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

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

2009/0047(COD)

12.11.2009

***I
PROIECT DE RAPORT
Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1321/2004 privind crearea unor structuri 
de gestionare a programelor europene de radionavigație prin satelit. CADRU 
ABM / ABB (gestionarea/stabilirea bugetului pe activități)?
(COM(2009)0139 – C7-0103/2009 – 2009/0047(COD))

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Raportor: Evžen Tošenovský



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

RO
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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1321/2004 privind crearea unor structuri de 
gestionare a programelor europene de radionavigație prin satelit
(COM(2009)0139 – C7-0103/2009 – 2009/0047(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2009)0139),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 156 din Tratatul CE, în temeiul 
cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0103/2009),

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei 
pentru bugete (A6-0000/2009),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Ar trebui, de asemenea, să se modifice 
articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 
1321/2004 referitor la misiunile Agenției 
și, în acest sens, să se reia definiția 
misiunilor ei așa cum figurează la articolul 
16 din Regulamentul (CE) nr. 683/2008.

(7) Ar trebui, de asemenea, să se modifice 
articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 
1321/2004 referitor la sarcinile Agenției și, 
în acest sens, să se reia definiția sarcinilor
respective așa cum figurează la articolul 16 
din Regulamentul (CE) nr. 683/2008.

Or. en
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Justificare

Articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 683/2008 se referă la sarcini, nu la misiuni.

Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Modificările titlului Regulamentului 
(CE) nr. 1321/2004 și ale denumirii 
Agenției determină modificarea tuturor 
pasajelor din textul acestui regulament care 
menționează denumirea și numele 
anterioare.

(8) Modificările titlului Regulamentului 
(CE) nr. 1321/2004 și ale denumirii 
Agenției determină modificarea tuturor 
pasajelor din textul acestui regulament care 
menționează denumirea și numele 
anterioare. În mod similar, ar trebui 
modificate toate dispozițiile 
Regulamentului nr. 683/2008 care 
menționează numele anterior al Agenției.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În afară de aceasta, în scopul de a 
garanta că Agenția își îndeplinește 
misiunile respectând rolul Comisiei de 
gestionar al programelor și în conformitate 
cu orientările elaborate de aceasta din 
urmă, ar trebui să se prevadă explicit, pe de 
o parte, faptul că Agenția este gestionată de 
către un Director Executiv aflat sub 
conducerea consiliului de administrație, în 
conformitate cu orientările elaborate de 
Comisie pentru Agenție, iar pe de altă 
parte, faptul că reprezentantul Comisiei în 
consiliul de administrație al Agenției 
dispune de jumătate din voturi.

(10) În afară de aceasta, în scopul de a 
garanta că Agenția își îndeplinește 
misiunile respectând rolul Comisiei de 
gestionar al programelor și în conformitate 
cu orientările elaborate de aceasta din 
urmă, ar trebui să se prevadă explicit, pe de 
o parte, faptul că Agenția este gestionată de 
către un Director Executiv aflat sub 
conducerea consiliului de administrație, în 
conformitate cu orientările elaborate de 
Comisie pentru Agenție, iar pe de altă 
parte, faptul că reprezentantul Comisiei în 
consiliul de administrație al Agenției 
dispune de 30% din voturi.
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Or. en

Justificare

Întrucât, în conformitate cu Regulamentul 1321/2004, Consiliul de administrație își adoptă 
deciziile cu o majoritate de două treimi, Comisia va avea nevoie cel puțin de sprijinul unei 
reprezentant al unui stat membru pentru a respinge o decizie prin veto.

Amendamentul 4

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Este, de asemenea, necesar să se 
permită Parlamentului European să fie 
reprezentat în consiliul de administrație al 
Agenției în calitate de observator, 
Regulamentul (CE) nr. 683/2008 subliniind 
utilitatea unei colaborări strânse între 
Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie. Dată fiind preocuparea pentru o 
bună guvernanță a programelor, se impune 
și reducerea de la cinci la patru ani a 
duratei mandatului Directorului executiv.

(11) Este, de asemenea, necesar să se 
permită Parlamentului European să fie 
reprezentat în consiliul de administrație al 
Agenției, Regulamentul (CE) nr. 683/2008 
subliniind utilitatea unei colaborări strânse 
între Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie. Dată fiind preocuparea pentru o 
bună guvernanță a programelor, se impune 
și reducerea de la cinci la patru ani a 
duratei mandatului Directorului executiv.

Or. en

Justificare

PE trebuie să fie reprezentat în consiliul de administrație pentru a fi sigur că primește 
informații pertinente în timp util.

Amendamentul 5

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Având în vedere perimetrul sarcinilor 
încredințate Agenției, printre care figurează 
acreditarea de securitate, trebuie să se 
elimine comitetul științific și tehnic 
constituit în cadrul Agenției, iar comitetul 
de siguranță și securitate a sistemului 

(12) Având în vedere perimetrul sarcinilor 
încredințate Agenției, printre care figurează 
acreditarea de securitate, trebuie să se 
elimine comitetul științific și tehnic 
constituit în cadrul Agenției, iar comitetul 
de siguranță și securitate a sistemului 
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trebuie să fie înlocuit printr-un comitet de 
acreditare de securitate a sistemelor 
europene GNSS, însărcinat cu lucrările de 
acreditare de securitate și compus din 
reprezentanți ai statelor membre și ai 
Comisiei, Secretarul General/Înaltul 
Reprezentant și ESA având rol de 
observatori.

trebuie să fie înlocuit printr-un consiliu de 
acreditare de securitate a sistemelor 
europene GNSS, însărcinat cu lucrările de 
acreditare de securitate și compus din 
reprezentanți ai statelor membre și ai 
Comisiei, Secretarul General/Înaltul 
Reprezentant și ESA având rol de 
observatori.
(Această modificare se aplică întregului text.
Adoptarea sa va necesita operarea unor modificări 
corespunzătoare în restul textului.)

Or. en

Justificare

Pentru a evita confuzia cu decizia luată în cadrul procedurii de comitologie, se înlocuiește 
„comitet” cu „consiliu”.

Amendamentul 6

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Regulamentul (CE) nr. 1321/2004 
trebuie modificat în consecință.

(20) Regulamentul (CE) nr. 1321/2004 și 
Regulamentul (CE) nr. 683/2008 ar trebui 
modificate în consecință,

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul nr. 1321/2004
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Consiliul de administrație este compus 
dintr-un reprezentant numit de fiecare stat 
membru și un reprezentant numit de 
Comisie. Durata mandatului membrilor 

(2) Consiliul de administrație este compus 
dintr-un reprezentant numit de fiecare stat 
membru, doi reprezentanți numiți de 
Parlamentul European și un reprezentant 
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consiliului de administrație este de cinci 
ani. Acest mandat poate fi reînnoit o 
singură dată. Un reprezentant al 
Parlamentului European asistă la 
ședințele consiliului de administrație în 
calitate de observator.

numit de Comisie. Niciun deputat în 
Parlamentul European nu poate fi 
membru al Consiliului de administrație.
Durata mandatului membrilor consiliului 
de administrație este de cinci ani. Acest 
mandat poate fi reînnoit o singură dată.

Or. en

Justificare

Pentru a nu compromite funcțiile legislativă și de control ale Parlamentului European, niciun 
deputat în Parlamentul European nu poate fi membru al consiliului de administrație.

Amendamentul 8

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul nr. 1321/2004
Articolul 5 – alineatul 7 – primul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Fiecare membru care reprezintă un stat 
membru dispune de un vot. Membrul care 
reprezintă Comisia deține un număr de 
voturi egal cu numărul total de voturi ale 
reprezentanților statelor membre.
Directorul executiv al Agenției nu votează.

(7) Fiecare membru care reprezintă un stat 
membru sau Parlamentul European 
dispune de un vot. Membrul care reprezintă 
Comisia deține un număr de voturi egal cu 
30% din numărul total de voturi ale 
reprezentanților statelor membre și ai 
Parlamentului European. Directorul 
executiv al Agenției nu votează.

Or. en

Justificare

Întrucât, în conformitate cu Regulamentul 1321/2004, Consiliul de administrație își adoptă 
deciziile cu o majoritate de două treimi și având 30% din drepturile de vot, Comisia va avea 
nevoie cel puțin de sprijinul unei reprezentant al unui stat membru pentru a respinge o decizie 
prin veto.
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Amendamentul 9

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Regulamentul nr. 1321/2004
Articolul 10 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Activitățile și deciziile de acreditare 
de securitate sunt adoptate într-un context 
de responsabilitate colectivă pentru 
securitatea Uniunii Europene și a statelor 
sale membre.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se țină cont de faptul că programul GMES este un proiect comunitar; prin 
urmare, ar trebui să existe o abordare comună în privința acreditării de securitate.

Amendamentul 10

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Regulamentul nr. 1321/2004
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Membrii Consiliului de acreditare de 
securitate acționează independent și 
obiectiv în interes public, fără a solicita 
sau a urma nicio instrucțiune politică.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Regulamentul nr. 1321/2004
Articolul 10 – alineatul 7– paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comitetul își adoptă deciziile cu 
majoritate de voturi, în conformitate cu 
articolul 205 alineatul (2) din tratat. La 
votarea în comitet, voturile 
reprezentanților statelor membre sunt 
ponderate conform articolului menționat 
anterior. Președintele nu participă la vot.

(7) Consiliul de acreditare de securitate își 
adoptă avizele cu o majoritate de trei 
sferturi din reprezentanții statelor 
membre. Președintele nu participă la vot.

Or. en

Justificare

Votul cu majoritate calificată nu se aplică în acest caz, întrucât deciziile legate de 
acreditarea de securitate ar trebui să se bazeze pe expertiza tehnică și, drept urmare, fiecare 
vot al unui reprezentant al consiliului de acreditare de securitate ar trebui să fie ponderat în 
mod egal.

Amendamentul 12

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Regulamentul nr. 1321/2004
Articolul 10 – alineatul 7 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care Comisia consideră că o 
decizie de acreditare poate avea un efect 
semnificativ asupra desfășurării 
corespunzătoare a programelor, de 
exemplu în privința costurilor și a 
calendarului, aceasta informează 
consiliul de acreditare de securitate.
Consiliul de acreditare de securitate ține 
cont în cel mai înalt grad de orice astfel 
de aviz al Comisiei și, prin decizia luată, 
demonstrează modul în care a fost luat în 
considerare avizul Comisiei.

Or. en
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Amendamentul 13

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Regulamentul nr. 1321/2004
Articolul 10 – alineatul (7) – paragraful (2)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia informează, după caz, comitetul 
pentru programele GNSS europene, 
instituit prin articolul 19 din 
Regulamentul (CE) nr. 683/2008, cu 
privire la impactul deciziilor comitetului 
asupra bunei desfășurări a programelor.

eliminat

Or. en

Justificare

Parlamentul și Consiliul ar trebui informați în cazul în care o decizie de acreditare împiedică 
derularea în bune condiții a programului. Inclusă la amendamentul 14.

Amendamentul 14

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12a (nou)
Regulamentul nr. 1321/2004
Articolul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Se inserează următorul articol 10a:
Articolul 10a

Informarea Parlamentului European și a 
Consiliului

Comisia informează Parlamentul 
European și Consiliul în mod regulat în 
legătură cu desfășurarea sarcinilor 
agenției, inclusiv despre deciziile luate de 
consiliul de administrație. În acest scop și 
sub rezerva conformității cu normele de 
securitate aplicabile, Parlamentul 
European și Consiliul primesc ordinile de 
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zi ale reuniunilor consiliului de 
administrație și ale consiliului de 
acreditare de securitate, rezultatele 
voturilor, rezumatele proceselor-verbale 
ale reuniunilor și listele autorităților și 
organizațiilor din care fac parte 
persoanele desemnate de statele membre 
pentru a le reprezenta.
Parlamentul European și Consiliul sunt 
informate, fără întârzieri nejustificate, în 
legătură cu impactul adoptării deciziilor 
de acreditare asupra derulării în bune 
condiții a programelor.

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1a (nou)
Regulamentul nr. 683/2008
în ansamblul textului

Textul propus de Comisie Amendamentul

cuvântul „Autoritate” se înlocuiește, în 
toate articolele în care apare, cu cuvântul 
„Agenție”.
(Această modificare se aplică întregului text.
Adoptarea sa va necesita operarea unor modificări 
corespunzătoare în restul textului.)

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Regulamentul (CE) nr. 683/2008 din 9 iulie 2008 privind punerea în aplicare în continuare a 
programelor europene de radionavigație prin satelit (EGNOS și Galileo) a definit noul cadru 
de guvernanță publică și de finanțare a programelor Galileo și EGNOS. Acesta a prevăzut 
principiul unei stricte repartizări a competențelor între Comunitatea Europeană, reprezentată 
de Comisie, Autoritate și agenția spațială europeană (denumită în continuare „ESA”), 
acordând Comisiei responsabilitatea gestionării programelor. Acesta prevedea, de asemenea, 
faptul că, în îndeplinirea sarcinilor care îi sunt încredințate, Autoritatea (denumită în
continuare Agenția, în conformitate cu propunerea Comisiei) va garanta respectarea rolului 
Comisiei de gestionar al programelor și faptul că Autoritatea va acționa în conformitate cu 
orientările emise de Comisie.

În consecință, dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1321/2004 al Consiliului trebuie să se 
alinieze la cele ale Regulamentului (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului.

În afară de aceasta, în scopul de a garanta că Agenția își îndeplinește sarcinile respectând rolul 
Comisiei de gestionar al programelor și în conformitate cu orientările elaborate de aceasta din 
urmă, ar trebui să se prevadă explicit, pe de o parte, faptul că Agenția este gestionată de către 
un Director Executiv aflat sub conducerea consiliului de administrație, în conformitate cu 
orientările elaborate de Comisie pentru Agenție, iar pe de altă parte, faptul că reprezentantul 
Comisiei în consiliul de administrație al Agenției dispune de 30% din voturi. Deoarece 
consiliul de administrație își adoptă deciziile cu o majoritate de două treimi, acest procent de 
30% din drepturile de vot va permite Comisiei, cu sprijinul al cel puțin unui reprezentant al 
unui stat membru, să blocheze orice decizie a consiliului de administrație care contravine 
orientărilor Comisiei.

Regulamentul (CE) nr. 683/2008 a evidențiat utilitatea unei colaborări strânse între 
Parlamentul European, Consiliu și Comisie. Este, de asemenea, necesar să se permită 
Parlamentului European, ținând cont de importanța sa, să fie reprezentat în consiliul de 
administrație al Agenției, cu două locuri din treizeci. Pentru a nu compromite funcțiile 
legislativă și de control ale Parlamentului European, niciun deputat în Parlamentul European 
nu poate fi membru al consiliului de administrație.

Activitățile și deciziile de acreditare de securitate sunt adoptate într-un context de 
responsabilitate colectivă pentru securitatea Uniunii Europene și a statelor sale membre.
Activitățile de acreditare trebuie să fie efectuate în mod independent față de autoritățile de 
gestionare a programelor, în special față de Comisie, de statele membre și de ESA, precum și 
față de celelalte entități responsabile de aplicarea dispozițiilor în materie de securitate. Prin 
urmare, consiliul (cuvântul „comitet” a fost înlocuit cu „consiliu”, pentru a evita confuzia cu 
terminologia aferentă procedurii de comitologie) de acreditare de securitate a sistemelor 
GNSS europene ar trebui să fie, în cadrul Agenției, un organism autonom care ia decizii de 
acreditare în mod independent. Membrii Consiliului de acreditare de securitate ar trebui să 
acționeze independent și obiectiv în interes public, fără a solicita sau a urma instrucțiuni 
politice.

Consiliul de acreditare de securitate ar trebui să își adopte deciziile cu o majoritate de trei 
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sferturi din reprezentanții statelor membre. Fiecare reprezentant ar trebui să dispună de un vot, 
întrucât avizele de securitate ar trebui să fie tehnice și să nu urmeze instrucțiuni politice.

În cazul în care Comisia consideră că o decizie de acreditare poate avea un efect semnificativ 
asupra desfășurării corespunzătoare a programelor, de exemplu în privința costurilor și a 
calendarului, aceasta notifică consiliul de acreditare de securitate. Consiliul de acreditare de 
securitate ține cont în cel mai înalt grad de orice astfel de notificare a Comisiei și, prin decizia 
luată, demonstrează cu argumente modul în care au fost luate în considerare comentariile 
Comisiei. Prin această procedură se evită orice etapă de comitologie, îmbunătățindu-se, astfel, 
eficiența și responsabilitatea consiliului de acreditare de securitate. Controlul politic pentru 
acest tip de decizii este, de asemenea, asigurat, întrucât Comisia va trebui să informeze 
Parlamentul European și Consiliul în legătură cu impactul adoptării deciziilor de acreditare 
asupra derulării în bune condiții a programelor.


