1321/2004
10. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Drošības akreditācijas darbības veic 
un lēmumus pieņem, īstenojot kolektīvu 
atbildību par ES un tās dalībvalstu 
drošību.

Or. en

Pamatojums

Jāņem vērā, ka Globālās vides un drošības novērošanas (GMES) programma ir Kopienas 
projekts; tādēļ būtu nepieciešama arī kolektīva pieeja attiecībā uz drošības akreditāciju. 
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 12. punkts
Regula Nr. 1321/2004
10. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Drošības akreditācijas valdes locekļi 
darbojas neatkarīgi, objektīvi un 
sabiedrības interesēs, netiecoties pēc vai 
nepakļaujoties nekādiem politiskiem 
norādījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 12. punkts
Regula Nr. 1321/2004
10. pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komiteja savus lēmumus pieņem ar 
balsu vairākumu, kā paredzēts Līguma 
205. panta 2. punktā. Kad Komitejā notiek 
balsošana, dalībvalstu pārstāvju balsu 
skaitu Komitejā nosaka minētais pants.
Komitejas priekšsēdētājs balsošanā 
nepiedalās.

7. Drošības akreditācijas valde savus 
atzinumus pieņem ar trīs ceturtdaļu 
dalībvalstu pārstāvju balsu vairākumu.
Drošības akreditācijas valdes 
priekšsēdētājs balsošanā nepiedalās.

Or. en

Pamatojums

Šajā gadījumā nevajadzētu lemt ar kvalificētu balsu vairākumu, jo drošības akreditācijas 
lēmumu pamatā vajadzētu būt tehniskām ekspertīzēm, un tādēļ visas drošības akreditācijas 
valdes pārstāvju balsis būtu jāvērtē vienādi.
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 12. punkts
Regula Nr. 1321/2004
10. pants – 7. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisija uzskata, ka akreditācijas 
lēmums var būtiski ietekmēt programmu 
pareizu izpildi, piemēram saistībā ar 
izmaksām un laika grafiku, tā steidzami 
informē drošības akreditācijas valdi. 
Drošības akreditācijas valde maksimāli 
ņem vērā  ikvienu Komisijas atzinumu 
šajā sakarībā un savā lēmumā uzskatāmi 
parāda, kā tā ņēmusi vērā Komisijas 
atzinumu.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 12. punkts
Regula Nr. 1321/2004
10. pants – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija vajadzības gadījumā informē ar 
Regulas (EK) Nr. 683/2008 19. pantu 
izveidoto Eiropas GNSS programmu 
komiteju par to, kā Komitejas lēmumi 
ietekmē programmu sekmīgu norisi.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pirmām kārtām  tieši Parlaments un Padome jāinformē, ja kāds akreditācijas lēmums 
apdraud programmas pienācīgu norisi. Iekļauts 14. grozījumā.
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Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 12.a punkts (jauns)
Regula Nr. 1321/2004
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12.a) iekļauj šādu 10.a pantu:
10.a pants

Informācija Eiropas Parlamentam un 
Padomei

Komisija regulāri informē Eiropas 
Parlamentu un Padomi par Aģentūras 
uzdevumu attīstību, tostarp par valdes 
pieņemtajiem lēmumiem. Tālab Eiropas 
Parlaments un Padome, ievērojot spēkā 
esošos drošības noteikumus, saņem 
Aģentūras valdes un drošības 
akreditācijas valdes sanāksmju darba 
kārtības, balsojumu rezultātus un šo 
sanāksmju protokolu kopsavilkumus, kā 
arī iestāžu un organizāciju sarakstus, pie 
kurām pieder dalībvalstu ieceltie pārstāvji.
Eiropas Parlaments un Padome bez 
nepamatotas kavēšanās tiek informēti par 
akreditācijas lēmumu pieņemšanas 
ietekmi uz programmu pienācīgu norisi.

Or. en

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1.a pants (jauns)
Regula Nr. 683/2008
visā tekstā

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vārdu „Iestāde” aizstāj ar vārdu 
„Aģentūra” visos pantos, kur tas minēts.
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. To pieņemot, 
attiecīgi grozījumi jāizdara visā tekstā.)
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Or. en
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PASKAIDROJUMS

2008. gada 9. jūlija Regulā (EK) Nr. 683/2008 par Eiropas satelītu radionavigācijas 
programmu (EGNOS un Galileo) turpmāku īstenošanu ir definēts jaunais regulējums Galileo
un EGNOS programmu publiskajai pārvaldībai un finansēšanai. Tajā noteikts princips, 
saskaņā ar kuru skaidri nodala Komisijas pārstāvētās Eiropas Kopienas, Aģentūras un Eiropas 
Kosmosa aģentūras (turpmāk tekstā „ESA”) kompetences jomu un piešķir Komisijai atbildību 
par programmu pārvaldību . Ar šo regulu paredz arī to, ka Iestāde  (še turpmāk saskaņā ar 
Komisijas priekšlikumu minēta kā Aģentūra), veicot tai uzticētos uzdevumus, nodrošinās, ka 
tiek respektēta Komisijas kā programmu vadītājas loma, un darbosies saskaņā ar Komisijas 
noteiktajām vadlīnijām.

Tādēļ Padomes Regulas (EK) Nr. 1321/2004 noteikumi ir jāsaskaņo ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (EK) Nr. 683/2008 noteikumiem.

Lai nodrošinātu, ka Aģentūra savus uzdevumus veic, ievērojot Komisijas kā programmu 
vadītājas lomu un saskaņā ar Komisijas noteiktajām vadlīnijām, ir arī svarīgi, pirmkārt, 
skaidri paredzēt, ka Aģentūru valdes vadībā pārvalda tās izpilddirektors atbilstīgi vadlīnijām, 
kuras Aģentūrai noteikusi Komisija, un, otrkārt, ka Komisijas pārstāvim Aģentūras valdē ir 
30 % tās balsu. Tā kā valde savus lēmumus pieņem ar divu trešdaļu balsu vairākumu, šie 
30 % balsstiesību ļaus Komisijai ar vismaz  vienas dalībvalsts atbalstu bloķēt jebkuru valdes 
lēmumu, kas būtu pretrunā Komisijas vadlīnijām.

Regulā (EK) Nr. 683/2008 uzsvērts, cik derīga ir Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 
cieša sadarbība. Ņemot vērā šīs sadarbības nozīmīgumu ir jāļauj Eiropas Parlamentam ar 
saviem pārstāvjiem piedalīties Aģentūras valdē, iegūstot divas vietas no trīsdesmit. Lai 
izvairītos no Eiropas Parlamenta likumdošanas un kontroles funkciju ierobežošanas, par 
valdes locekli nevar būt Eiropas Parlamenta deputāts.

Drošības akreditācijas darbības veic un lēmumus pieņem, īstenojot kolektīvu atbildību par 
Kopienas un tās dalībvalstu drošību. Akreditācijas darbībām jānorit neatkarīgi no iestādēm, 
kas nodrošina programmu pārvaldību, jo īpaši no Komisijas, dalībvalstīm un ESA, kā arī 
citām struktūrvienībām, kas atbild par noteikumu īstenošanu drošības jomā. Tādējādi drošības 
Eiropas GNSS sistēmu akreditācijas valdei (vārds „komiteja”  aizstāts ar vārdu „valde”, lai 
izvairītos no sajaukšanas ar komitoloģiju regulējošiem noteikumiem) ir jābūt autonomai 
struktūrai Aģentūras ietvaros, kas pieņem neatkarīgus lēmumus. Drošības akreditācijas valdes 
locekļiem būtu jādarbojas neatkarīgi, objektīvi un sabiedrības interesēs, netiecoties pēc vai 
nepakļaujoties nekādiem politiskiem norādījumiem.

Drošības akreditācijas valde savus atzinumus pieņem ar trīs ceturtdaļu dalībvalstu pārstāvju 
balsu vairākumu. Katram pārstāvim būtu jāpiešķir viena balss, jo akreditācijas atzinumiem 
vajadzētu būt tehniskiem un tiem nevajadzētu būt pakļautiem politiskiem norādījumiem.

Ja Komisija uzskata, ka akreditācijas lēmums var būtiski ietekmēt programmu pienācīgu 
izpildi, piemēram, saistībā ar izmaksām un laika grafiku, tā steidzami par to paziņo drošības 
akreditācijas valdei. Drošības akreditācijas valde maksimāli ņem vērā  ikvienu Komisijas 
paziņojumu un tās lēmumos jānorāda apsvērumi, kā tā ņēmusi vērā Komisijas piezīmes. Šādā 
veidā ir iespējams izvairīties no komitoloģijas procedūras, uzlabojot drošības akreditācijas 
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valdes darbības efektivitāti un palielinot tās atbildību. Šāda veida lēmumu politiskā kontrole 
tiek nodrošināta arī tādējādi, ka Komisijai  būtu nepieciešams informēt Eiropas Parlamentu un 
Padomi par akreditācijas lēmumu pieņemšanas ietekmi uz programmu pienācīgu norisi.


