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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE, by 
odrzucić wspólne stanowisko lub wprowadzić do niego poprawki

*** Procedura zgody
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 traktatu WE oraz 
w art. 7 traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE, by 
odrzucić wspólne stanowisko lub wprowadzić do niego poprawki

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

W sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1321/2004 w sprawie ustanowienia struktur 
zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi
(COM(2009)0139 – C7-0103/2009 – 2009/0047(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2009)0139),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 156 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony przez Komisję (C7-0103/2009),

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię 
Komisji Budżetowej (A7–0000/2009),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Należy też zmienić artykuł 2 
rozporządzenia (WE) nr 1321/2004 
dotyczący zadań agencji, wykorzystując 
definicję zadań w brzmieniu z art. 16 
rozporządzenia (WE) nr 683/2008.

(7) Nie dotyczy wersji polskiej

Or. en
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Uzasadnienie

Nie dotyczy wersji polskiej 

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Zmiany w tytule rozporządzenia (WE) 
nr 1321/2004 i w nazwie agencji należy 
uwzględnić we wszystkich fragmentach 
tekstu przedmiotowego rozporządzenia, w 
których pojawia się poprzedni tytuł lub 
nazwa.

(8) Zmiany w tytule rozporządzenia (WE) 
nr 1321/2004 i w nazwie agencji należy 
uwzględnić we wszystkich fragmentach 
tekstu przedmiotowego rozporządzenia, w 
których pojawia się poprzedni tytuł lub 
nazwa. Podobnie, wszystkie postanowienia 
rozporządzenia nr 683/2008, w których 
pojawia się była nazwa agencji powinny 
zostać poprawione.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Ponadto w celu zagwarantowania, że 
agencja wykonuje powierzone jej zadania 
przy poszanowaniu roli Komisji w 
zarządzaniu programami i zgodnie z 
przedstawionymi przez nią wytycznymi 
należy z jednej strony wyraźnie określić, że 
agencją zarządza dyrektor wykonawczy 
pod kierunkiem rady administracyjnej i 
zgodnie z wytycznymi przedstawionymi 
przez Komisję, a z drugiej ustalić, że 
przedstawiciel Komisji w radzie 
administracyjnej agencji dysponuje połową
głosów.

(10) Ponadto w celu zagwarantowania, że 
agencja wykonuje powierzone jej zadania 
przy poszanowaniu roli Komisji w 
zarządzaniu programami i zgodnie z 
przedstawionymi przez nią wytycznymi 
należy z jednej strony wyraźnie określić, że 
agencją zarządza dyrektor wykonawczy 
pod kierunkiem rady administracyjnej i 
zgodnie z wytycznymi przedstawionymi 
przez Komisję, a z drugiej ustalić, że 
przedstawiciel Komisji w radzie 
administracyjnej agencji dysponuje 30%
głosów.

Or. en
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Uzasadnienie

Ponieważ zgodnie z rozporządzeniem 1321/2004 rada administracyjna podejmuje decyzje 
większością dwóch trzecich głosów, Komisja potrzebuje wsparcia przedstawiciela co najmniej 
jednego państwa członkowskiego, aby zawetować daną decyzję.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Rozporządzenie (WE) nr 683/2008 
podkreśla celowość ścisłej współpracy 
między Parlamentem Europejskim, Radą i 
Komisją; Parlament Europejski powinien 
być zatem reprezentowany w radzie 
administracyjnej agencji w charakterze 
obserwatora. Ze względu na dbałość o 
należyte zarządzanie programami należy 
też skrócić z pięciu do czterech lat 
kadencję dyrektora wykonawczego.

(11) Rozporządzenie (WE) nr 683/2008 
podkreśla celowość ścisłej współpracy 
między Parlamentem Europejskim, Radą i 
Komisją; Parlament Europejski powinien 
być zatem reprezentowany w radzie 
administracyjnej agencji. Ze względu na 
dbałość o należyte zarządzanie 
programami należy też skrócić z pięciu do 
czterech lat kadencję dyrektora 
wykonawczego.

Or. en

Uzasadnienie

Parlament Europejski powinien być reprezentowany w radzie administracyjnej agencji, aby 
zagwarantować właściwe i terminowe informowanie PE.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Ponadto uwzględniając zakres zadań 
powierzonych agencji, do których należy 
akredytacja systemów w zakresie 
bezpieczeństwa, należy zlikwidować 
Komitet Naukowo-Techniczny utworzony 
w ramach agencji, a Komitet ds. 
Zabezpieczenia i Bezpieczeństwa Systemu 
należy zastąpić przez Komitet Akredytacji 
Europejskich Systemów GNSS w Zakresie 

(12) Ponadto uwzględniając zakres zadań 
powierzonych agencji, do których należy 
akredytacja systemów w zakresie 
bezpieczeństwa, należy zlikwidować 
Komitet Naukowo-Techniczny utworzony 
w ramach agencji, a Komitet ds. 
Zabezpieczenia i Bezpieczeństwa Systemu 
należy zastąpić przez Radę Akredytacji 
Europejskich Systemów GNSS w Zakresie 
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Bezpieczeństwa składający się z 
przedstawicieli państw członkowskich i 
Komisji, w którym SG/WP i ESA będą 
mieć status obserwatora.

Bezpieczeństwa składający się z 
przedstawicieli państw członkowskich i 
Komisji, w którym SG/WP i ESA będą 
mieć status obserwatora.
(Ta poprawka odnosi się do całego tekstu. Jej 
przyjęcie wymagać będzie wprowadzenia 
odpowiednich zmian w całym tekście.)

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć pomyłek z decyzją w sprawie komitologii nazwa „Komitet” zostaję zastąpiona 
terminem „Rada”. 

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Należy zatem odpowiednio zmienić 
rozporządzenie (WE) nr 1321/2004.

(20) Należy zatem odpowiednio zmienić 
rozporządzenia (WE) nr 1321/2004 i 
rozporządzenie (WE) nr 683/2008.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie nr 1321/2004
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W skład rady administracyjnej wchodzą: 
po jednym przedstawicielu każdego 
państwa członkowskiego i przedstawiciel 
Komisji. Czas trwania kadencji członków 
rady administracyjnej wynosi pięć lat. Ich 
mandat jest jednokrotnie odnawialny. 
Przedstawiciel Parlamentu Europejskiego 
uczestniczy w posiedzeniach rady 

2. W skład rady administracyjnej wchodzi: 
po jednym przedstawicielu każdego 
państwa członkowskiego, dwóch 
przedstawicieli wyznaczonych przez 
Parlament Europejski i jeden
przedstawiciel Komisji. Żaden z posłów do 
Parlamentu Europejskiego nie może być 
członkiem rady administracyjnej. Czas 
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administracyjnej w charakterze 
obserwatora.

trwania kadencji członków rady 
administracyjnej wynosi pięć lat. Ich 
mandat jest jednokrotnie odnawialny. 

Or. en

Uzasadnienie

Aby nie narażać na szwank uprawnień legislacyjnych i kontrolnych Parlamentu 
Europejskiego, żaden z posłów do PE nie może być członkiem rady administracyjnej.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie nr 1321/2004
Artykuł 5 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Każdy przedstawiciel państwa 
członkowskiego dysponuje jednym 
głosem. Przedstawiciel Komisji dysponuje 
liczbą głosów równą sumie liczby głosów 
przedstawicieli państw członkowskich.
Dyrektor zarządzający agencji nie bierze 
udziału w głosowaniach.

7. Każdy przedstawiciel państwa 
członkowskiego lub Parlamentu 
Europejskiego dysponuje jednym głosem. 
Przedstawiciel Komisji dysponuje liczbą 
głosów równą 30% liczby wszystkich 
głosów przedstawicieli państw 
członkowskich i Parlamentu 
Europejskiego. Dyrektor zarządzający 
agencji nie bierze udziału w głosowaniach.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ zgodnie z rozporządzeniem 1321/2004 rada administracyjna podejmuje decyzje 
większością dwóch trzecich głosów, z 30-procentowym prawem głosu Komisja potrzebuje 
wsparcia przedstawiciela co najmniej jednego państwa członkowskiego, aby zawetować daną 
decyzję.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Rozporządzenie nr 1321/2004
Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Działalność i decyzje dotyczące 
akredytacji systemów w zakresie 
bezpieczeństwa powinny być 
podejmowane w kontekście zbiorowej 
odpowiedzialności za bezpieczeństwo Unii 
Europejskiej i jej państw członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Należy również wziąć pod uwagę, że program GMES jest projektem wspólnotowym, a zatem 
wymagane jest wspólne podejście do akredytacji systemów w zakresie bezpieczeństwa. 

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Rozporządzenie nr 1321/2004
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Członkowie Rady Akredytacji Systemów w 
zakresie Bezpieczeństwa działają w sposób 
niezależny i obiektywny w interesie 
publicznym oraz nie zwracają się 
o instrukcje polityczne ani ich nie 
przyjmują.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Rozporządzenie nr 1321/2004
Artykuł 10 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komitet podejmuje decyzje większością 
głosów określoną w art. 205 ust. 2 

7. Rada Akredytacji Systemów w zakresie 
Bezpieczeństwa przyjmuje opinie 
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Traktatu. W głosowaniach komitetu głosy 
przedstawicieli państw członkowskich są 
ważone w sposób ustanowiony w wyżej 
wymienionym artykule. Przewodniczący 
komitetu nie bierze udziału w głosowaniu.

większością trzech czwartych głosów 
przedstawicieli państw członkowskich.
Przewodniczący Rady nie bierze udziału w 
głosowaniu.

Or. en

Uzasadnienie

Głosowanie większością kwalifikowaną nie powinno mieć w tym przypadku zastosowania, 
ponieważ decyzje dotyczące akredytacji systemów w zakresie bezpieczeństwa powinny opierać 
się na ekspertyzie technicznej, a zatem każdy głos przedstawiciela Rady Akredytacji Systemów 
w zakresie Bezpieczeństwa powinien być jednakowo traktowany.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Rozporządzenie nr 1321/2004
Artykuł 10 – ustęp 7 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli Komisja uzna, że przyjęcie decyzji 
dotyczącej akredytacji może mieć znaczny 
wpływ na właściwy przebieg programów, 
na przykład jeśli chodzi o koszty lub 
harmonogram, informuje o tym Radę 
Akredytacji Systemów w zakresie 
Bezpieczeństwa. Rada Akredytacji 
Systemów w zakresie Bezpieczeństwa 
należycie uwzględnia każdą taką opinię 
Komisji a podjęta przez nią decyzja 
pokazuje do jakiego stopnia opinia ta 
została uwzględniona.

Or. en
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Rozporządzenie nr 1321/2004
Artykuł 10 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W razie potrzeby Komisja informuje 
Komitet ds. Europejskich Programów 
GNSS ustanowiony na mocy art. 19 
rozporządzenia (WE) nr 683/2008 o 
wpływie decyzji komitetu na prawidłowy 
przebieg programów.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli jakakolwiek decyzja w sprawie akredytacji zagraża sprawnemu przebiegowi programu, 
należy o tym poinformować Parlament i Radę. Dodano do poprawki 14.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12 a (nowy)
Rozporządzenie nr 1321/2004
Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Dodaje się art. 10a w następującym 
brzmieniu:

Artykuł 10a
Informowanie Parlamentu Europejskiego 

i Rady
Komisja regularnie informuje Parlament 
Europejski i Radę o postępach prac 
agencji w tym o decyzjach podjętych przez 
radę administracyjną. W tym celu i z 
zastosowaniem obowiązujących przepisów 
w zakresie bezpieczeństwa, Parlament 
Europejski i Rada otrzymują porządki 
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dzienne posiedzeń rady administracyjnej 
oraz Rady Akredytacji Systemów w 
zakresie Bezpieczeństwa, rezultaty 
głosowania i skrócone sprawozdania z 
tych posiedzeń oraz wykaz organów i 
organizacji do których należą 
przedstawiciele państw członkowskich.
Parlament Europejski i Rada są bez 
nieuzasadnionej zwłoki informowane o 
wpływie przyjmowania decyzji w sprawie 
akredytacji na sprawny przebieg 
programów.

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 a (nowy)
Rozporządzenie nr 683/2008
w całym tekście rozporządzenia

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

We wszystkich artykułach, w których 
pojawia się słowo „organ” zastępuje się je 
słowem „agencja”.
(Ta poprawka odnosi się do całego tekstu. Jej 
przyjęcie wymagać będzie wprowadzenia 
odpowiednich zmian w całym tekście.)

Or. en
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UZASADNIENIE

Rozporządzenie (WE) nr 683/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie dalszej realizacji 
europejskich programów nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo) określa nowe ramy 
publicznego zarządzania programami Galileo i EGNOS oraz ich finansowania. Przewiduje 
zasadę ścisłego podziału kompetencji między Wspólnotę Europejską, reprezentowaną przez 
Komisję, organ nadzoru i Europejską Agencję Kosmiczną (zwaną dalej „ESA”), czyniąc 
Komisję odpowiedzialną za zarządzanie programami. Stanowi ono również, że organ nadzoru 
(zwany dalej agencją zgodnie z wnioskiem Komisji), przy wykonywaniu powierzonych mu 
zadań tego typu, dopilnuje by rola Komisji polegająca na zarządzaniu programami była 
respektowana oraz by organ nadzoru działał zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez 
Komisję.

Wynika z tego, że należy uzgodnić przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1321/2004 z 
przepisami rozporządzenia (WE) nr 683/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady.

Ponadto w celu zagwarantowania, że agencja wykonuje powierzone jej zadania przy 
poszanowaniu roli Komisji w zarządzaniu programami i zgodnie z przedstawionymi przez nią 
wytycznymi, należy z jednej strony wyraźnie określić, że agencją zarządza dyrektor 
wykonawczy pod kierunkiem rady administracyjnej zgodnie z wytycznymi przedstawionymi 
przez Komisję, a z drugiej ustalić, że przedstawiciel Komisji w radzie administracyjnej 
agencji dysponuje 30% głosów. Ponieważ rada administracyjna podejmuje decyzje 
większością dwóch trzecich głosów, jedna trzecia głosów da Komisji prawo zablokowania, 
pod warunkiem wsparcia ze strony co najmniej jednego państwa członkowskiego, każdej 
decyzji podjętej przez radę administracyjną niezgodnej z wytycznymi Komisji.

Rozporządzenie (WE) nr 683/2008 podkreśla znaczenie bliskiej współpracy między 
Parlamentem Europejskim, Radą a Komisją. Za względu na znaczenie tej współpracy 
konieczne jest również pozwolenie na to, by Parlament Europejski miał swoje 
przedstawicielstwo w radzie administracyjnej (2 miejsca z 30). Aby nie narażać na szwank 
uprawnień legislacyjnych i kontrolnych Parlamentu Europejskiego, żaden z posłów do PE nie 
może być członkiem rady administracyjnej.

Działalność i decyzje dotyczące akredytacji systemów w zakresie bezpieczeństwa powinny 
być podejmowane w kontekście zbiorowej odpowiedzialności za bezpieczeństwo Wspólnoty i 
jej państw członkowskich. Działalność w zakresie akredytacji powinna być prowadzona w 
sposób niezależny wobec organów zarządzających programami, zwłaszcza Komisji, państw 
członkowskich oraz ESA i innych jednostek odpowiedzialnych za stosowanie wymogów w 
zakresie bezpieczeństwa. W rezultacie Rada Akredytacji Europejskich Systemów GNSS w 
zakresie Bezpieczeństwa (słowo komitet zostało zastąpione terminem rada, aby uniknąć 
pomyłek z decyzją w sprawie komitologii) powinna wchodzić w skład agencji, 
autonomicznego organu, który podejmuje decyzje dotyczące akredytacji niezależnie. 
Członkowie Rady Akredytacji Systemów w zakresie Bezpieczeństwa powinni działać 
w sposób niezależny i obiektywny w interesie publicznym oraz nie zwracać się o instrukcje 
polityczne ani ich nie przyjmować.

Rada Akredytacji Systemów w zakresie Bezpieczeństwa powinna przyjmować opinie 
większością trzech czwartych głosów przedstawicieli państw członkowskich. Każdy 
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przedstawiciel powinien mieć jeden głos, ponieważ opinie w sprawie akredytacji powinny 
mieć charakter techniczny i nie kierować się wytycznymi politycznymi.

Jeśli Komisja uzna, że przyjęcie decyzji dotyczącej akredytacji może mieć znaczny wpływ na 
właściwy przebieg programów, na przykład jeśli chodzi o koszty lub harmonogram, informuje 
o tym Radę Akredytacji Systemów w zakresie Bezpieczeństwa. Rada Akredytacji Systemów 
w zakresie Bezpieczeństwa należycie uwzględnia każdą taką informację Komisji a podjęta 
przez nią decyzja pokazuje w jaki sposób komentarz ta został uwzględniony. Dzięki tej 
procedurze udaje się uniknąć komitologii, zwiększając tym samym skuteczność oraz 
odpowiedzialność Rady Akredytacji Systemów w zakresie Bezpieczeństwa. Zapewniona jest 
również kontrola polityczna nad tego typu decyzjami, ponieważ Komisja jest zobowiązana do 
informowania Parlamentu Europejskiego i Rady o wpływie przyjmowania decyzji w sprawie 
akredytacji na sprawny przebieg programów.


