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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* : Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I : Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II : Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria  dos membros que compõem o Parlamento para 
rejeitar ou alterar a posição comum

*** : Parecer favorável
Maioria  dos membros que compõem o Parlamento, excepto 
nos casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do 
Tratado CE e no artigo 7.º do Tratado UE

***I : Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II : Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria  dos membros que compõem o Parlamento para 
rejeitar ou alterar a posição comum

***III : Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria  dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento (CE) n.º 1321/2004 relativo às estruturas de gestão dos programas 
europeus de radionavegação por satélite.
(COM(2009)0139 – C7-0103/2009 – 2009/0047(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2009)0139),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o artigo 156.º do Tratado CE, nos termos dos 
quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C7-0103/2009),

– Tendo em conta o artigo 55.º do Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e o 
parecer da Comissão dos Orçamentos (A7-0000/2009),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Alteração 1

Proposta de regulamento - acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Importa também alterar o artigo 2.º do 
Regulamento (CE) n.º 1321/2004, relativo 
às funções da agência e, neste particular, 
retomar a definição das suas funções 
constante do n.º 6 do artigo 1.º do 
Regulamento (CE) n.º 683/2008.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en
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Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.) 

Alteração 2

Proposta de regulamento - acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A alteração do título do Regulamento 
(CE) n.º 1321/2004 e do nome da agência 
implicam a modificação de todas as partes 
do texto do regulamento que mencionam 
os anteriores título e denominação.

(8) A alteração do título do Regulamento 
(CE) n.º 1321/2004 e do nome da agência 
implicam a modificação de todas as partes 
do texto do regulamento que mencionam 
os anteriores título e denominação. Do 
mesmo modo, todas as disposições do 
Regulamento (CE) n.º 638/2008 que citam 
o anterior nome da agência devem ser 
alteradas.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento - acto modificativo
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Acresce que, para garantir que a 
agência exerça as suas funções no respeito 
do papel de gestora dos programas 
desempenhado pela Comissão e em 
conformidade com as orientações 
formuladas por esta última, importa, por 
um lado, prever expressamente que a 
agência seja gerida pelo seu director 
executivo, sob a direcção do conselho de 
administração, em conformidade com as 
orientações formuladas à agência pela 
Comissão e, por outro, que o representante 
da Comissão no conselho de administração 
da agência disponha de 50% dos direitos de 
voto.

(10) Acresce que, para garantir que a 
agência exerça as suas funções no respeito 
do papel de gestora dos programas 
desempenhado pela Comissão e em 
conformidade com as orientações 
formuladas por esta última, importa, por 
um lado, prever expressamente que a 
agência seja gerida pelo seu director 
executivo, sob a direcção do conselho de 
administração, em conformidade com as 
orientações formuladas à agência pela 
Comissão e, por outro, que o representante 
da Comissão no conselho de administração 
da agência disponha de 30% dos direitos de 
voto.
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Or. en

Justificação

Uma vez que, de acordo com o Regulamento n.º 1321/2004, o conselho de administração 
delibera por maioria de dois terços, a Comissão necessitará do apoio de, pelo menos, um 
representante de um Estado-Membro para poder vetar qualquer decisão.

Alteração 4

Proposta de regulamento - acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) É igualmente necessário permitir a 
representação do Parlamento Europeu no 
conselho de administração da agência, na 
qualidade de observador, dado o 
Regulamento (CE) n.º 683/2008 salientar o 
interesse de uma cooperação estreita entre 
o Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão. É também conveniente, tendo 
em conta a necessidade de garantir a boa 
gestão dos programas, reduzir a duração do 
mandato do director executivo de cinco 
para quatro anos.

(11) É igualmente necessário permitir a 
representação do Parlamento Europeu no 
conselho de administração da agência, 
dado o Regulamento (CE) n.º 683/2008 
salientar o interesse de uma cooperação 
estreita entre o Parlamento Europeu, o 
Conselho e a Comissão. É também 
conveniente, tendo em conta a necessidade 
de garantir a boa gestão dos programas, 
reduzir a duração do mandato do director 
executivo de cinco para quatro anos.

Or. en

Justificação

O Parlamento Europeu deve estar representado no conselho de administração a fim de 
assegurar uma informação adequada e em tempo oportuno.

Alteração 5

Proposta de regulamento - acto modificativo
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Além disso, atendendo ao leque de 
tarefas confiadas à agência, entre as quais a 
acreditação da segurança, deve ser 
suprimido o comité científico e técnico 
constituído no quadro da agência e o 

(12) Além disso, atendendo ao leque de 
tarefas confiadas à agência, entre as quais a 
acreditação da segurança, deve ser 
suprimido o comité científico e técnico 
constituído no quadro da agência e o 
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comité para a segurança e a protecção do 
sistema deve ser substituído por um comité
de acreditação da segurança dos sistemas 
GNSS europeus, que será responsável 
pelos trabalhos de acreditação da segurança 
e que será composto por representantes dos 
Estados-Membros e da Comissão, 
desempenhando o Secretário-Geral/Alto 
Representante e a ESA um papel de 
observadores nesse comité.

comité para a segurança e a protecção do
sistema deve ser substituído por um 
conselho de acreditação da segurança dos 
sistemas GNSS europeus, que será 
responsável pelos trabalhos de acreditação 
da segurança e que será composto por 
representantes dos Estados-Membros e da 
Comissão, desempenhando o Secretário-
Geral/Alto Representante e a ESA um 
papel de observadores nesse comité.
(A presente alteração aplica-se à integralidade do 
texto em apreço. A sua aprovação impõe 
adaptações em todo o texto.) 

Or. en

Justificação

A fim de evitar confusão com a decisão relativa à comitologia, o nome "comité" é substituído 
por "conselho".

Alteração 6

Proposta de regulamento - acto modificativo
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) O Regulamento (CE) n.º 1321/2004 
deve, pois, ser alterado em conformidade,

(20) Os Regulamentos (CE) n.º 1321/2004 
e n.º 683/2008 devem, pois, ser alterados
em conformidade,

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento - acto modificativo
Artigo 1 - ponto 3
Regulamento n.º 1321/2004
Artigo 5 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O conselho de administração é composto 
por um representante nomeado por cada 

2. O conselho de administração é composto 
por um representante nomeado por cada 
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Estado-Membro e por um representante 
nomeado pela Comissão. O mandato dos 
membros do conselho de administração 
tem uma duração de cinco anos. O 
mandato é renovável uma vez. O 
representante do Parlamento Europeu 
assiste às reuniões do conselho de 
administração na qualidade de 
observador.

Estado-Membro, por dois representantes 
designados pelo Parlamento Europeu e 
por um representante nomeado pela 
Comissão. Os deputados do Parlamento 
Europeu não podem ser membros do 
conselho administrativo. O mandato dos 
membros do conselho de administração 
tem uma duração de cinco anos. O 
mandato é renovável uma vez. 

Or. en

Justificação

A fim de não comprometer as funções legislativa e de controlo do Parlamento Europeu, 
nenhum dos eurodeputados deve ser membro do conselho administrativo

Alteração 8

Proposta de regulamento - acto modificativo
Artigo 1 - ponto 4
Regulamento n.º 1321/2004
Artigo 5 - n.º 7 - primeiro parágrafo

Texto da Comissão Alteração

7. Cada um dos representantes dos 
Estados-Membros dispõe de um voto. O 
representante da Comissão dispõe de um 
número de votos equivalente ao total de 
votos dos representantes dos 
Estados-Membros. O director executivo da 
agência não participa na votação.

7. Cada um dos representantes dos 
Estados-Membros ou do Parlamento 
Europeu dispõe de um voto. O 
representante da Comissão dispõe de um 
número de votos equivalente a 30% do 
total de votos dos representantes dos 
Estados-Membros e do Parlamento 
Europeu. O director executivo da agência 
não participa na votação.

Or. en

Justificação

Tendo em conta que, de acordo com o Regulamento n.º 1321/2004, o conselho de 
administração delibera por maioria de dois terços, a Comissão necessitará do apoio de, pelo 
menos, um representante de um Estado-Membro para poder vetar qualquer decisão, visto que 
apenas dispõe de direitos de voto equivalentes a 30% do total de votos.
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Alteração 9

Proposta de regulamento - acto modificativo
Artigo 1 - ponto 12
Regulamento n.º 1321/2004
Artigo 10 - parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As decisões e os trabalhos de 
acreditação da segurança devem ser 
inseridos num contexto de 
responsabilidade colectiva pela segurança 
da União Europeia e dos seus 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

É importante ter em conta que o programa GMES é um programa comunitário, pelo que se 
deve abordar a acreditação da segurança colectivamente. 

Alteração 10

Proposta de regulamento - acto modificativo
Artigo 1 - ponto 12
Regulamento n.º 1321/2004
Artigo 10 - parágrafo 3 - parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os membros do Conselho de Acreditação 
da Segurança devem desempenhar as 
suas tarefas de forma independente e 
objectiva no interesse público e não 
devem solicitar nem acatar instruções de 
ordem política. 

Or. en
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Alteração 11

Proposta de regulamento - acto modificativo
Artigo 1 - ponto 12
Regulamento n.º 1321/2004
Artigo 10 - parágrafo 7 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

7. O comité adopta as suas decisões por 
maioria, conforme previsto no n.º 2 do 
artigo 205.º do Tratado. Os votos dos 
representantes dos Estados-Membros no 
comité são ponderados nos termos desse 
mesmo artigo. O presidente do comité não 
participa na votação.

7. O Conselho de Acreditação da 
Segurança adopta os seus pareceres por 
maioria de três quartos dos representantes 
dos Estados-Membros. O presidente do 
Conselho não participa na votação.

Or. en

Justificação

A votação por maioria qualificada não deve ser aplicada neste caso, tendo em conta que as
decisões de acreditação da segurança devem basear-se em pareceres técnicos e que cada 
voto de cada representante no Conselho de Acreditação da Segurança deve ter o mesmo peso.

Alteração 12

Proposta de regulamento - acto modificativo
Artigo 1 - ponto 12
Regulamento n.º 1321/2004
Artigo 10 - parágrafo 7 - parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Se a Comissão considerar que a adopção 
de uma decisão de acreditação poderá ter 
consequências significativas para o 
correcto desenvolvimento dos programas, 
nomeadamente, em termos de custos e de 
calendário, deve informar o Conselho de 
Acreditação da Segurança. O Conselho de 
Acreditação da Segurança deve ter na 
máxima conta qualquer parecer desta 
natureza e indicar, na sua decisão, a 
forma como considerou o parecer da 
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Comissão.

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento - acto modificativo
Artigo 1 - ponto 12
Regulamento n.º 1321/2004
Artigo 10 - parágrafo 7 - parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se necessário, a Comissão informa o 
comité dos programas GNSS europeus, 
instituído pelo artigo 19.º do Regulamento 
(CE) n.º 683/2008, do impacto das 
decisões do comité no bom desenrolar dos 
programas.

Suprimido

Or. en

Justificação

O Parlamento e o Conselho devem ser informados quanto à possibilidade de qualquer 
decisão de acreditação constituir um risco para o desenvolvimento harmonioso do programa. 
Ver alteração 14.

Alteração 14

Proposta de regulamento - acto modificativo
Artigo 1 - ponto 12-A (novo)
Regulamento n.º 1321/2004
Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) É inserido o artigo n.º 10-A:
Artigo 10.º-A

Informação do Parlamento Europeu e do 
Conselho

A Comissão deve informar regularmente 
o Parlamento Europeu e o Conselho 
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sobre o desenvolvimento das funções da 
agência e sobre as decisões aprovadas 
pelo Conselho de Administração. Para 
este efeito, e sob reserva das normas de 
segurança aplicáveis, o Parlamento 
Europeu e o Conselho deverão receber as 
ordens do dia das reuniões do Conselho 
de Administração e do Conselho de 
Acreditação da Segurança, os resultados 
das votações, as actas sumárias das 
reuniões e as listas das autoridades e 
organizações às quais pertencem as 
pessoas designadas pelos 
Estados-Membros para os representarem.
O Parlamento Europeu e o Conselho 
deverão ser informados, sem atrasos 
injustificados, sobre as possíveis 
consequências da aprovação de decisões
de acreditação para o desenvolvimento 
harmonioso dos programas.

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento - acto modificativo
Artigo 1-A (novo)
Regulamento n.º 683/2008
Texto integral

Texto da Comissão Alteração

O termo «autoridade» é substituído por 
«agência» em todos os artigos.
(A presente alteração aplica-se à integralidade do 
texto em apreço. A sua aprovação impõe 
adaptações em todo o texto.) 

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O Regulamento (CE) n.º 683/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de Julho de 
2008, relativo ao prosseguimento da execução dos programas europeus de navegação por 
satélite (EGNOS e Galileo) define o novo quadro da governação pública e do financiamento 
dos programas Galileo e EGNOS. Prevê o princípio de uma rigorosa repartição de 
competências entre a Comunidade Europeia, representada pela Comissão, a autoridade e a 
Agência Espacial Europeia (a seguir designada por «ESA»), e torna a Comissão responsável 
pela gestão dos programas. Para além disso, o regulamento prevê que a Autoridade (a seguir 
designada «agência») cumprirá as funções que lhe são atribuídas no respeito do papel de 
gestora desempenhado pela Comissão e agirá em conformidade com as orientações 
formuladas por esta última.

Significa isto que é necessário tornar as disposições do Regulamento (CE) n.º 1321/2004 do 
Conselho conformes com as disposições do Regulamento (CE) n.º 683/2008 do Parlamento 
Europeu e do Conselho.

Acresce que, para garantir que a agência exerça as suas funções no respeito do papel de 
gestora dos programas desempenhado pela Comissão e em conformidade com as orientações 
formuladas por esta última, importa, por um lado, prever expressamente que a agência seja 
gerida pelo seu director executivo, sob a direcção do conselho de administração, em 
conformidade com as orientações formuladas à agência pela Comissão e, por outro, que o 
representante da Comissão no conselho de administração da agência disponha de 30% dos 
direitos de voto. Tendo em conta que o Conselho de Administração deverá aprovar as suas 
decisões por uma maioria de dois terços, a Comissão, ao dispor de um terço dos votos, poderá 
bloquear, com o apoio de, pelo menos, um Estado-Membro, qualquer decisão do Conselho de 
Administração que não seja conforme às orientações da Comissão.

O Regulamento (CE) n.º 683/2008 salienta o interesse de uma cooperação estreita entre o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão. Por conseguinte, é necessário permitir que o 
Parlamento Europeu seja representado no Conselho de Administração da agência, atribuindo-
lhe dois lugares num total de trinta. A fim de não comprometer as funções legislativa e de 
controlo do Parlamento Europeu, nenhum dos eurodeputados deverá ser membro do Conselho 
de Administração.

As decisões e os trabalhos de acreditação da segurança devem ser inseridos num contexto de 
responsabilidade colectiva pela segurança da Comunidade e dos seus Estados-Membros. As 
actividades de acreditação devem ser desenvolvidas de forma independente das autoridades 
gestoras dos programas, nomeadamente da Comissão, dos Estados-Membros e da ESA, bem 
como das demais entidades responsáveis pela aplicação dos requisitos de segurança. Por 
conseguinte, o Conselho de Acreditação da Segurança (o termo "comité" é substituído por 
"conselho" de forma a evitar confusão com as disposições de comitologia) dos sistemas 
GNSS europeus deve ser, no seio da agência, um órgão autónomo que adopte decisões de 
acreditação de forma independente. Os membros do Conselho de Acreditação da Segurança 
deverão desempenhar as suas tarefas de forma independente e objectiva no interesse público e 
não deverão solicitar nem acatar instruções de ordem política. 

O Conselho de Acreditação da Segurança adopta as suas decisões por maioria de três quartos
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dos representantes dos Estados-Membros. Cada representante deverá dispor de um voto, uma 
vez que os pareceres de acreditação devem ser de natureza técnica e não devem obedecer a 
instruções de ordem política.

Se a Comissão considerar que a adopção de uma decisão de acreditação poderá ter 
consequências significativas para o correcto desenvolvimento dos programas, nomeadamente, 
em termos de custos e de calendário, deve informar o Conselho de Acreditação da Segurança. 
O Conselho de Acreditação da Segurança deve ter em máxima conta qualquer parecer da 
Comissão e justificar nas suas decisões a forma como tomou em consideração os comentários 
desta última. Este procedimento evita o recurso à comitologia e contribui para o aumento da 
eficácia e para o reforço da responsabilidade do Conselho de Acreditação da Segurança. O 
controlo político deste tipo de decisões está igualmente assegurado na medida em que a 
Comissão tem a obrigação de informar o Parlamento Europeu e o Conselho sobre as 
consequências da adopção de decisões de acreditação para o desenvolvimento harmonioso dos 
programas.


