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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 
1321/2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-
navigacijskega sistema
(KOM(2009)0139 – C7-0103/2009 – 2009/0047(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2009)0139),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 156 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C7-0103/2009),

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenja Odbora 
za proračun (A7-0000/2009),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Pomembno je spremeniti tudi člen 2 
uredbe (ES) št. 1321/2004 o nalogah 
agencije in v zvezi s tem ponovno 
opredeliti njene naloge, kot so opisane v 
členu 16 uredbe (ES) št. 683/2008.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)
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Predlog spremembe 2

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Spremembi naslova uredbe (ES) 
št. 1321/2004 in imena agencije pomenita, 
da je treba spremeniti vse dele besedila te 
uredbe, v katerih sta navedena prejšnja 
naslov in ime.

(8) Spremembi naslova uredbe (ES) 
št. 1321/2004 in imena agencije pomenita, 
da je treba spremeniti vse dele besedila te 
uredbe, v katerih sta navedena prejšnja 
naslov in ime. Prav tako je treba 
spremeniti vse določbe Uredbe (ES) št. 
683/2008, v katerih je navedeno prejšnje 
ime agencije.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Da bi se zagotovilo, da bi Agencija 
izpolnjevala svoje naloge ob priznavanju 
Komisije v vlogi upravnika programov in v 
skladu s smernicami, ki jih izda Komisija, 
je pomembno izrecno določiti, da Agencijo 
upravlja njen izvršilni direktor pod 
nadzorom upravnega sveta in v skladu s 
smernicami, ki jih za Agencijo izda 
Komisija, ter da ima predstavnik Komisije 
v upravnem svetu Agencije polovico 
glasov.

(10) Da bi se zagotovilo, da bi Agencija 
izpolnjevala svoje naloge ob priznavanju 
Komisije v vlogi upravnika programov in v 
skladu s smernicami, ki jih izda Komisija, 
je pomembno izrecno določiti, da Agencijo 
upravlja njen izvršilni direktor pod 
nadzorom upravnega sveta in v skladu s 
smernicami, ki jih za Agencijo izda 
Komisija, ter da ima predstavnik Komisije 
v upravnem svetu Agencije 30 % glasov.

Or. en

Obrazložitev

Ker po Uredbi (ES) 1321/2004 upravni svet sprejema odločitve z dvotretjinsko večino, bo 
Komisija za veto pri kateri koli odločitvi potrebovala podporo predstavnika vsaj ene države 
članice.
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Prav tako je treba omogočiti 
Evropskemu parlamentu, da je v upravnem 
svetu Agencije zastopan kot opazovalec, 
saj je bila v Uredbi (ES) št. 683/2008 
poudarjena koristnost tesnega sodelovanja 
med Evropskim parlamentom, Svetom in 
Komisijo. Da se zagotovi dobro 
upravljanje programov, je treba trajanje 
mandata izvršilnega direktorja skrajšati s 
petih na štiri leta.

(11) Prav tako je treba omogočiti 
Evropskemu parlamentu, da je zastopan v 
upravnem svetu Agencije, saj je bila v 
Uredbi (ES) št. 683/2008 poudarjena 
koristnost tesnega sodelovanja med 
Evropskim parlamentom, Svetom in 
Komisijo. Da se zagotovi dobro 
upravljanje programov, je treba trajanje 
mandata izvršilnega direktorja skrajšati s 
petih na štiri leta.

Or. en

Obrazložitev

Evropski parlament mora biti zastopan v upravnem svetu, da se mu zagotovi primerno in 
pravočasno obveščanje.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Nadalje, ob upoštevanju obsega nalog, 
zaupanih Agenciji, med katerimi je tudi 
varnostno akreditiranje, je treba razpustiti 
Znanstveno-tehnični odbor, ustanovljen 
znotraj Agencije, ter zamenjati Odbor za 
varnost in varovanje sistema z Odborom za 
varnostno akreditiranje evropskih sistemov 
GNSS, ki je odgovoren za varnostne 
akreditacije ter sestavljen iz predstavnikov 
držav članic in Komisije, predstavnika 
GS/VP in ESA pa imata v njem vlogo 
opazovalcev.

(12) Nadalje, ob upoštevanju obsega nalog, 
zaupanih Agenciji, med katerimi je tudi 
varnostno akreditiranje, je treba razpustiti 
Znanstveno-tehnični odbor, ustanovljen 
znotraj Agencije, ter zamenjati Odbor za 
varnost in varovanje sistema s Svetom za 
varnostno akreditiranje evropskih sistemov 
GNSS, ki je odgovoren za varnostne 
akreditacije ter sestavljen iz predstavnikov 
držav članic in Komisije, predstavnika 
GS/VP in ESA pa imata v njem vlogo 
opazovalcev.
(Sprememba velja za celotno besedilo. Če bo 
sprememba sprejeta, bodo potrebne ustrezne 
prilagoditve v celotnem besedilu.)
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Or. en

Obrazložitev

„Odbor“ se nadomesti s „Svet“, da bi preprečili zmotno zamenjavo s sklepom o komitologiji.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Uredbo (ES) št. 1321/2004 bi bilo 
treba ustrezno spremeniti.

(20) Uredbo (ES) št. 1321/2004 in Uredbo 
(ES) št. 683/2008 bi bilo treba ustrezno 
spremeniti.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1321/2004
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upravni svet sestavljajo po en 
predstavnik, ki ga imenuje vsaka država 
članica, ter predstavnik, ki ga imenuje 
Komisija. Mandat članov upravnega sveta 
traja pet let. Ponovno so lahko imenovani 
enkrat. Predstavnik Evropskega 
parlamenta prisostvuje sestankom 
upravnega sveta kot opazovalec.

2. Upravni svet sestavljajo po en 
predstavnik, ki ga imenuje vsaka država 
članica, dva predstavnika, ki ju imenuje 
Evropski parlament, ter predstavnik, ki ga 
imenuje Komisija. Noben poslanec 
Evropskega parlamenta ne sme biti hkrati 
tudi član upravnega sveta. Mandat članov 
upravnega sveta traja pet let. Ponovno so 
lahko imenovani enkrat. 

Or. en

Obrazložitev

Da ne bi ogrozili zakonodajnih in nadzornih funkcij Evropskega parlamenta, njegovi poslanci 
ne smejo biti člani upravnega sveta.
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 1321/2004
Člen 5 – odstavek 7 – prvi pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Vsak član, ki predstavlja državo članico, 
ima en glas. Član, ki predstavlja Komisijo, 
ima enako število glasov, kot imajo skupaj 
glasov predstavniki držav članic. Izvršilni 
direktor agencije ne glasuje.

7. Vsak član, ki predstavlja državo članico 
ali Evropski parlament, ima en glas. Član, 
ki predstavlja Komisijo, ima 30 % glasov, 
ki jih imajo skupaj predstavniki držav 
članic in Evropskega parlamenta. Izvršilni 
direktor agencije ne glasuje.

Or. en

Obrazložitev

Ker po Uredbi (ES) 1321/2004 upravni svet sprejema odločitve z dvotretjinsko večino, bo 
Komisija za veto pri kateri koli odločitvi potrebovala podporo predstavnika vsaj ene države 
članice.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Uredba (ES) št. 1321/2004
Člen 10 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. dejavnosti in odločanje v zvezi z 
varnostno akreditacijo potekajo v duhu 
kolektivne odgovornosti za varnost 
Evropske unije in njenih držav članic;

Or. en

Obrazložitev

Upoštevati je treba, da je program GMES projekt Skupnosti, zato bi morali tudi uporabiti 
kolektivni pristop k varnostnemu akreditiranju. 
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Predlog spremembe 10

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Uredba (ES) št. 1321/2004
Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člani Sveta za varnostno akreditiranje 
delujejo neodvisno, nepristransko in v 
javnem interesu ter ne zahtevajo ali 
sprejemajo nobenih političnih navodil.

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Uredba (ES) št. 1321/2004
Člen 10 – odstavek 7 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Odbor sprejema svoje sklepe z večino 
glasov, kot je predvideno v členu 205(2) 
Pogodbe. Pri glasovanju v odboru se 
glasovi predstavnikov držav članic
ponderirajo skladno z navedenim členom.
Predsednik Odbora ne glasuje.

7. Svet za varnostno akreditiranje 
sprejema mnenja s tričetrtinsko večino 
predstavnikov držav članic. Predsednik 
sveta ne glasuje.

Or. en

Obrazložitev

V tem primeru se ne bi smelo uporabljati glasovanje s kvalificirano večino, saj bi morali 
sklepi o varnostnem akreditiranju temeljiti na tehničnem strokovnem znanju in izkušnjah, zato 
bi moral vsak glas predstavnika v svetu za varnostno akreditiranje imeti enako težo.
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Predlog spremembe 12

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Uredba (ES) št. 1321/2004
Člen 10 – odstavek 7 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če Komisija meni, da bi sprejetje sklepa o 
akreditaciji lahko bistveno vplivalo na 
pravilen potek programov, na primer kar 
zadeva stroške in roke, o tem obvesti Svet 
za varnostno akreditiranje. Ta kar najbolj 
upošteva vsako tako mnenje Komisije in v 
svojem sklepu pojasni, kako ga je 
upošteval.

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Uredba (ES) št. 1321/2004
Člen 10 – odstavek 7 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija po potrebi obvesti Odbor za 
evropske programe GNSS, ustanovljen s 
členom 19 Uredbe (ES) št. 683/2008, o 
vplivu sklepov Odbora na nemoten potek 
programov.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Parlament in Svet morata biti obveščena, če kak sklep o akreditiranju ogroža nemoten potek 
programa. Vključeno v predlog spremembe 14.
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Predlog spremembe 14

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 12 a (novo)
Uredba (ES) št. 1321/2004
Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Vstavi se člen 10 a:
Člen 10 a

Obveščanje Evropskega parlamenta in 
Sveta

Komisija redno obvešča Evropski 
parlament in Svet o razvoju nalog 
Agencije, tudi o sklepih upravnega sveta. 
V ta namen in v skladu z veljavnimi 
varnostnimi predpisi Evropski parlament 
in Svet prejemata dnevni red sej 
upravnega sveta in Sveta za varnostno 
akreditiranje, rezultate glasovanja in 
povzetke teh sej ter sezname organov in 
organizacij, h katerim spadajo osebe, ki so 
jih imenovale države članice za svoje 
zastopnike.
Evropski parlament in Svet sta brez 
nepotrebnega odlašanja obveščena o 
vplivu sklepov o akreditiranju na nemoten 
potek programov.

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1a (novo)
Uredba (ES) št. 683/2008
v celotnem besedilu

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

v vseh členih, v katerih se pojavi, se 
beseda „Organ“ nadomesti z besedo 
„Agencija“.
(Sprememba velja za celotno besedilo. Če bo 
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sprememba sprejeta, bodo potrebne ustrezne 
prilagoditve v celotnem besedilu.)

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

V Uredbi (ES) št. 683/2008 z dne 9. julija 2008 o nadaljevanju izvajanja evropskih satelitskih 
navigacijskih programov (EGNOS in Galileo) je bil določen novi okvir za javno upravljanje 
in financiranje programov Galileo in EGNOS. V uredbi je predvideno načelo stroge razdelitve 
pristojnosti med Evropsko skupnostjo, ki jo zastopa Komisija, Organom in Evropsko 
vesoljsko agencijo (v nadaljnjem besedilu ESA), z njo dobi Komisija vlogo upravnika 
programov. V uredbi je prav tako določeno, da Organ (v nadaljevanju Agencija v skladu s 
predlogom Komisije) pri izpolnjevanju zaupanih mu nalog zagotovi, da se spoštuje vloga 
Komisije kot upravnika programov in da Organ deluje v skladu s smernicami Komisije.

Iz tega izhaja, da je treba določbe uredbe Sveta (ES) št. 1321/2004 uskladiti z določbami 
Uredbe (ES) št. 683/2008 Evropskega parlamenta in Sveta.

Da bi se zagotovilo, da Agencija izpolnjuje svoje naloge ob priznavanju vloge Komisije kot 
upravnika programov in v skladu s smernicami, ki jih Komisija izda, je pomembno izrecno 
določiti, da Agencijo vodi njen izvršilni direktor pod nadzorom upravnega sveta in v skladu s 
smernicami, ki jih za Agencijo izda Komisija, ter da ima predstavnik Komisije v upravnem 
svetu Agencije 30 % glasov. Upravni svet sprejema sklepe z dvotretjinsko večino, 
enotretjinska glasovalna pravica pa Komisiji omogoča, da s podporo vsaj ene države članice 
blokira vse odločitve upravnega sveta, ki so v nasprotju z njenimi smernicami.

Uredba (ES) št. 683/2008 je poudarila koristnost tesnega sodelovanja med Evropskim 
parlamentom, Svetom in Komisijo. Ker je to zelo pomembno, je treba Evropskemu 
parlamentu omogočiti, da bo zastopan v upravnem svetu Agencije z dvema sedežema od 
tridesetih. Da ne bi ogrozili zakonodajnih in nadzornih funkcij Evropskega parlamenta, 
njegovi poslanci ne smejo biti člani upravnega sveta.

Dejavnosti in odločanje v zvezi z varnostnim akreditiranjem potekajo ob kolektivni 
odgovornosti za varnost Evropske unije in njenih držav članic. Dejavnosti akreditiranja je 
treba izvajati neodvisno od organov, ki upravljajo programe, zlasti Komisije, držav članic, 
agencije ESA in drugih subjektov, odgovornih za izvajanje varnostnih zahtev. Zato mora biti 
Svet za varnostno akreditiranje (izraz „odbor“ se nadomesti z izrazom „svet“, da bi preprečili 
zmotno zamenjavo z ureditvijo komitologije) evropskih sistemov GNSS samostojen organ 
znotraj agencije, ki sklepe o akreditiranju sprejema neodvisno. Člani Sveta za varnostno 
akreditiranje morajo delovati neodvisno, nepristransko in v javnem interesu ter ne smejo 
zahtevati ali sprejemati nobenih političnih navodil.

Svet za varnostno akreditiranje mora sprejemati sklepe s tričetrtinsko večino predstavnikov 
držav članic. Vsak predstavnik mora imeti en glas, saj mora biti mnenje o akreditiranju 
tehnično in ne sme slediti političnim navodilom.

Če Komisija meni, da bi lahko sprejetje sklepa o akreditaciji bistveno vplivalo na pravilen 
potek programov, na primer kar zadeva stroške in roke, na to takoj opozori Svet za varnostno 
akreditiranje. Ta kar najbolj upošteva opozorilo Komisije in v njegovih sklepih je utemeljitev, 
kako je njene pripombe upošteval. S tem postopkom se izognemo postopku komitologije, s 
čimer se izboljša učinkovitost in poveča odgovornost Sveta za varnostno akreditiranje. Nad 
tovrstnimi sklepi je zagotovljen tudi politični nadzor, saj mora Komisija o tem, kako sprejetje 
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sklepov o akreditiranju vpliva na nemoten potek programov, obvestiti Evropski parlament in 
Svet.


