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Alteração 347
Caroline Nagtegaal, Pavel Telička, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Jean Arthuis, 
Carolina Punset

Proposta de regulamento
Artigo 27 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Estrita repartição de tarefas e 
responsabilidades entre as entidades 
envolvidas na execução do programa, 
nomeadamente entre os Estados-Membros, 
a Comissão, a Agência e a Agência 
Espacial Europeia;

a) Estrita repartição de tarefas e 
responsabilidades entre as entidades 
envolvidas na execução do programa, 
nomeadamente entre os Estados-Membros, 
a Comissão, a Agência e a Agência 
Espacial Europeia, com base nas 
competências de cada organização, com 
vista a melhorar a eficácia e a 
rentabilidade e evitar a sobreposição de 
atividades;

Or. en

Alteração 348
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 27 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Controlo rigoroso do programa, 
nomeadamente o estrito respeito dos custos 
e dos calendários por todas as entidades, 
no âmbito das respetivas áreas de 
competência, em conformidade com o 
presente regulamento;

b) Controlo rigoroso do programa, 
nomeadamente o máximo respeito dos 
custos e do desempenho técnico, 
minimizando os riscos residuais, por todas 
as entidades, no âmbito das respetivas 
áreas de responsabilidade, em 
conformidade com o presente regulamento;

Or. en

Alteração 349
Dario Tamburrano
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Proposta de regulamento
Artigo 27 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Consideração sistemática das 
necessidades dos utilizadores dos serviços 
prestados pelas componentes do programa, 
bem como da evolução científica e 
tecnológica relacionada com esses 
serviços;

d) Consideração sistemática das 
necessidades dos utilizadores dos serviços 
prestados pelas componentes do programa, 
através da consulta dos fóruns consultivos 
de utilizadores dedicados a uma 
componente única;

Or. en

Alteração 350
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 27 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Os fóruns de utilizadores devem 
ser consultados a fim de fornecer 
orientações e recomendações ao comité, 
tanto no que respeita à situação atual 
quanto a futuras ações e evoluções das 
componentes, e com vista à identificação e 
validação das necessidades dos 
utilizadores;

Or. en

Alteração 351
Olle Ludvigsson

Proposta de regulamento
Artigo 27 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Gestão transparente e económica;

Or. en
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Alteração 352
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 27 – parágrafo 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) Consideração periódica da 
evolução científica e tecnológica 
relacionada com os serviços prestados 
pelas componentes do programa, através 
da consulta de grupos consultivos de 
peritos ad hoc;

Or. en

Alteração 353
Edouard Martin

Proposta de regulamento
Artigo 27 – primeiro parágrafo – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Maximização do impacto 
socioeconómico europeu da execução do 
programa pelo conjunto das entidades, 
nomeadamente dando prioridade à 
utilização das infraestruturas europeias 
existentes;

Or. fr

Alteração 354
Edouard Martin

Proposta de regulamento
Artigo 27 – primeiro parágrafo – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-B) Desenvolvimento de setores 
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industriais e profissionais europeus.

Or. fr

Alteração 355
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem 
participar no programa, contribuindo com 
as suas competências técnicas, 
conhecimentos e assistência, em especial 
no domínio da segurança intrínseca e 
extrínseca e, sempre que necessário, 
colocando as informações e infraestruturas 
na sua posse ou situadas no seu território à 
disposição da União, nomeadamente 
garantindo o acesso aos dados in situ 
assim como a sua utilização, de forma 
eficiente e sem obstáculos, bem como
colaborando com a Comissão no sentido de 
melhorar a disponibilidade de dados in situ 
exigidos pelo programa.

1. Os Estados-Membros podem 
participar no programa, contribuindo com 
as suas competências técnicas, 
conhecimentos e assistência, em especial 
no domínio da segurança intrínseca e 
extrínseca e, sempre que necessário, 
colocando as informações e infraestruturas 
na sua posse ou situadas no seu território à 
disposição da União, nomeadamente 
colaborando com a Comissão no sentido de 
melhorar a disponibilidade de dados in situ 
exigidos pelo programa.

Or. en

Alteração 356
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão ou, em relação às 
funções a que se refere o artigo 30.º, a 
Agência pode confiar determinadas 
missões aos Estados-Membros ou a 
agências nacionais ou a grupos desses 
Estados-Membros ou agências nacionais. 
Os Estados-Membros devem tomar todas 

2. A Comissão ou, em relação às 
funções a que se refere o artigo 30.º, a 
Agência pode confiar determinadas 
missões aos Estados-Membros ou a 
agências nacionais ou a grupos desses 
Estados-Membros ou agências nacionais, 
sob reserva do acordo caso a caso 
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as medidas necessárias para assegurar o 
bom funcionamento do programa e para 
fomentar a sua utilização, nomeadamente 
ajudando a proteger as frequências 
necessárias para este programa.

específico de uma maioria de dois terços 
dos Estados-Membros. Os Estados-
Membros devem tomar todas as medidas 
necessárias para assegurar o bom 
funcionamento do programa e para 
fomentar a sua utilização, nomeadamente 
ajudando a proteger as frequências 
necessárias para este programa.

Or. en

Alteração 357
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão ou, em relação às 
funções a que se refere o artigo 30.º, a 
Agência pode confiar determinadas 
missões aos Estados-Membros ou a 
agências nacionais ou a grupos desses 
Estados-Membros ou agências nacionais. 
Os Estados-Membros devem tomar todas 
as medidas necessárias para assegurar o 
bom funcionamento do programa e para 
fomentar a sua utilização, nomeadamente 
ajudando a proteger as frequências 
necessárias para este programa.

2. A Comissão ou, em relação às 
funções a que se refere o artigo 30.º, a 
Agência pode confiar determinadas 
missões aos Estados-Membros ou a grupos 
desses Estados-Membros. Os Estados-
Membros devem tomar todas as medidas 
necessárias para assegurar o bom 
funcionamento do programa e para 
fomentar a sua utilização.

Or. en

Alteração 358
Olle Ludvigsson

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão ou, em relação às 
funções a que se refere o artigo 30.º, a 
Agência pode confiar determinadas 

2. A Comissão ou, em relação às 
funções a que se refere o artigo 30.º, a 
Agência pode confiar determinadas 
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missões aos Estados-Membros ou a 
agências nacionais ou a grupos desses 
Estados-Membros ou agências nacionais. 
Os Estados-Membros devem tomar todas 
as medidas necessárias para assegurar o 
bom funcionamento do programa e para 
fomentar a sua utilização, nomeadamente 
ajudando a proteger as frequências 
necessárias para este programa.

missões aos Estados-Membros ou a 
agências nacionais ou a grupos desses 
Estados-Membros ou agências nacionais. 
Os Estados-Membros devem tomar todas 
as medidas necessárias para assegurar o 
bom funcionamento do programa e para 
fomentar a sua utilização, nomeadamente 
ajudando a proteger as frequências 
necessárias para este programa a um nível 
adequado.
.

Or. en

Alteração 359
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Tendo em conta que as 
componentes do programa espacial são 
orientadas para o utilizador e, por 
conseguinte, exigem o envolvimento 
contínuo e eficaz dos representantes dos 
utilizadores, através de fóruns consultivos 
de utilizadores, os Estados-Membros 
devem realizar ativamente uma consulta 
pró-ativa, coordenada e sistemática das 
comunidades de utilizadores finais a nível 
nacional, para os setores público e 
privado.

Or. en

Alteração 360
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
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3-A. Os Estados-Membros e a 
Comissão devem cooperar a fim de 
desenvolver parcerias para o 
desenvolvimento de serviços de base e 
iniciativas de aceitação pelos utilizadores.

Or. en

Alteração 361
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Incumbe à Comissão a 
responsabilidade geral pela execução do 
programa, nomeadamente no domínio da 
segurança. Em conformidade com o 
presente regulamento, cabe-lhe determinar 
as prioridades e a evolução a longo prazo 
do programa e supervisionar a sua 
execução, tendo devidamente em conta o 
respetivo impacto noutras políticas da 
União.

1. Incumbe à Comissão a 
responsabilidade geral pela execução do 
programa e a responsabilidade no domínio 
da segurança pelas componentes do 
programa que não tenham sido confiadas 
à Agência nos termos do artigo 30.º. Em 
conformidade com o presente regulamento, 
cabe-lhe determinar as prioridades e a 
evolução a longo prazo do programa e 
supervisionar a sua execução, tendo 
devidamente em conta o respetivo impacto 
noutras políticas da União.

Or. en

Alteração 362
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Incumbe à Comissão a 
responsabilidade geral pela execução do 
programa, nomeadamente no domínio da 
segurança. Em conformidade com o 
presente regulamento, cabe-lhe determinar 
as prioridades e a evolução a longo prazo 

1. Incumbe à Comissão a 
responsabilidade geral pela execução do 
programa, nomeadamente no domínio da 
segurança. Em conformidade com o 
presente regulamento, cabe-lhe determinar, 
em conjunto com os Estados-Membros, as 
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do programa e supervisionar a sua 
execução, tendo devidamente em conta o 
respetivo impacto noutras políticas da 
União.

prioridades e a evolução a longo prazo do 
programa e supervisionar a sua execução, 
sem prejuízo das outras políticas da União.

Or. en

Alteração 363
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Incumbe à Comissão gerir a 
componente do programa caso a gestão 
não tenha sido confiada a outra entidade.

2. Incumbe à Comissão gerir a 
componente do programa apenas se tal 
significar que os objetivos da mesma 
serão alcançados de forma mais eficaz do 
que confiando essa gestão a outra 
entidade. Nos outros casos, a Comissão 
delegará a gestão da componente do 
programa na Agência, na Agência 
Espacial Europeia ou noutras entidades 
referidas no artigo 32.º.

Or. en

Alteração 364
Christelle Lechevalier

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Incumbe à Comissão gerir a 
componente do programa caso a gestão 
não tenha sido confiada a outra entidade.

2. Incumbe à Comissão delegar na 
ESA a gestão das componentes do 
programa relativamente às quais não 
tenha experiência suficiente.

Or. fr
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Alteração 365
Caroline Nagtegaal, Pavel Telička, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Jean Arthuis, 
Carolina Punset

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Incumbe à Comissão gerir a 
componente do programa caso a gestão 
não tenha sido confiada a outra entidade.

2. Incumbe à Comissão gerir as 
componentes do programa caso a gestão 
não tenha sido confiada a outra entidade.

Or. en

Alteração 366
Edouard Martin

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão garante a execução 
eficaz da prioridade estratégica europeia 
em matéria de aprovisionamento de bens 
e serviços subcontratados no âmbito dos 
programas espaciais europeus.

Or. fr

Alteração 367
Christelle Lechevalier

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – primeiro parágrafo

Texto da Comissão Alteração

Quando tal seja necessário para o bom 
funcionamento do programa e a boa 
prestação dos serviços oferecidos pelas 
componentes do programa, cabe à 
Comissão, por meio de atos de execução, 
definir as especificações técnicas e 
operacionais necessárias para a 

Quando tal seja necessário para o bom 
funcionamento do programa e a boa 
prestação dos serviços oferecidos pelas 
componentes do programa, cabe à 
Comissão, por meio de atos de execução, 
definir as especificações técnicas e 
operacionais necessárias para a 
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implementação e evolução das 
componentes e dos serviços que oferecem, 
após consulta dos utilizadores e de todas as 
outras partes interessadas. Ao determinar 
as especificações técnicas e operacionais, a 
Comissão deve evitar reduzir o nível de 
segurança geral e responder a um 
imperativo de retrocompatibilidade.

implementação e evolução das 
componentes e dos serviços que oferecem, 
após consulta da Agência Espacial 
Europeia, dos utilizadores e de todas as 
outras partes interessadas. Ao determinar 
as especificações técnicas e operacionais, a 
Comissão deve evitar reduzir o nível de 
segurança geral e responder a um 
imperativo de retrocompatibilidade.

Or. fr

Alteração 368
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Quando tal seja necessário para o bom 
funcionamento do programa e a boa 
prestação dos serviços oferecidos pelas 
componentes do programa, cabe à 
Comissão, por meio de atos de execução, 
definir as especificações técnicas e 
operacionais necessárias para a 
implementação e evolução das 
componentes e dos serviços que oferecem, 
após consulta dos utilizadores e de todas as 
outras partes interessadas. Ao determinar 
as especificações técnicas e operacionais, a 
Comissão deve evitar reduzir o nível de 
segurança geral e responder a um 
imperativo de retrocompatibilidade.

Quando tal seja necessário para o bom 
funcionamento do programa e a boa 
prestação dos serviços oferecidos pelas 
componentes do programa, cabe à 
Comissão, por meio de atos de execução, 
definir as especificações técnicas e 
operacionais necessárias para a 
implementação e evolução das 
componentes e dos serviços que oferecem, 
após consulta dos utilizadores, dos 
intervenientes a jusante e de todas as 
outras partes interessadas. Ao determinar 
as especificações técnicas e operacionais, a 
Comissão deve evitar reduzir o nível de 
segurança geral e responder a um 
imperativo de retrocompatibilidade.

Or. en

Alteração 369
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Quando tal seja necessário para o bom 
funcionamento do programa e a boa 
prestação dos serviços oferecidos pelas 
componentes do programa, cabe à 
Comissão, por meio de atos de execução, 
definir as especificações técnicas e 
operacionais necessárias para a 
implementação e evolução das 
componentes e dos serviços que oferecem, 
após consulta dos utilizadores e de todas as 
outras partes interessadas. Ao determinar 
as especificações técnicas e operacionais, a 
Comissão deve evitar reduzir o nível de 
segurança geral e responder a um 
imperativo de retrocompatibilidade.

Quando tal seja necessário para o bom 
funcionamento do programa e a boa 
prestação dos serviços oferecidos pelas 
componentes do programa, cabe à 
Comissão, por meio de atos delegados, 
definir as especificações técnicas e 
operacionais necessárias para a 
implementação e evolução das 
componentes e dos serviços que oferecem, 
após consulta dos utilizadores e de todas as 
outras partes interessadas. Ao determinar 
as especificações técnicas e operacionais, a 
Comissão deve evitar reduzir o nível de 
segurança geral e responder a um 
imperativo de retrocompatibilidade.

Or. en

Alteração 370
Caroline Nagtegaal, Pavel Telička, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Jean Arthuis, 
Carolina Punset

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Quando tal seja necessário para o bom 
funcionamento do programa e a boa 
prestação dos serviços oferecidos pelas 
componentes do programa, cabe à 
Comissão, por meio de atos de execução, 
definir as especificações técnicas e 
operacionais necessárias para a 
implementação e evolução das 
componentes e dos serviços que oferecem, 
após consulta dos utilizadores e de todas as 
outras partes interessadas. Ao determinar 
as especificações técnicas e operacionais, a 
Comissão deve evitar reduzir o nível de 
segurança geral e responder a um 
imperativo de retrocompatibilidade.

Quando tal seja necessário para o bom 
funcionamento do programa e a boa 
prestação dos serviços oferecidos pelas 
componentes do programa, cabe à 
Comissão, por meio de atos de execução, 
definir os requisitos necessários para a 
implementação e evolução das 
componentes e dos serviços que oferecem, 
após consulta dos utilizadores e de todas as 
outras partes interessadas. Ao determinar 
as especificações técnicas e operacionais, a 
Comissão deve evitar reduzir o nível de 
segurança geral e responder a um 
imperativo de retrocompatibilidade.

Or. en
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Justificação

A divisão de tarefas entre a Comissão e a AEE não deve ser confundida. A Comissão define 
os requisitos e a AEE as especificações.

Alteração 371
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Quando tal seja necessário para o bom 
funcionamento do programa e a boa 
prestação dos serviços oferecidos pelas 
componentes do programa, cabe à 
Comissão, por meio de atos de execução, 
definir as especificações técnicas e 
operacionais necessárias para a 
implementação e evolução das 
componentes e dos serviços que oferecem, 
após consulta dos utilizadores e de todas as 
outras partes interessadas. Ao determinar 
as especificações técnicas e operacionais, 
a Comissão deve evitar reduzir o nível de 
segurança geral e responder a um 
imperativo de retrocompatibilidade.

Quando tal seja necessário para o bom 
funcionamento do programa e a boa 
prestação dos serviços oferecidos pelas 
componentes do programa, cabe à 
Comissão, por meio de atos de execução, 
definir os requisitos de elevado nível, 
incluindo em matéria de segurança, 
necessários para a implementação e 
evolução das componentes e dos serviços 
que oferecem, após consulta dos 
utilizadores e de todas as outras partes 
interessadas. Ao determinar os requisitos 
de elevado nível, a Comissão deve evitar 
reduzir o nível de segurança geral e 
responder a um imperativo de 
retrocompatibilidade.

Or. en

Alteração 372
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Esses atos de execução devem ser 
adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 107.º, n.º 3.

Esses atos delegados devem ser adotados 
pelo procedimento de exame a que se 
refere o artigo 107.º, n.º 3.

Or. en
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Alteração 373
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Incumbe à Comissão promover e 
garantir a difusão e utilização dos dados e 
serviços oferecidos pelas componentes do 
programa nos setores público e privado, 
nomeadamente apoiando o 
desenvolvimento adequado desses serviços 
e favorecendo um ambiente estável a 
longo prazo. Deve desenvolver sinergias 
entre as aplicações das várias 
componentes do programa e assegurar a 
complementaridade, a coerência, as 
sinergias e as ligações entre o programa e 
outras ações e programas da União.

5. Incumbe à Comissão assegurar a 
complementaridade, a coerência, as 
sinergias e as ligações entre o programa e 
outras ações e programas da União.

Or. en

Alteração 374
Constanze Krehl

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Incumbe à Comissão promover e 
garantir a difusão e utilização dos dados e 
serviços oferecidos pelas componentes do 
programa nos setores público e privado, 
nomeadamente apoiando o 
desenvolvimento adequado desses serviços 
e favorecendo um ambiente estável a longo 
prazo. Deve desenvolver sinergias entre as 
aplicações das várias componentes do 
programa e assegurar a 
complementaridade, a coerência, as 
sinergias e as ligações entre o programa e 
outras ações e programas da União.

5. Incumbe à Comissão, em estreita
cooperação com a Agência e, quando 
aplicável, a Agência Espacial Europeia e 
as entidades responsáveis pelo 
Copernicus, coordenar as atividades 
relativas à difusão e utilização dos dados e 
serviços oferecidos pelas componentes do 
programa nos setores público e privado e 
ao desenvolvimento de sinergias entre as 
aplicações. Deve também apoiar o 
desenvolvimento adequado desses serviços 
e favorecer um ambiente estável a longo 
prazo. e assegurar a complementaridade, a 



PE627.687v01-00 16/128 AM\1162489PT.docx

PT

coerência, as sinergias e as ligações entre o 
programa e outras ações e programas da 
União.

Or. en

Alteração 375
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Incumbe à Comissão promover e 
garantir a difusão e utilização dos dados e 
serviços oferecidos pelas componentes do 
programa nos setores público e privado, 
nomeadamente apoiando o 
desenvolvimento adequado desses serviços 
e favorecendo um ambiente estável a longo 
prazo. Deve desenvolver sinergias entre as 
aplicações das várias componentes do 
programa e assegurar a 
complementaridade, a coerência, as 
sinergias e as ligações entre o programa e 
outras ações e programas da União.

5. Incumbe à Comissão promover e 
apoiar a difusão e utilização dos dados e 
serviços oferecidos pelas componentes do 
programa nos setores público e privado, 
nomeadamente apoiando o 
desenvolvimento adequado desses serviços 
e favorecendo um ambiente estável a longo 
prazo. Deve desenvolver sinergias entre as 
aplicações das várias componentes do 
programa e assegurar a 
complementaridade, a coerência, as 
sinergias e as ligações entre o programa e 
outras ações e programas da União.

Or. en

Alteração 376
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Se for caso disso, deve assegurar a 
coordenação com atividades levadas a cabo 
no setor espacial a nível da União e ao 
nível nacional e internacional. Deve 
incentivar a cooperação entre os Estados-
Membros, bem como promover a 
convergência das respetivas capacidades e 

6. Se for caso disso, e em cooperação 
com a Agência, deve assegurar a 
coordenação com atividades levadas a cabo 
no setor espacial a nível da União e ao 
nível nacional e internacional.
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desenvolvimentos tecnológicos no 
domínio do espaço.

Or. en

Alteração 377
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Incumbe à Agência: 1. Incumbe à Agência executar as 
seguintes funções de forma 
descentralizada:

Or. en

Alteração 378
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1 – alínea -a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Coordenar a cibersegurança do 
programa;

Or. en

Alteração 379
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 30 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Desempenhar as funções referidas 
no artigo 34.º, n.os 2 e 3;

b) Fornecer orientações 
metodológicas, gerir e supervisionar as 
funções referidas no artigo 34.º, n.º 2.
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Or. en

Alteração 380
Constanze Krehl

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Realizar atividades de comunicação 
e promoção, bem como atividades
relacionadas com a comercialização dos 
serviços oferecidos pelos sistemas Galileo 
e EGNOS;

c) Realizar atividades, incluindo no 
domínio da comunicação e promoção, 
relacionadas com a comercialização dos 
serviços oferecidos pelos sistemas Galileo,
EGNOS e Copernicus e, de um modo mais 
geral, com a difusão e utilização dos 
dados e serviços fornecidos pelas 
componentes do programa nos setores 
público e privado. Deve desenvolver 
sinergias entre as aplicações das várias 
componentes do programa

Or. en

Alteração 381
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Realizar atividades de comunicação 
e promoção, bem como atividades 
relacionadas com a comercialização dos 
serviços oferecidos pelos sistemas Galileo 
e EGNOS;

c) Realizar atividades de comunicação 
e promoção, bem como atividades 
relacionadas com a comercialização dos 
serviços oferecidos pelo programa;

Or. en

Alteração 382
Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
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Artigo 30 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Executar ações de apoio a um 
setor espacial da União inovador nos 
termos do artigo 6.º, em cooperação com a 
Comissão, e no domínio a jusante, 
incluindo o apoio ao acesso ao 
financiamento através dos instrumentos 
financeiros previstos no título III, assim 
como, em cooperação com o BEI, através 
dos instrumentos financeiros 
estabelecidos por este último, dirigidos em 
particular às PME;

Or. en

Alteração 383
Massimiliano Salini

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Promover e garantir a difusão e 
utilização dos dados e serviços oferecidos 
pelas componentes do programa, 
incluindo o desenvolvimento de 
aplicações e serviços a jusante com base 
nas componentes do programa.

Or. en

Justificação

A presente alteração deve ser aditada à proposta no projeto de relatório, a fim de sublinhar o 
importante papel do setor a jusante para o êxito do programa.

Alteração 384
Constanze Krehl

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

c-A) Executar ações em conformidade 
com o artigo 6.º;

Or. en

Alteração 385
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 30 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Disponibilizar competências 
técnicas à Comissão.

d) Promover e garantir a difusão e 
utilização dos dados e serviços oferecidos 
pelas componentes do programa nos 
setores público e privado, nomeadamente 
apoiando o desenvolvimento adequado 
desses serviços e favorecendo um 
ambiente estável a longo prazo. Deve 
desenvolver sinergias entre as aplicações 
das várias componentes do programa.

Or. en

Alteração 386
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 30 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Disponibilizar competências 
técnicas à Comissão.

d) Disponibilizar competências 
técnicas à Comissão sempre que tal não 
duplique o papel da Agência Espacial 
Europeia, tal como previsto no artigo 31.º.

Or. en

Alteração 387
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Christelle Lechevalier

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Disponibilizar competências 
técnicas à Comissão.

d) Disponibilizar competências 
técnicas à Comissão para a operação das 
infraestruturas existentes;

Or. fr

Alteração 388
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 30 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Assegurar a acreditação de 
segurança de todas as componentes do 
programa, em conformidade com o 
capítulo II do presente título e as 
competências dos Estados-Membros;

Or. en

Alteração 389
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 30 – parágrafo 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) Assegurar a exploração do Centro 
Galileo de Acompanhamento de 
Segurança em conformidade com os 
requisitos a que se refere o artigo 34.º, 
n.º 2, e as instruções desenvolvidas no 
âmbito da Decisão 2014/496/PESC;

Or. en
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Alteração 390
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1 – alínea d-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-C) Desempenhar as funções que lhe 
forem atribuídas ao abrigo da Decisão n.º 
1104/2011/UE;

Or. en

Alteração 391
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1 – alínea d-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-D) Gerir a exploração dos sistemas 
EGNOS e Galileo, como se refere no 
artigo 43.º, e do GOVSATCOM.

Or. en

Alteração 392
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1 – alínea d-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-E) Executar o funcionamento dos 
sistemas EGNOS e Galileo;

Or. en

Alteração 393
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Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1 – alínea d-F) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-F) Assegurar a coordenação global 
dos aspetos do GOVSATCOM 
relacionados com o utilizador, em estreita 
colaboração com as agências competentes 
da União e o SEAE para missões e 
operações de gestão de crises;

Or. en

Alteração 394
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1 – alínea d-G) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-G) Levar a cabo atividades 
relacionadas com o desenvolvimento de 
aplicações e serviços a jusante baseados 
nas componentes do programa.

Or. en

Alteração 395
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1 – alínea d-H) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-H) Definir e recomendar à Comissão 
as prioridades do domínio espacial do 
programa Horizonte Europa e gerir todas 
as atividades de I&D espacial financiadas 
pelo Horizonte Europa.
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Or. en

Alteração 396
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1 – alínea d-I) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-I) Disponibilizar competências 
técnicas à Comissão, sempre que tal não 
duplique o papel da Agência Espacial 
Europeia previsto no artigo 31.º, e 
fornecer as informações necessárias para 
o desempenho das suas funções ao abrigo 
do presente regulamento.

Or. en

Alteração 397
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão confia à Agência as 
seguintes funções:

Suprimido

a) Gerir a exploração dos sistemas 
EGNOS e Galileo, como se refere no 
artigo 43.º;

b) Assegurar a coordenação global dos 
aspetos do GOVSATCOM relacionados 
com o utilizador, em estreita colaboração 
com as agências competentes da União e 
o SEAE para missões e operações de 
gestão de crises;

c) Levar a cabo atividades relacionadas 
com o desenvolvimento de aplicações e 
serviços a jusante baseados nas 
componentes do programa.
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Or. en

Alteração 398
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Gerir a exploração dos sistemas 
EGNOS e Galileo, como se refere no 
artigo 43.º;

a) Gerir a exploração dos sistemas 
EGNOS e Galileo e desenvolver, a nível 
internacional, a normalização e a 
certificação, para apoiar o setor a jusante, 
tal como indicado no artigo 43.º, alínea d);

Or. en

Alteração 399
Massimiliano Salini

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2 – alínea -a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) No que se refere aos sistemas 
Galileo e EGNOS, desenvolver, a nível 
internacional, a normalização e a 
certificação, para apoiar o setor a jusante, 
tal como indicado no artigo 43.º, alínea 
d);

Or. en

Justificação

As atividades relacionadas com a certificação e a normalização são fundamentais para o 
desenvolvimento do setor a jusante.

Alteração 400
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
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Artigo 30 – n.º 2 – alínea -a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Atuar como único prestador de 
serviços do EGNOS e do Galileo;

Or. en

Alteração 401
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) No que se refere aos sistemas 
Galileo e EGNOS: assegurar a evolução 
de sistemas, o desenvolvimento do 
segmento terrestre, bem como a conceção 
e o desenvolvimento de satélites;

Or. en

Alteração 402
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2 – alínea a-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-C) No que se refere ao sistema 
Copernicus: assegurar o desenvolvimento, 
a conceção e a construção da 
infraestrutura espacial Copernicus, 
incluindo as operações dessa 
infraestrutura;

Or. en

Alteração 403
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Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2 – alínea a-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-D) Gerir a componente do acesso aos 
dados e sua distribuição e, em particular, 
a exploração dos dados e informações do 
Copernicus, conforme referido no artigo 
51.º;

Or. en

Alteração 404
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2 – alínea a-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-E) Gerir a componente da adesão dos 
utilizadores e de desenvolvimento do 
mercado do Copernicus, em conformidade 
com o artigo 4.º, n.º 1;

Or. en

Alteração 405
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2 – alínea a-F) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-F) Gerir a componente de aquisição 
de dados de terceiros do Copernicus;

Or. en
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Alteração 406
Edouard Martin

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) A criação de uma base de 
comparação internacional para avaliar o 
impacto das políticas públicas executadas 
pelos concorrentes em matéria de custos, 
a fim de determinar o nível equitativo de 
competitividade exigido pelos programas 
espaciais financiados pela União 
Europeia;

Or. fr

Alteração 407
Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Aplicar o Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação no que respeita à 
investigação espacial, em domínios que 
não a infraestrutura das componentes do 
programa.

Or. en

Justificação

This would allow the Agency to implement the part of the Framework Program for Research 
and Innovation (Horizon Europe) for what concerns the space downstream (here referred as 
“other than … infrastructure”). Research and innovation is in fact a main tool for developing 
the downstream applications and services, a task assigned to the Agency in the previous 
point. This is foreseen for example in FRONTEX regulation (for their area of research) and 
would ensure that the Agency can capitalise the experience matured as GSA and clarify the 
role, to avoid overlapping or fragmentation of resources and to increase resources 
optimisation.
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Alteração 408
Constanze Krehl

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Aplicar o Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação em domínios que 
não a infraestrutura das componentes do 
programa;

Or. en

Alteração 409
Edouard Martin

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) A tomada em consideração das 
comparações internacionais para as 
escolhas resultantes da concorrência dos 
bens e serviços subcontratados no âmbito 
da realização dos programas espaciais 
europeus.

Or. fr

Alteração 410
Sven Schulze

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode confiar outras 
funções à Agência, incluindo atividades 
de comunicação, promoção e 
comercialização de dados e informações, 
bem como outras atividades relacionadas 
com os utilizadores no que diz respeito a 

Suprimido
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componentes do programa que não os 
sistemas Galileo e EGNOS.

Or. de

Justificação

Die Möglichkeit einer Aufgabenerweiterung der neuen Agentur durch die Kommission 
gefährdet die bisherige Aufgabenteilung zwischen EU und ESA und würde zum Aufbau 
unnötiger Doppelstrukturen führen. An den auch mit EU-Aufträgen versehenen Standorten 
der ESA sowie der nationalen Raumfahrteinrichtungen besteht bereits eine über 
jahrzehntelang aufgebaute Expertise und die entsprechenden technischen Infrastrukturen zur 
Umsetzung und Realisierung der EU-Raumfahrtprogramme. Die bisherige Arbeitsteilung 
zwischen EU und ESA hat sich bewährt.

Die ausschließliche Zuständigkeit der Kommission die Aufgabenerweiterung zugunsten der 
neuen Agentur vorzunehmen, führt zudem zu einer einseitigen Kompetenzerweiterung der 
Kommission, die unter Umständen auch zu einer Kompetenzüberschreitung des Art. 189 
AEUV führen könnte.

Alteração 411
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode confiar outras 
funções à Agência, incluindo atividades de 
comunicação, promoção e 
comercialização de dados e informações, 
bem como outras atividades relacionadas 
com os utilizadores no que diz respeito a 
componentes do programa que não os 
sistemas Galileo e EGNOS.

3. A Comissão pode confiar outras 
funções à Agência.

Or. en

Alteração 412
Caroline Nagtegaal, Pavel Telička, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Jean Arthuis, 
Carolina Punset

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração
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3. A Comissão pode confiar outras 
funções à Agência, incluindo atividades de 
comunicação, promoção e comercialização 
de dados e informações, bem como outras 
atividades relacionadas com os utilizadores 
no que diz respeito a componentes do 
programa que não os sistemas Galileo e 
EGNOS.

3. A Comissão pode confiar outras 
funções à Agência, mas, a fim de evitar 
duplicações, fá-lo estritamente com vista à 
melhoria da eficiência na execução dos 
objetivos do programa, incluindo 
atividades de comunicação, promoção e 
comercialização de dados e informações, 
bem como outras atividades relacionadas 
com os utilizadores no que diz respeito a 
componentes do programa que não os 
sistemas Galileo e EGNOS.

Or. en

Alteração 413
Constanze Krehl

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode confiar outras 
funções à Agência, incluindo atividades 
de comunicação, promoção e 
comercialização de dados e informações, 
bem como outras atividades relacionadas 
com os utilizadores no que diz respeito a
componentes do programa que não os 
sistemas Galileo e EGNOS.

3. A Comissão pode confiar à Agência 
atividades relacionadas com as
componentes do programa que visam 
aumentar a adesão dos utilizadores;

Or. en

Alteração 414
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão confia as funções 
referidas nos n.os 2 e 3 através de acordos 
de contribuição, em conformidade com o 
[artigo 2.º, n.º 18,] e o [título VI] do 

4. A Comissão confia as funções 
referidas nos n.os 2 e 3 através de acordos 
de contribuição, em conformidade com o 
[artigo 2.º, n.º 18,] e o [título VI] do 
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Regulamento Financeiro. Regulamento Financeiro, que são objeto de 
revisão em conformidade com o 
artigo 102.º.

Or. en

Alteração 415
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão confia as funções 
referidas nos n.os 2 e 3 através de acordos 
de contribuição, em conformidade com o 
[artigo 2.º, n.º 18,] e o [título VI] do 
Regulamento Financeiro.

4. A Comissão confia as funções 
referidas no n.º 3 através de acordos de 
contribuição, em conformidade com o 
[artigo 2.º, n.º 18,] e o [título VI] do 
Regulamento Financeiro.

Or. en

Alteração 416
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Sempre que confiar funções à 
Agência, a Comissão deve assegurar 
financiamento adequado para a gestão e 
execução das mesmas, incluindo recursos 
humanos e administrativos adequados.

Or. en

Alteração 417
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 31 – título
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Texto da Comissão Alteração

Funções da Agência Espacial Europeia Funções da Agência Espacial Europeia e 
da EUMETSAT

Or. fr

Alteração 418
Constanze Krehl, Flavio Zanonato

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. À Agência Espacial Europeia 
podem ser atribuídas as seguintes funções:

1. À Agência Espacial Europeia são
atribuídas as seguintes funções:

Or. en

Alteração 419
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. À Agência Espacial Europeia 
podem ser atribuídas as seguintes funções:

1. À Agência Espacial Europeia são
atribuídas as seguintes funções:

Or. en

Alteração 420
Christelle Lechevalier

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. À Agência Espacial Europeia 1. À Agência Espacial Europeia 



PE627.687v01-00 34/128 AM\1162489PT.docx

PT

podem ser atribuídas as seguintes funções: devem ser atribuídas as seguintes funções:

Or. fr

Justificação

A ESA é a única estrutura que possui competências técnicas e humanas para realizar o 
programa. É, pois essencial delegar-lhe o máximo de tarefas possível, a começar pela 
conceção e desenvolvimento de novas infraestruturas. A Comissão deve limitar-se a um papel 
político.

Alteração 421
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No que se refere ao sistema 
Copernicus: desenvolvimento, conceção e 
construção da infraestrutura espacial 
Copernicus, incluindo as operações dessa 
infraestrutura;

a) No que se refere ao sistema 
Copernicus: apoio técnico à Agência na 
execução e realização das suas funções 
delegadas ao abrigo do artigo 30.º, e, 
quando tal esteja previsto em acordos 
específicos celebrados entre a Agência e a 
Agência Espacial Europeia, nos termos 
do acordo de parceria no quadro 
financeiro ao abrigo do n.º 2, a 
adjudicação em nome e por conta da 
União do desenvolvimento, conceção e 
construção da infraestrutura espacial 
Copernicus, incluindo a gestão 
operacional da componente de aquisição 
de dados dos Sentinels do sistema 
Copernicus;

Or. en

Alteração 422
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração
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a) No que se refere ao sistema 
Copernicus: desenvolvimento, conceção e 
construção da infraestrutura espacial 
Copernicus, incluindo as operações dessa 
infraestrutura;

a) No que se refere ao sistema 
Copernicus: apoio técnico à Agência na 
execução e realização das suas funções 
delegadas ao abrigo do artigo 30.º, e, 
quando tal esteja previsto em acordos 
específicos celebrados entre a Agência e a 
Agência Espacial Europeia, nos termos 
do acordo de parceria no quadro 
financeiro ao abrigo do n.º 2, a 
adjudicação em nome e por conta da 
União do desenvolvimento, conceção e 
construção da infraestrutura espacial 
Copernicus, incluindo a gestão 
operacional da componente de aquisição 
de dados dos Sentinels do sistema 
Copernicus;

Or. en

Justificação

A nova redação é necessária para o crescimento e desenvolvimento da Agência (antiga GSA), 
preservando as capacidades da AEE em I&D aplicadas ao espaço e uma sólida política 
europeia de despesas.

Alteração 423
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No que se refere ao sistema 
Copernicus: desenvolvimento, conceção e 
construção da infraestrutura espacial 
Copernicus, incluindo as operações dessa 
infraestrutura;

a) No que se refere ao sistema 
Copernicus: coordenação do segmento 
espacial e execução global de ponta a 
ponta da componente espacial Copernicus 
e respetivo desenvolvimento, conceção e 
construção da infraestrutura espacial 
Copernicus, incluindo as operações dessa 
infraestrutura e o acesso a dados de 
terceiros dos Estados-Membros e missões 
comerciais;

Or. en
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Alteração 424
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No que se refere ao sistema 
Copernicus: desenvolvimento, conceção e 
construção da infraestrutura espacial 
Copernicus, incluindo as operações dessa 
infraestrutura;

a) No que se refere ao sistema 
Copernicus: desenvolvimento, conceção e 
construção da infraestrutura espacial e 
terrestre Copernicus, incluindo as 
operações das partes relevantes dessa 
infraestrutura e o fornecimento e 
funcionamento da rede principal de 
divulgação de dados;

Or. en

Alteração 425
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) No que se refere aos sistemas 
Galileo e EGNOS: evolução de sistemas, 
desenvolvimento do segmento terrestre, 
bem como conceção e desenvolvimento de 
satélites;

b) No que se refere aos sistemas 
Galileo e EGNOS: apoio técnico à
Agência no desempenho e acordo das 
suas funções delegadas referidas no 
artigo 30.º, e, quando tal esteja previsto 
em acordos específicos celebrados entre a 
Agência e a Agência Espacial Europeia, 
nos termos do acordo de parceria no 
quadro financeiro ao abrigo do n.º 2, a 
adjudicação em nome e por conta da 
União da evolução de sistemas, 
desenvolvimento do segmento terrestre, 
bem como conceção e desenvolvimento de 
satélites;

Or. en

Justificação

Ver a fundamentação apresentada no artigo 31.º, n.º 1-A, supra.
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Alteração 426
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) No que se refere aos sistemas 
Galileo e EGNOS: evolução de sistemas, 
desenvolvimento do segmento terrestre, 
bem como conceção e desenvolvimento de 
satélites;

b) No que se refere aos sistemas 
Galileo e EGNOS: apoio técnico à 
Agência no desempenho e acordo das 
suas funções delegadas referidas no 
artigo 30.º, e, quando tal esteja previsto 
em acordos específicos celebrados entre a 
Agência e a Agência Espacial Europeia, 
nos termos do acordo de parceria no 
quadro financeiro ao abrigo do n.º 2, a 
adjudicação em nome e por conta da 
União da evolução de sistemas, 
desenvolvimento do segmento terrestre, 
bem como conceção e desenvolvimento de 
satélites;

Or. en

Alteração 427
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) No que se refere aos sistemas 
Galileo e EGNOS: evolução de sistemas, 
desenvolvimento do segmento terrestre, 
bem como conceção e desenvolvimento de
satélites;

b) No que se refere aos sistemas 
Galileo e EGNOS: Implementação do 
sistema de ponta a ponta, conceção, 
desenvolvimento, implantação, teste e 
validação dos sistemas e respetiva 
evolução, incluindo o segmento terrestre, 
satélites e o segmento de utilizadores 
genérico;

Or. en
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Alteração 428
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) No que se refere a todas as 
componentes do programa: atividades de 
investigação e desenvolvimento nos seus 
domínios de especialização.

Suprimido

Or. en

Alteração 429
Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) No que se refere a todas as 
componentes do programa: atividades de 
investigação e desenvolvimento nos seus 
domínios de especialização.

c) No que se refere a todas as 
componentes do programa: atividades de 
investigação e desenvolvimento relativas à 
infraestrutura das componentes do 
programa.

Or. en

Justificação

A alteração permitiria clarificar os respetivos papéis e evitar sobreposições (atividades de 
investigação e desenvolvimento da AEE sobre a infraestrutura das componentes do programa 
e a Agência nos outros domínios, ou seja, a jusante).

Alteração 430
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração
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c-A) No que se refere ao 
GOVSATCOM: coordenação e 
desenvolvimento do sistema geral do 
GOVSATCOM e conceção, execução de 
ponta a ponta e evolução da 
infraestrutura do segmento terrestre e 
espacial do GOVSATCOM

Or. en

Alteração 431
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) No que se refere ao SSA: definição 
da arquitetura geral do sistema, 
desenvolvimento de elementos SSA;

Or. en

Alteração 432
Evžen Tošenovský, Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 31 - n.º 1 - alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) No que se refere ao 
GOVSATCOM: coordenação e 
desenvolvimento do sistema geral do 
GOVSATCOM e desenvolvimento da 
infraestrutura do segmento terrestre e 
espacial do GOVSATCOM.

Or. en

Alteração 433
Evžen Tošenovský, Ashley Fox
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Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-C) No que se refere ao acesso ao 
espaço: Os Estados-Membros confiam à 
AEE o desenvolvimento da infraestrutura 
europeia de transporte espacial. No que 
diz respeito às atividades do programa em 
matéria de contratos de serviços de 
lançamento, a AEE apoia a Comissão nos 
termos do artigo 5.º, alíneas a) e c).

Or. en

Alteração 434
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – alínea c-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-D) Incentivo da cooperação entre os 
Estados-Membros, bem como promoção 
da convergência das respetivas 
capacidades e desenvolvimentos 
tecnológicos no domínio do espaço.

Or. en

Alteração 435
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Definir claramente as 
responsabilidades e obrigações da Agência 
Espacial Europeia no que diz respeito ao 
programa;

– Definir claramente as 
responsabilidades e obrigações da 
Comissão, da Agência e da Agência 
Espacial Europeia no que diz respeito ao 



AM\1162489PT.docx 41/128 PE627.687v01-00

PT

programa;

Or. en

Alteração 436
Edouard Martin

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – primeiro travessão

Texto da Comissão Alteração

– Definir claramente as 
responsabilidades e obrigações da Agência 
Espacial Europeia no que diz respeito ao
programa;

– Definir claramente as 
responsabilidades e obrigações da Agência 
Espacial Europeia no que diz respeito a 
cada componente do programa;

Or. fr

Alteração 437
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – travessão 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- definir claramente os instrumentos 
de coordenação e controlo entre a 
Comissão, a Agência e a Agência 
Espacial Europeia sobre a execução das 
componentes do programa;

Or. en

Alteração 438
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – travessão 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração
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- reconhecer e respeitar o caráter 
específico das relações entre a União e a 
Agência Espacial Europeia, tal como 
estabelecido nas disposições do acordo-
quadro entre a União e a Agência 
Espacial Europeia, de 29 de abril de 2004.

Or. en

Alteração 439
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– Exigir que a Agência Espacial 
Europeia cumpra as regras de segurança do 
programa da União, em especial no que 
respeita ao tratamento de informações 
classificadas;

– Exigir que a Agência Espacial 
Europeia cumpra as regras de segurança da 
União, definidas nos acordos de 
segurança com a Agência Espacial 
Europeia, em especial no que respeita ao 
tratamento de informações classificadas;

Or. en

Alteração 440
Constanze Krehl, Flavio Zanonato

Proposta de regulamento
Artigo 31 – nº 2 – travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Exigir que a Agência Espacial 
Europeia assegure a proteção total dos 
interesses da União e das suas decisões, o 
que poderá igualmente levar a Agência 
Espacial Europeia a ter de adaptar os 
seus processos de tomada de decisão, 
métodos de gestão e disposições em 
matéria de responsabilidade;

Or. en
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Alteração 441
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– Definir as condições da gestão dos 
fundos confiados à Agência Espacial 
Europeia, em particular no que diz 
respeito aos contratos públicos, aos 
procedimentos de gestão, aos resultados 
esperados medidos por indicadores de 
desempenho, às medidas aplicáveis em 
caso de execução deficiente ou fraudulenta 
dos contratos em termos de custos, de 
calendário e de resultados, bem como à 
estratégia de comunicação e ao regime de 
propriedade de todos os ativos corpóreos e 
incorpóreos; estas condições devem estar 
em conformidade com os títulos III e V do 
presente regulamento e do Regulamento 
Financeiro;

– Definir as condições da gestão dos 
fundos confiados à Agência Espacial 
Europeia, nomeadamente no que diz 
respeito à aplicação dos contratos públicos 
da União em nome ou por conta da 
Comissão ou da Agência, aos 
procedimentos de gestão, aos resultados 
esperados medidos por indicadores de 
desempenho, às medidas aplicáveis em 
caso de execução deficiente ou fraudulenta 
dos contratos em termos de custos, de 
calendário e de resultados, bem como à 
estratégia de comunicação e ao regime de 
propriedade de todos os ativos corpóreos e
incorpóreos; estas condições devem estar 
em conformidade com os títulos III e V do 
presente regulamento e do Regulamento 
Financeiro;

Or. en

Alteração 442
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– Exigir a participação da Comissão 
e, se for caso disso, da Agência nas 
reuniões do comité de avaliação das 
propostas da Agência Espacial Europeia 
no que se refere ao programa;

Suprimido

Or. en



PE627.687v01-00 44/128 AM\1162489PT.docx

PT

Alteração 443
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– Exigir a participação da Comissão 
e, se for caso disso, da Agência nas 
reuniões do comité de avaliação das 
propostas da Agência Espacial Europeia no 
que se refere ao programa;

– Permitir a participação da 
Comissão na qualidade de observador e, 
se for caso disso, da Agência nas reuniões 
do comité de avaliação das propostas da 
Agência Espacial Europeia no que se refere 
ao programa;

Or. en

Alteração 444
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – travessão 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Criar uma Comissão Conjunta de 
Contratos Públicos no que respeita ao 
programa, presidida pela Agência, com a 
participação da Comissão e dos 
representantes da Agência Espacial 
Europeia, cujo objetivo é decidir sobre os 
contratos públicos de valor superior a 4 
milhões de EUR aplicados pela Agência 
Espacial Europeia. As regras e 
procedimentos da Comissão Conjunta de 
Contratos Públicos serão definidos no 
acordo de parceria no quadro financeiro;

Or. en

Alteração 445
Françoise Grossetête



AM\1162489PT.docx 45/128 PE627.687v01-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – quinto travessão

Texto da Comissão Alteração

– Estabelecer as medidas de 
acompanhamento e controlo, que devem 
incluir, nomeadamente, um regime 
previsional de antecipação dos custos, a 
informação sistemática da Comissão ou, se 
for caso disso, da Agência, sobre os custos 
e o calendário e, em caso de discrepância 
entre os orçamentos previstos, a execução e 
o calendário, medidas corretivas que 
garantam a execução das tarefas atribuídas 
nos limites dos orçamentos atribuídos e 
sanções contra a Agência Espacial 
Europeia quando essa discrepância lhe 
for diretamente imputável;

– Estabelecer as medidas de 
acompanhamento e controlo, que devem 
incluir, nomeadamente, um regime 
previsional de antecipação dos custos, a 
informação sistemática da Comissão ou, se 
for caso disso, da Agência, sobre os custos 
e o calendário e, em caso de discrepância 
entre os orçamentos previstos, a execução e 
o calendário, medidas corretivas que 
garantam a execução das tarefas atribuídas 
nos limites dos orçamentos atribuídos;

Or. fr

Alteração 446
Constanze Krehl, Flavio Zanonato

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – travessão 6

Texto da Comissão Alteração

– Estabelecer os princípios para a 
remuneração da Agência Espacial 
Europeia, que deve ser proporcional à 
dificuldade das tarefas a realizar, em 
consonância com os preços de mercado e 
os honorários das outras entidades 
envolvidas, incluindo a União, e pode, se 
for caso disso, basear-se em indicadores de 
desempenho; essa remuneração não cobre 
as despesas gerais que não estão 
relacionadas com as atividades que a União 
confiou à Agência Espacial Europeia.

– Estabelecer os princípios para a 
remuneração da Agência Espacial 
Europeia, tomando em consideração o seu 
modelo de custos enquanto entidade 
pública, que deve ser proporcional à 
dificuldade das tarefas a realizar, em 
consonância com os preços de mercado e 
os honorários das outras entidades 
envolvidas, incluindo a União, e pode, se 
for caso disso, basear-se em indicadores de 
desempenho; essa remuneração não cobre 
as despesas gerais que não estão 
relacionadas com as atividades que a União 
confiou à Agência Espacial Europeia.

Or. en
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Alteração 447
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – travessão 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Definir claramente de que modo a 
Agência Espacial Europeia garantirá que 
os interesses da União serão protegidos 
em relação à execução das atividades do 
programa, incluindo disposições de 
governação adequadas;

Or. en

Alteração 448
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – travessão 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Permitir que a AEE proceda a 
ajustes dentro do envelope financeiro 
global, nomeadamente ao nível da 
remuneração da AEE e dos custos 
industriais, à luz das incertezas técnicas 
que caracterizam o programa.

Or. en

Alteração 449
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A celebração do acordo de 
parceria no quadro financeiro referido no 

Suprimido
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n.º 2 está subordinada à criação, na 
Agência Espacial Europeia, de estruturas 
internas e de um método operacional, em 
especial relativamente à tomada de 
decisão, aos métodos de gestão e à 
responsabilidade, que tornam possível 
assegurar a máxima proteção dos 
interesses da União e respeitar as suas 
decisões, incluindo no que toca às 
atividades financiadas pela Agência 
Espacial Europeia que têm repercussões 
no programa.

Or. en

Alteração 450
Constanze Krehl, Flavio Zanonato

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A celebração do acordo de 
parceria no quadro financeiro referido no 
n.º 2 está subordinada à criação, na 
Agência Espacial Europeia, de estruturas 
internas e de um método operacional, em 
especial relativamente à tomada de 
decisão, aos métodos de gestão e à 
responsabilidade, que tornam possível 
assegurar a máxima proteção dos 
interesses da União e respeitar as suas 
decisões, incluindo no que toca às 
atividades financiadas pela Agência 
Espacial Europeia que têm repercussões 
no programa.

Suprimido

Or. en

Alteração 451
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. Será criada uma Comissão de 
Contratos Públicos para supervisionar os 
contratos no âmbito do programa, 
presidida por um gestor orçamental da 
Comissão, com a participação da AEE e, 
se for caso disso, da Agência. As funções 
confiadas à AEE são executadas pela 
AEE de acordo com as suas próprias 
regras e procedimentos em matéria de 
contratos públicos. À AEE é atribuída a 
função de entidade adjudicante, que 
adjudica contratos em nome próprio, com 
exceção dos serviços de lançamento. As 
regras e procedimentos da Comissão de 
Contratos Públicos serão definidos no 
acordo de parceria no quadro financeiro, 
conforme previsto no n.º 2, supra.

Or. en

Alteração 452
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sem prejuízo do acordo de parceria 
no quadro financeiro a que se refere o n.º 4, 
a Comissão ou a Agência pode solicitar à 
Agência Espacial Europeia que 
disponibilize competência técnica e a 
informação necessária para o desempenho 
das funções que lhe são atribuídas pelo 
presente regulamento.

4. Sem prejuízo do acordo de parceria 
no quadro financeiro a que se refere o n.º 4, 
a Comissão ou a Agência pode solicitar à 
Agência Espacial Europeia que 
disponibilize competência técnica e a 
informação necessária para o desempenho 
das funções que lhe são atribuídas pelo 
presente regulamento. As condições 
relativas a esses pedidos e à sua execução 
serão acordadas mutuamente e não 
deverão, de modo algum, ter 
consequências adversas para as atividades 
e obrigações existentes da própria 
Agência Espacial Europeia.

Or. en
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Alteração 453
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A EUMETSAT pode ser 
encarregada da criação e da exploração 
de uma parte da infraestrutura do 
Copernicus ligada às missões do Sentinel 
no seu domínio de competência. A 
Comissão celebra um acordo com a 
EUMETSAT conforme previsto no 
Regulamento Financeiro.

Or. fr

Alteração 454
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Através de acordos de contribuição, 
a Comissão pode confiar, no todo ou em 
parte, a execução das componentes do 
programa a entidades distintas das referidas 
no artigo 30.º ou 31.º, incluindo:

1. Através de acordos de contribuição, 
sob reserva do acordo caso a caso 
específico de uma maioria de dois terços 
dos Estados-Membros, a Comissão pode 
confiar, no todo ou em parte, a execução 
das componentes do programa a entidades 
distintas das referidas no artigo 30.º ou 
31.º, incluindo:

Or. en

Alteração 455
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) A exploração da infraestrutura 
espacial Copernicus ou partes desta, que 
possam ser confiadas à EUMETSAT;

Suprimido

Or. fr

Alteração 456
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A execução dos serviços 
Copernicus ou partes destes que possam 
ser confiadas a agências, organismos ou 
organizações relevantes.

b) A execução da componente dos 
serviços Copernicus ou partes desta que 
possam ser confiadas a sítios das agências, 
organismos ou organizações relevantes que 
operam no território da União Europeia, 
gerindo também a aquisição de 
informações relevantes de terceiros.

Or. en

Alteração 457
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 33 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A segurança do programa deve assentar
nos seguintes princípios:

A segurança do programa assenta nos 
seguintes princípios:

Or. en

Alteração 458
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
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Artigo 33 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ter em conta a experiência dos 
Estados-Membros no domínio da 
segurança e inspirar-se nas melhores 
práticas;

a) Ter em conta a experiência dos 
Estados-Membros no domínio da 
segurança e inspirar-se nas melhores 
práticas e legislações nacionais;

Or. en

Alteração 459
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 33 – parágrafo 1 – alínea -a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Ter em conta a experiência 
adquirida na exploração das componentes 
dos programas Galileo, EGNOS e 
Copernicus, considerando os seus 
diferentes contextos e requisitos.

Or. en

Alteração 460
Evžen Tošenovský, Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 33 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Estabelecer medidas de segurança 
rigorosas e proporcionadas que protejam 
os interesses da União e do Estado-Maior 
da União Europeia, apoiando 
simultaneamente a participação no 
programa de países terceiros e de 
instituições internacionais.

Or. en
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Alteração 461
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A Comissão, no seu domínio de 
competência, deve garantir um elevado
nível de segurança, nomeadamente no que 
diz respeito:

A Comissão e a Agência, nos seus 
domínios de competência, devem garantir 
um nível adequadamente elevado de 
segurança, nomeadamente no que diz 
respeito:

Or. en

Alteração 462
Clare Moody

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A Comissão, no seu domínio de 
competência, deve garantir um elevado
nível de segurança, nomeadamente no que 
diz respeito:

A Comissão, no seu domínio de 
competência, deve garantir um nível 
adequado de segurança, nomeadamente no 
que diz respeito:

Or. en

Alteração 463
Olle Ludvigsson

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) À proteção das infraestruturas, 
tanto terrestres como espaciais, bem como 
da prestação de serviços, sobretudo contra 
ataques físicos ou informáticos;

a) À proteção das infraestruturas, 
tanto terrestres como espaciais, 
interferência com os fluxos de dados, bem 
como da prestação de serviços, sobretudo 
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contra ataques físicos ou informáticos;

Or. en

Alteração 464
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) À proteção das infraestruturas, 
tanto terrestres como espaciais, bem como 
da prestação de serviços, sobretudo contra 
ataques físicos ou informáticos;

a) À proteção das infraestruturas 
propriedade da União, tanto terrestres 
como espaciais, bem como da prestação de 
serviços, sobretudo contra ataques físicos 
ou informáticos;

Or. en

Alteração 465
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para o efeito, a Comissão deve garantir que 
seja efetuada uma análise do risco e da 
ameaça para cada componente do 
programa. Com base nessa análise do risco 
e da ameaça, deve determinar para cada 
componente do programa, através de atos 
de execução, os requisitos gerais de 
segurança. Ao fazê-lo, a Comissão deve ter 
em conta o impacto desses requisitos no 
bom funcionamento da referida 
componente, nomeadamente em termos de 
custos, de gestão dos riscos e de 
calendário, e deve assegurar que não reduz
o nível geral de segurança nem prejudica o 
funcionamento do equipamento existente 
baseado nessa componente. Esses atos de 
execução devem ser adotados pelo 

Para o efeito, a Comissão e a Agência 
devem garantir, em consulta com os 
utilizadores finais dos Estados-Membros e 
as entidades relevantes que gerem a 
execução de uma componente do 
programa, que seja efetuada uma análise 
do risco e da ameaça para cada 
componente do programa. Com base nessa 
análise do risco e da ameaça, a Comissão e 
a Agência devem estabelecer, em consulta 
com os utilizadores finais dos Estados-
Membros e as entidades relevantes que 
gerem a execução de uma componente do 
programa para cada componente do 
programa, requisitos de segurança de nível 
adequadamente elevado. Ao fazê-lo, a 
Comissão e a Agência devem ter em conta 
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procedimento de exame a que se refere o 
artigo 107.º, n.º 3.

o impacto desses requisitos no bom 
funcionamento da referida componente, 
nomeadamente em termos de custos, de 
gestão dos riscos e de calendário, e devem
assegurar que não reduzem o nível geral de 
segurança nem prejudicam o 
funcionamento do equipamento existente 
baseado nessa componente. Esses atos de 
execução devem ser adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 107.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 466
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. À entidade responsável pela gestão 
de uma componente do programa incumbe 
a gestão da segurança dessa componente e, 
para o efeito, deve efetuar uma análise do 
risco e da ameaça e levar a cabo todas as 
atividades necessárias para garantir e 
monitorizar a segurança dessa componente, 
designadamente através do estabelecimento 
de especificações técnicas e procedimentos 
operacionais, e acompanhar a sua 
conformidade com os requisitos gerais de 
segurança a que se refere o n.º 1.

2. À entidade responsável pela gestão
de uma componente do programa incumbe 
a gestão da segurança dessa componente e, 
para o efeito, deve efetuar uma análise do 
risco e da ameaça e levar a cabo todas as 
atividades necessárias para garantir e 
monitorizar a segurança dessa componente, 
designadamente através do estabelecimento 
de especificações técnicas e procedimentos 
operacionais, e acompanhar a sua 
conformidade com os requisitos de 
segurança de nível adequadamente 
elevado a que se refere o n.º 1.

Or. en

Alteração 467
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Incumbe à Agência: Suprimido

a) Assegurar a acreditação de segurança 
de todas as componentes do programa, em 
conformidade com o capítulo II do 
presente título e as competências dos 
Estados-Membros;

b) Assegurar a exploração do Centro 
Galileo de Acompanhamento de 
Segurança em conformidade com os 
requisitos a que se refere o n.º 2 e as 
instruções desenvolvidas no âmbito da 
Decisão 2014/496/PESC;

c) Desempenhar as funções que lhe forem 
atribuídas ao abrigo da Decisão n.º 
1104/2011/UE;

d) Colocar à disposição da Comissão a 
sua experiência técnica e comunicar-lhe 
todas as informações necessárias para o 
desempenho das suas funções ao abrigo 
do presente regulamento.

Or. en

Alteração 468
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Incumbe aos Estados-Membros: 4. Incumbe aos Estados-Membros e 
aos países terceiros participantes:

Or. en

Alteração 469
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 4 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Tomar medidas que sejam, pelo 
menos, equivalentes às que são necessárias 
para a proteção das infraestruturas críticas 
europeias na aceção da Diretiva 
2008/114/CE do Conselho, de 8 de 
dezembro de 2008, relativa à identificação 
e designação das infraestruturas críticas 
europeias e à avaliação da necessidade de 
melhorar a sua proteção29 , bem como às 
que são necessárias para a proteção das 
suas próprias infraestruturas críticas 
nacionais, a fim de assegurar a proteção da 
infraestrutura terrestre que faz parte 
integrante do programa e que se encontre
no seu território;

a) Tomar medidas que sejam, pelo 
menos, equivalentes às que são necessárias 
para a proteção das infraestruturas críticas 
europeias na aceção da Diretiva 
2008/114/CE do Conselho, de 8 de 
dezembro de 2008, relativa à identificação 
e designação das infraestruturas críticas 
europeias e à avaliação da necessidade de 
melhorar a sua proteção29 , bem como às 
que são necessárias para a proteção das 
suas próprias infraestruturas críticas 
nacionais, a fim de assegurar a proteção da 
infraestrutura terrestre, incluindo as 
instalações de lançamento, produção e 
ensaio, que fazem parte integrante do 
programa e que se encontrem no seu 
território;

_________________ _________________

29 JO L 345 de 23.12.2008, p. 75. 29 JO L 345 de 23.12.2008, p. 75-82.

Or. en

Alteração 470
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As entidades envolvidas no 
programa devem tomar todas as medidas 
necessárias para garantir a segurança do 
programa.

5. As entidades envolvidas no 
programa devem tomar todas as medidas 
de segurança identificadas na análise do 
risco e determinadas pela entidade 
responsável pela componente do 
programa.

Or. en

Alteração 471
Evžen Tošenovský
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Proposta de regulamento
Artigo 36 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Devem ser desenvolvidos esforços 
para consultar todas as partes interessadas 
em questões de segurança para esta 
componente;

e) Devem ser consultadas todas as 
partes interessadas em questões de 
segurança para esta componente;

Or. en

Alteração 472
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 36 – parágrafo 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) As decisões de acreditação de 
segurança do Comité de Acreditação de 
Segurança devem, segundo o processo 
definido na estratégia de acreditação de 
segurança relevante do Comité, basear-se 
em decisões de acreditação de segurança 
locais tomadas pelas autoridades de 
acreditação de segurança respetivas dos 
Estados-Membros;

g) As decisões de acreditação de 
segurança do Comité de Acreditação de 
Segurança devem, segundo o processo 
definido na estratégia de acreditação de 
segurança relevante do Comité, basear-se 
em decisões de acreditação de segurança 
locais tomadas pelas autoridades de 
acreditação de segurança respetivas dos 
Estados-Membros e dos países terceiros 
participantes;

Or. en

Alteração 473
Davor Škrlec
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité de Acreditação de 
Segurança é composto de um representante 
de cada Estado-Membro, um representante 
da Comissão e de um representante da Alta 

1. O Comité de Acreditação de 
Segurança é composto de um representante 
de cada Estado-Membro, um representante 
da Comissão e de um representante da Alta 
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Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança 
(«Alta Representante»). O mandato dos 
membros do Comité de Acreditação de 
Segurança tem uma duração de quatro anos 
e é renovável.

Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança 
(«Alta Representante»). O mandato dos 
membros do Comité de Acreditação de 
Segurança tem uma duração de quatro anos 
e é renovável. Na medida do possível, as 
designações para o comité seguirão uma 
política equilibrada em matéria de género.

Or. en

Justificação

Acompanhamento das políticas da CE em matéria de equilíbrio homens e mulheres.

Alteração 474
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Um representante da Agência 
Espacial Europeia é convidado a participar 
como observador nas reuniões do Comité 
de Acreditação de Segurança. A título 
excecional, podem ser também convidados 
a participar nas reuniões, na qualidade de 
observadores, representantes de países 
terceiros ou organizações internacionais, 
sobre questões diretamente relacionadas 
com esses países terceiros ou 
organizações internacionais, em especial 
questões referentes às infraestruturas que 
lhes pertençam ou que se encontrem 
estabelecidas no seu território. As 
disposições atinentes à participação de 
representantes de países terceiros ou de 
organizações internacionais, bem como as 
condições de tal participação, são 
estabelecidas nos acordos pertinentes, e 
respeitam o disposto no regulamento 
interno do Comité de Acreditação de 
Segurança.

2. Um representante da Agência 
Espacial Europeia é convidado a participar 
como observador nas reuniões do Comité 
de Acreditação de Segurança. Podem ser 
também convidados a participar nas 
reuniões, na qualidade de observadores, 
representantes de países terceiros ou 
organizações internacionais, em especial 
sobre questões referentes às infraestruturas 
que lhes pertençam ou que se encontrem 
estabelecidas no seu território. As 
disposições atinentes à participação de 
representantes de países terceiros ou de 
organizações internacionais, bem como as 
condições de tal participação, são 
estabelecidas nos acordos pertinentes, e 
respeitam o disposto no regulamento 
interno do Comité de Acreditação de 
Segurança.

Or. en
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Alteração 475
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 43 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A gestão, a manutenção, o 
aperfeiçoamento constante, a evolução e a 
proteção da infraestrutura espacial, 
incluindo a gestão da renovação e da 
obsolescência;

a) A gestão, a manutenção, o 
aperfeiçoamento constante, a substituição 
de dois terços da constelação do Galileo, a 
evolução e a proteção da infraestrutura 
espacial, incluindo a gestão da renovação e 
da obsolescência;

Or. en

Alteração 476
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 43 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A gestão, a manutenção, o 
aperfeiçoamento constante, a evolução e a 
proteção da infraestrutura terrestre, 
designadamente das redes, das instalações 
e das infraestruturas de apoio, incluindo a 
gestão da renovação e da obsolescência;

b) A gestão, a manutenção, o 
aperfeiçoamento constante, a evolução e a 
proteção da infraestrutura terrestre, 
incluindo a conclusão da infraestrutura 
terrestre situada fora do território da UE, 
mas necessária para garantir a cobertura 
total do EGNOS nos territórios dos 
Estados-Membros geograficamente 
localizados na Europa, designadamente 
das redes, das instalações e das 
infraestruturas de apoio, incluindo a gestão 
da renovação e da obsolescência;

Or. en

Alteração 477
Evžen Tošenovský
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Proposta de regulamento
Artigo 43 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) O desenvolvimento e a evolução de 
elementos tecnológicos fundamentais 
para a exploração dos sistemas, tais como 
chipsets e recetores adaptados ao Galileo;

Or. en

Alteração 478
Massimiliano Salini

Proposta de regulamento
Artigo 43 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) O desenvolvimento e a evolução de 
elementos fundamentais, tais como 
circuitos integrados e recetores 
compatíveis com o Galileo;

Or. en

Justificação

Para promover o sistema Galileo é necessário promover o segmento de utilizadores por meio 
do desenvolvimento de elementos fundamentais do Galileo.

Alteração 479
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 43 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O desenvolvimento das futuras 
gerações dos sistemas e a evolução dos 
serviços prestados pelos sistemas Galileo e 
EGNOS, sem prejuízo de futuras decisões 
sobre as perspetivas financeiras da União;

c) O desenvolvimento das futuras 
gerações dos sistemas e a evolução dos 
serviços prestados pelos sistemas Galileo e 
EGNOS, sem prejuízo de futuras decisões 
sobre as perspetivas financeiras da União, 
tendo em conta as necessidades das partes 
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interessadas e outras partes relevantes, 
incluindo para fins civis, de segurança e 
de defesa;

Or. en

Alteração 480
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 43 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) O desenvolvimento e a evolução de 
elementos fundamentais, tais como 
circuitos integrados e recetores 
compatíveis com o Galileo;

Or. en

Alteração 481
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 43 - parágrafo 1 - alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) O apoio à certificação e 
normalização dos serviços GNSS a fim de 
fomentar a exploração dos sistemas e o 
desenvolvimento de aplicações;

Or. en

Justificação

O significado das operações neste contexto não é claro. Além disso, a certificação e a 
normalização são atividades prioritárias no apoio à exploração de sistemas GNSS. Este 
objetivo deve ser mais pormenorizado na descrição das funções e dos papéis específicos 
definidos no presente regulamento.
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Alteração 482
Dominique Riquet, Jean Arthuis

Proposta de regulamento
Artigo 43 – primeiro parágrafo – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) A prestação e a comercialização 
dos serviços prestados pelos sistemas 
Galileo e EGNOS;

e) A prestação e a comercialização 
dos serviços prestados pelos sistemas 
Galileo e EGNOS, em conformidade com 
o artigo 29.º, n.º 5, que inclui as 
atividades, os recursos e os serviços 
pertinentes para promover o sistema 
Galileo, os seus dados e serviços a todos 
os níveis, a fim de maximizar os 
benefícios socioeconómicos referidos no 
artigo 4.º, n.º 1;

Or. fr

Alteração 483
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 43 – parágrafo 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) o conjunto dos elementos que 
justificam a fiabilidade do sistema e da sua 
exploração;

g) o conjunto dos elementos que 
justificam a fiabilidade do sistema e da sua 
exploração, como instrumentos, 
instalações e indicadores-chave de 
desempenho para o acompanhamento do 
desempenho do sistema, conforme 
definido nos documentos de requisitos da 
missão;

Or. en

Alteração 484
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 43 – parágrafo 1 – alínea h-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

h-A) A gestão das atividades específicas 
de I&D da União em apoio do Galileo e 
do EGNOS, nomeadamente as 
financiadas pelo Horizonte Europa.

Or. en

Alteração 485
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os serviços prestados pelo sistema 
Galileo devem incluir:

1. Os serviços prestados pelo Galileo 
devem ser progressivamente aplicados 
com o objetivo de atingir atempadamente 
a plena capacidade operacional e incluir:

Or. en

Alteração 486
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Um serviço de elevada precisão 
(HAS), gratuito para o utilizador, que 
forneça, mediante dados suplementares 
difundidos numa banda de frequência 
suplementar, informações de 
posicionamento e de sincronização, 
destinadas principalmente a aplicações de 
navegação por satélite para fins 
profissionais ou comerciais;

b) Um serviço de elevada precisão 
’(HAS), derivado do «serviço comercial» 
utilizado no Regulamento (UE) n.º 
1285/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, gratuito para o utilizador, que 
forneça, mediante dados suplementares 
difundidos numa banda de frequência 
suplementar, informações de 
posicionamento e de sincronização, 
destinadas principalmente a aplicações de 
navegação por satélite para fins 
profissionais ou comerciais;
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Or. en

Alteração 487
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Um serviço de autenticação do sinal 
(SAS), com base nos códigos encriptados 
contidos nos sinais, destinado 
principalmente a aplicações de navegação 
por satélite para fins profissionais ou 
comerciais;

c) Um serviço de autenticação do sinal 
(SAS), derivado do «serviço comercial» 
utilizado no Regulamento (UE) n.º 
1285/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, com base nos códigos 
encriptados contidos nos sinais, destinado 
principalmente a aplicações de navegação 
por satélite para fins profissionais ou 
comerciais;

Or. en

Alteração 488
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 44 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Um serviço público regulado 
(PRS), reservado aos utilizadores 
autorizados pelos governos, em 
conformidade com a Decisão 
1104/2011/UE, para aplicações sensíveis 
que exijam um elevado nível de 
continuidade do serviço, incluindo no 
domínio da segurança e da defesa, e que 
utiliza sinais robustos e encriptados;

d) Um serviço público regulado 
(PRS), reservado aos utilizadores 
autorizados pelos governos, em 
conformidade com a Decisão 
1104/2011/UE, para aplicações sensíveis 
que exijam um elevado nível de 
continuidade do serviço, incluindo no 
domínio da segurança e da defesa, e que 
utiliza sinais robustos e encriptados. A 
Agência Europeia de Defesa deve 
desempenhar o papel de interface entre a 
Comissão e os Estados-Membros, a fim de 
definir a política dos utilizadores militares 
do PRS do Galileo de interesse para os 
utilizadores da defesa.
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Or. en

Alteração 489
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Um serviço público regulado 
(PRS), reservado aos utilizadores 
autorizados pelos governos, em 
conformidade com a Decisão 
1104/2011/UE, para aplicações sensíveis 
que exijam um elevado nível de 
continuidade do serviço, incluindo no 
domínio da segurança e da defesa, e que 
utiliza sinais robustos e encriptados;

d) Um serviço público regulado 
(PRS), gratuito e reservado aos 
utilizadores autorizados pelos governos, 
em conformidade com a Decisão 
1104/2011/UE, para aplicações sensíveis 
que exijam um elevado nível de 
continuidade do serviço, incluindo no 
domínio da segurança e da defesa, e que 
utiliza sinais robustos e encriptados;

Or. en

Alteração 490
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Um serviço de emergência (ES), 
que difunde, através da emissão de sinais, 
alertas sobre catástrofes naturais ou outras 
situações de emergência em domínios 
específicos;

e) Um serviço de emergência (ES), 
que difunde, através da emissão de sinais, 
alertas sobre catástrofes naturais ou outras 
situações de emergência em domínios 
específicos; os princípios da 
subsidiariedade e da descentralização são 
aplicáveis, na medida em que este serviço 
é prestado nos territórios dos Estados-
Membros;

Or. en

Alteração 491
Massimiliano Salini
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Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Um serviço de salvaguarda da vida 
humana (SoL), fornecido gratuitamente 
sem encargos diretos para o utilizador, que 
disponibilize informações de 
posicionamento e de sincronização, com 
um elevado nível de continuidade, 
disponibilidade e precisão, incluindo 
mensagens de alerta de integridade que 
permitem prevenir o utilizador em caso de 
falha ou de sinais fora dos níveis de 
tolerância emitidos pelo Galileo e outros 
sistemas GNSS, que o serviço aumenta na 
área de cobertura, destinado principalmente 
aos utilizadores para os quais a segurança é 
essencial, em especial no setor da aviação 
civil para efeitos da prestação de serviços 
de navegação aérea.

c) Um serviço de salvaguarda da vida 
humana (SoL), fornecido gratuitamente 
sem encargos diretos para o utilizador, que 
disponibilize informações de 
posicionamento e do tempo de 
sincronização, com um elevado nível de 
continuidade, disponibilidade, precisão e 
integridade. Esse serviço é prestado no 
âmbito da supervisão da AESA, para 
garantir o cumprimento dos requisitos em 
matéria de segurança aeronáutica, 
incluindo mensagens de alerta de 
integridade que permitem prevenir o 
utilizador em caso de falha ou de sinais 
fora dos níveis de tolerância emitidos pelo 
Galileo e outros sistemas GNSS, que o 
serviço aumenta na área de cobertura, 
destinado principalmente aos utilizadores 
para os quais a segurança é essencial, em 
especial no setor da aviação civil para 
efeitos da prestação de serviços de 
navegação aérea.

Or. en

Justificação

A AESA desempenha um papel fundamental na segurança do sistema de aviação.

Alteração 492
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Um serviço de salvaguarda da vida 
humana (SoL), fornecido gratuitamente 
sem encargos diretos para o utilizador, que 
disponibilize informações de 
posicionamento e de sincronização, com 

c) Um serviço de salvaguarda da vida 
humana (SoL), fornecido gratuitamente 
sem encargos diretos para o utilizador, que 
disponibilize informações de 
posicionamento e de sincronização, com 
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um elevado nível de continuidade, 
disponibilidade e precisão, incluindo 
mensagens de alerta de integridade que 
permitem prevenir o utilizador em caso de 
falha ou de sinais fora dos níveis de 
tolerância emitidos pelo Galileo e outros 
sistemas GNSS, que o serviço aumenta na 
área de cobertura, destinado principalmente 
aos utilizadores para os quais a segurança é 
essencial, em especial no setor da aviação 
civil para efeitos da prestação de serviços 
de navegação aérea.

um elevado nível de segurança obtido 
através da integridade, continuidade, 
disponibilidade e precisão, incluindo 
mensagens de alerta de integridade que 
permitem prevenir o utilizador em caso de 
falha ou de sinais fora dos níveis de 
tolerância emitidos pelo Galileo e outros 
sistemas GNSS, que o serviço aumenta na 
área de cobertura, destinado principalmente 
aos utilizadores para os quais a segurança é 
essencial, em especial no setor da aviação 
civil para efeitos da prestação de serviços 
de navegação aérea.

Or. en

Alteração 493
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os serviços referidos no n.º 1 são prestados 
prioritariamente no território dos Estados-
Membros geograficamente situado na 
Europa.

Os serviços referidos no n.º 1 são prestados 
prioritariamente no território dos Estados-
Membros geograficamente situado na 
Europa, com o objetivo de cobrir os 
territórios continentais até ao final de 
2023 e todos os territórios até ao final de 
2025.

Or. en

Alteração 494
Massimiliano Salini

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As despesas desse alargamento, 
incluindo os custos de exploração 
associados a estas regiões específicas, não 

3. As despesas desse alargamento, 
incluindo os custos de exploração 
associados a estas regiões específicas, não 
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são cobertas pelo orçamento referido no 
artigo 11.º Esse alargamento não pode 
atrasar a oferta dos serviços referidos no 
n.º 1 em todo o território dos Estados-
Membros geograficamente situado na 
Europa.

são cobertas pelo orçamento referido no 
artigo 11.º, mas a Comissão Europeia deve 
ponderar a exploração dos programas de 
parcerias existentes e, se for caso disso, o 
desenvolvimento de instrumentos 
financeiros específicos para apoiá-los. 
Esse alargamento não pode atrasar a oferta 
dos serviços referidos no n.º 1 em todo o 
território dos Estados-Membros 
geograficamente situado na Europa.

Or. en

Justificação

É importante identificar instrumentos para o alargamento da cobertura geográfica do
EGNOS a um maior desenvolvimento do mercado e das relações internacionais.

Alteração 495
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 47 – título

Texto da Comissão Alteração

Compatibilidade e interoperabilidade Compatibilidade, interoperabilidade e 
normalização

Or. en

Alteração 496
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os sistemas Galileo e EGNOS, bem 
como os serviços que prestam, devem ser 
totalmente compatíveis e interoperáveis 
entre si do ponto de vista técnico.

1. Os sistemas Galileo e EGNOS, bem 
como os serviços que prestam, devem ser 
totalmente compatíveis e interoperáveis 
entre si do ponto de vista técnico e ao nível 
do segmento dos utilizadores.
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Or. en

Alteração 497
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os sistemas Galileo e EGNOS, bem 
como os serviços que prestam, devem ser 
compatíveis e interoperáveis com outros 
sistemas de navegação por satélite e com 
os meios de navegação convencionais, caso 
os requisitos necessários de 
compatibilidade e de interoperabilidade 
sejam estabelecidos em acordos 
internacionais.

2. Os sistemas Galileo e EGNOS, bem 
como os serviços que prestam, devem ser 
compatíveis e interoperáveis com outros 
sistemas de navegação por satélite e com 
os meios de navegação convencionais, caso 
os requisitos necessários de 
compatibilidade e de interoperabilidade 
sejam estabelecidos em acordos 
internacionais. Por seu lado, esses outros 
sistemas de navegação por satélite devem 
ser compatíveis e interoperáveis com o 
Galileo e o EGNOS.

Or. en

Alteração 498
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O Galileo e o EGNOS devem 
respeitar plenamente as normas e 
certificações internacionais; as 
autoridades competentes devem, em 
especial, cooperar para estabelecer um 
sistema de certificação dedicado ao setor 
do transporte ferroviário, a fim de apoiar 
a normalização dos sistemas integrados 
interoperáveis no ERTMS.

Or. en
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Justificação

Fornece o contexto internacional e da UE no qual o EGNSS deve desenvolver aplicações e 
serviços em total conformidade e interoperabilidade com vista a uma ampla aprovação 
internacional.

Alteração 499
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O Galileo e o EGNOS devem 
respeitar as normas e certificações 
internacionais; os sistemas de certificação 
para os transportes devem ser aprovados a 
nível da União pelas autoridades de 
certificação pertinentes.

Or. en

Alteração 500
Massimiliano Salini

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O Galileo e o EGNOS devem 
respeitar plenamente as normas e 
certificações internacionais.

Or. en

Justificação

A certificação, a normalização e a interoperabilidade são fundamentais para um setor dos 
transportes inovador e competitivo.

Alteração 501
Dario Tamburrano
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Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. O Galileo e o EGNOS, bem como 
os serviços que prestam, devem ser 
plenamente compatíveis com 
determinados recetores da infraestrutura 
dos transportes, tendo igualmente em 
conta futuros setores estratégicos, tais 
como os veículos automatizados ou 
conectados e os veículos aéreos não 
tripulados (VANT).

Or. en

Alteração 502
Christelle Lechevalier

Proposta de regulamento
Artigo 47-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 47.º-A

Exigência de utilização do Galileo no 
território europeu

Todos os produtos distribuídos no 
território da União Europeia e que sirvam 
uma função de geolocalização são 
equipados com um sistema de 
geolocalização que utilize pelo menos os 
serviços do Galileo.

Or. fr

Justificação

Para garantir a soberania da Europa em matéria de geolocalização, é necessário exigir que 
os produtos distribuídos no território europeu integrem pelo menos um sistema que utilize os 
serviços do Galileo.

Esta disposição permitirá aos utilizadores europeus não depender de Estados terceiros para 
um serviço essencial nas suas vidas quotidianas e nas suas atividades económicas.
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Alteração 503
Clare Moody

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O sistema Copernicus deve ser 
executado com base nos investimentos 
anteriores da União e, se for caso disso, 
com recurso às capacidades nacionais ou 
regionais dos Estados-Membros, tendo em 
conta as capacidades dos fornecedores 
comerciais de dados e informações 
comparáveis, bem como a necessidade de 
promover a concorrência e o 
desenvolvimento do mercado.

1. O sistema Copernicus deve ser 
executado com base nos investimentos 
anteriores da União, da Agência Espacial 
Europeia e da EUMETSAT e, se for caso 
disso, com recurso às capacidades 
nacionais ou regionais dos Estados-
Membros, tendo em conta as capacidades 
dos fornecedores comerciais de dados e 
informações comparáveis, bem como a 
necessidade de promover a concorrência e 
o desenvolvimento do mercado.

Or. en

Alteração 504
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O sistema Copernicus deve ser 
executado com base nos investimentos 
anteriores da União e, se for caso disso, 
com recurso às capacidades nacionais ou 
regionais dos Estados-Membros, tendo em 
conta as capacidades dos fornecedores 
comerciais de dados e informações 
comparáveis, bem como a necessidade de 
promover a concorrência e o 
desenvolvimento do mercado.

1. O sistema Copernicus deve ser 
executado com base nos investimentos 
anteriores da União, da Agência Espacial 
Europeia e da EUMETSAT e, se for caso 
disso, com recurso às capacidades 
nacionais ou regionais dos Estados-
Membros, tendo em conta as capacidades 
dos fornecedores comerciais de dados e 
informações comparáveis, bem como a 
necessidade de promover a concorrência e 
o desenvolvimento do mercado.

Or. en
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Alteração 505
Olle Ludvigsson

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O sistema Copernicus deve ser 
executado com base nos investimentos 
anteriores da União e, se for caso disso, 
com recurso às capacidades nacionais ou 
regionais dos Estados-Membros, tendo em 
conta as capacidades dos fornecedores 
comerciais de dados e informações 
comparáveis, bem como a necessidade de 
promover a concorrência e o 
desenvolvimento do mercado.

1. O sistema Copernicus deve ser 
executado com base nos investimentos 
anteriores da União e dos Estados-
Membros da AEE e, se for caso disso, com 
recurso às capacidades nacionais ou 
regionais dos Estados-Membros, tendo em 
conta as capacidades dos fornecedores 
comerciais de dados e informações 
comparáveis, bem como a necessidade de 
promover a concorrência e o 
desenvolvimento do mercado.

Or. en

Alteração 506
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O sistema Copernicus deve ser 
executado com base nos investimentos 
anteriores da União e, se for caso disso, 
com recurso às capacidades nacionais ou 
regionais dos Estados-Membros, tendo em 
conta as capacidades dos fornecedores 
comerciais de dados e informações 
comparáveis, bem como a necessidade de 
promover a concorrência e o 
desenvolvimento do mercado.

1. O sistema Copernicus deve ser 
executado com base nos investimentos 
anteriores da União e dos Estados-
Membros da AEE e, se for caso disso, com 
recurso às capacidades nacionais ou 
regionais dos Estados-Membros, tendo em 
conta as capacidades dos fornecedores 
comerciais de dados e informações 
comparáveis, bem como a necessidade de 
promover a concorrência e o 
desenvolvimento do mercado.

Or. en

Alteração 507
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Constanze Krehl, Flavio Zanonato

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O sistema Copernicus deve ser 
executado com base nos investimentos 
anteriores da União e, se for caso disso, 
com recurso às capacidades nacionais ou 
regionais dos Estados-Membros, tendo em 
conta as capacidades dos fornecedores 
comerciais de dados e informações 
comparáveis, bem como a necessidade de 
promover a concorrência e o 
desenvolvimento do mercado.

1. O sistema Copernicus deve ser 
executado com base nos investimentos 
anteriores da União e da AEE e, se for 
caso disso, com recurso às capacidades 
nacionais ou regionais dos Estados-
Membros, tendo em conta as capacidades 
dos fornecedores comerciais de dados e 
informações comparáveis, bem como a 
necessidade de promover a concorrência e 
o desenvolvimento do mercado.

Or. en

Alteração 508
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O Copernicus conta com um 
fórum de utilizadores composto por 
representantes dos Estados-Membros. O 
fórum de utilizadores trata-se de um 
órgão consultivo do Comité Copernicus, 
que não só é responsável pelas questões 
relacionadas com os requisitos dos 
utilizadores do Copernicus, como também 
desempenha um papel fundamental na 
evolução e na adesão dos utilizadores ao 
Copernicus.

Or. en

Alteração 509
Evžen Tošenovský
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Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O sistema Copernicus deve 
fornecer dados e informações completas, 
segundo uma política de livre acesso aos 
dados.

2. O sistema Copernicus deve 
fornecer dados e informações completas, 
utilizando uma política de livre acesso aos 
dados.

Or. en

Alteração 510
Clare Moody

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O sistema Copernicus deve 
fornecer dados e informações completas, 
segundo uma política de livre acesso aos 
dados.

2. O sistema Copernicus deve 
fornecer dados e informações completas, 
utilizando uma política de livre acesso aos 
dados.

Or. en

Alteração 511
Clare Moody

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 3 – alínea a) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– O desenvolvimento e as operações 
dos Sentinels do sistema Copernicus;

– O desenvolvimento e as operações 
dos satélites Sentinels do sistema 
Copernicus;

Or. en

Alteração 512
Clare Moody
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Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A componente de tratamento de 
dados e informações, que inclui atividades 
para a geração de informações de valor 
acrescentado para apoiar os serviços de 
monitorização do ambiente, de 
comunicação de informações e garantia da 
conformidade, de proteção civil e de 
segurança (serviços Copernicus);

b) A componente de tratamento de 
dados e informações, que inclui atividades 
para a geração de informações de valor 
acrescentado para apoiar os serviços de 
monitorização do ambiente, de 
comunicação de informações e garantia da 
conformidade, de proteção civil e de 
segurança civil(serviços Copernicus);

Or. en

Alteração 513
Olle Ludvigsson

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A componente do acesso aos dados 
e sua distribuição que inclui infraestrutura 
e serviços para garantir a descoberta, a 
visualização, o acesso, a distribuição e a 
exploração dos dados e informações do 
Copernicus;

c) A componente do acesso aos dados 
e sua distribuição que inclui infraestrutura 
e serviços para garantir a descoberta, a 
visualização, o arquivo a longo prazo, o 
acesso, a distribuição e a exploração dos 
dados e informações do Copernicus, de 
forma simples;

Or. en

Alteração 514
Olle Ludvigsson

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) A componente da adesão dos 
utilizadores e de desenvolvimento do 
mercado em conformidade com o 

d) A componente da adesão dos 
utilizadores, do reforço das capacidades e 
de desenvolvimento do mercado em 
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artigo 29.º, n.º 5, que inclui as atividades, 
os recursos e os serviços pertinentes para 
promover o sistema Copernicus, os seus 
dados e serviços a todos os níveis, a fim de 
maximizar os benefícios socioeconómicos 
referidos no artigo 4.º, n.º 1.

conformidade com o artigo 29.º, n.º 5, que 
inclui as atividades, os recursos e os 
serviços pertinentes para promover o 
sistema Copernicus, os seus dados e 
serviços a todos os níveis, a fim de 
maximizar os benefícios socioeconómicos 
referidos no artigo 4.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 515
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) A componente da adesão dos 
utilizadores e de desenvolvimento do 
mercado em conformidade com o 
artigo 29.º, n.º 5, que inclui as atividades, 
os recursos e os serviços pertinentes para 
promover o sistema Copernicus, os seus 
dados e serviços a todos os níveis, a fim de 
maximizar os benefícios socioeconómicos 
referidos no artigo 4.º, n.º 1.

d) A componente da adesão dos 
utilizadores, do reforço das capacidades e 
de desenvolvimento do mercado em 
conformidade com o artigo 29.º, n.º 5, que 
inclui as atividades, os recursos e os 
serviços pertinentes para promover o 
sistema Copernicus, os seus dados e 
serviços a todos os níveis, a fim de 
maximizar os benefícios socioeconómicos 
referidos no artigo 4.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 516
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O sistema Copernicus deve 
promover a coordenação internacional dos 
sistemas de observação e dos intercâmbios 
de dados com eles relacionados, a fim de 
reforçar a sua dimensão mundial e a sua 
complementaridade, tendo em conta os 

4. O sistema Copernicus deve 
promover a coordenação internacional dos 
sistemas de observação e dos intercâmbios 
de dados com eles relacionados, a fim de 
reforçar a sua dimensão mundial e a sua 
complementaridade, tendo em conta os 
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acordos internacionais em vigor e os 
processos de coordenação existentes.

acordos internacionais em vigor e futuros e 
os processos de coordenação existentes.

Or. en

Alteração 517
Clare Moody

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O sistema Copernicus deve 
promover a coordenação internacional dos 
sistemas de observação e dos intercâmbios 
de dados com eles relacionados, a fim de
reforçar a sua dimensão mundial e a sua 
complementaridade, tendo em conta os 
acordos internacionais em vigor e os 
processos de coordenação existentes.

4. O sistema Copernicus deve 
promover a coordenação internacional dos 
sistemas de observação e dos intercâmbios 
de dados com eles relacionados, a fim de 
reforçar a sua dimensão mundial e a sua 
complementaridade, tendo em conta os 
acordos internacionais em vigor e futuros e 
os processos de coordenação existentes.

Or. en

Alteração 518
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O Copernicus deverá assegurar 
um acesso autónomo aos conhecimentos 
ambientais e às tecnologias-chave, 
dotando assim a União de capacidade de 
decisão e ação independentes em 
domínios como o ambiente, as alterações 
climáticas, o património cultural, a 
proteção civil e a segurança, incluindo a 
defesa.

Or. en
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Alteração 519
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 48-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 48.º-A

Utilizadores do Copernicus

1. Os utilizadores principais do 
Copernicus beneficiam dos dados e das 
informações do Copernicus, assim como 
de dados de terceiros e dados in-situ. 
Estes avaliam o estado de evolução do 
programa, sendo igualmente responsáveis 
por impulsionar a evolução do 
Copernicus. Os utilizadores principais 
incluem as instituições e organismos da 
União e os organismos públicos nacionais 
e regionais dos Estados-Membros, 
incumbidos, por força de disposições 
legais, de uma missão de serviço público 
para a definição, execução, aplicação ou 
monitorização das políticas ambientais, de 
proteção civil e de segurança. Os 
utilizadores principais do Copernicus 
devem ser representados no fórum de 
utilizadores do Copernicus.

2. Outros utilizadores do Copernicus 
incluem entidades públicas e privadas 
(que não principais utilizadores), 
nomeadamente, organizações de 
investigação e ensino, organismos 
comerciais e privados, associações de 
beneficência, organizações não 
governamentais e organizações 
internacionais. Estes beneficiam dos 
dados e das informações do Copernicus. 
Os outros utilizadores do Copernicus 
devem ser representados no fórum de 
utilizadores do Copernicus.

Or. en
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Justificação

A utilização máxima dos serviços espaciais, dados adquiridos e informações produzidas pelos 
serviços de aplicação deve ser promovida e o desenvolvimento da economia espacial deve ser 
incentivado através dos fóruns dos utilizadores principais. O fórum de utilizadores constitui 
uma ferramenta indispensável para a governação dos programas orientados para os 
utilizadores, a fim de garantir que o desenvolvimento de componentes espaciais atenda às 
necessidades dos serviços operacionais civis e militares existentes e futuros, bem como a 
participação adequada dos Estados Membros na governação do programa.

Alteração 520
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 48-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 48.º-B

Participação dos Estados-Membros

1. A fim de executarem as funções 
referidas no artigo 107.º, os Estados-
Membros são representados no Comité 
Copernicus e assistidos pelo fórum de 
utilizadores do Copernicus. Asseguram 
uma assistência pró-ativa, coordenada e 
sistemática à Comissão, juntamente com a 
consulta permanente e contínua das 
comunidades de utilizadores a nível 
nacional, com vista a promover e recolher 
avaliações e contributos, em especial no 
que diz respeito às necessidades e 
requisitos dos utilizadores, e partilhar 
com eles informações e pontos de vista 
sobre o Copérnico.

2. Os Estados-Membros devem promover 
a utilização dos Serviços de Acesso a 
Dados e Informações (DIAS) a fim de 
integrar os dados e informações nacionais 
do Copernicus.

3. A disponibilidade de dados e 
informações nacionais para o Copernicus 
enquanto elementos de terceiros deve ser 
regulamentada por parcerias público-
públicas.
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Or. en

Justificação

A criação de plataformas de aplicação e serviços operacionais que utilizam e integram dados 
obtidos através da componente espacial e outros sistemas de observação, também in situ, 
com sistemas de modelagem a fim de produzir informações úteis para os cidadãos, é parte 
integrante e inevitável do Copernicus e tem de ser debatida com os Estados-Membros que 
considerem o investimento nos DIAS uma prioridade.

Alteração 521
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 49 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ações para garantir a continuidade 
das missões Sentinel existentes e para 
desenvolver, lançar, manter e explorar 
novos Sentinel, alargando o âmbito de 
observação e dando prioridade às 
capacidades de observação para a 
monitorização das emissões 
antropogénicas de CO2 e de outros gases 
com efeito de estufa, que permitam a 
cobertura polar e aplicações ambientais 
inovadoras nos domínios da agricultura, 
silvicultura e gestão da água;

a) Ações para garantir a continuidade 
das missões Sentinel existentes e para 
desenvolver, lançar, manter e explorar 
novos Sentinel, alargando o âmbito de 
observação;

Or. en

Alteração 522
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 49 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ações para garantir a continuidade 
das missões Sentinel existentes e para 
desenvolver, lançar, manter e explorar 
novos Sentinel, alargando o âmbito de 
observação e dando prioridade às 

a) Ações para garantir a continuidade 
das missões Sentinel existentes e para 
desenvolver, lançar, manter e explorar 
novos Sentinel, alargando o âmbito de 
observação e dando prioridade às 
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capacidades de observação para a 
monitorização das emissões antropogénicas 
de CO2 e de outros gases com efeito de 
estufa, que permitam a cobertura polar e 
aplicações ambientais inovadoras nos 
domínios da agricultura, silvicultura e 
gestão da água;

capacidades de observação para a 
monitorização das emissões antropogénicas 
de CO2 e de outros gases com efeito de 
estufa, que permitam a cobertura polar, 
apoiem a conformidade ambiental, bem 
como a monitorização e comunicação 
obrigatória de informações ambientais, 
incluindo a monitorização da subsidência,
e que permitam aplicações ambientais 
inovadoras nos domínios da agricultura, 
silvicultura e gestão da água;

Or. en

Alteração 523
Clare Moody

Proposta de regulamento
Artigo 49 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ações para garantir a continuidade 
das missões Sentinel existentes e para 
desenvolver, lançar, manter e explorar 
novos Sentinel, alargando o âmbito de 
observação e dando prioridade às 
capacidades de observação para a 
monitorização das emissões antropogénicas 
de CO2 e de outros gases com efeito de 
estufa, que permitam a cobertura polar e 
aplicações ambientais inovadoras nos 
domínios da agricultura, silvicultura e 
gestão da água;

a) Ações para garantir a continuidade 
das missões Sentinel existentes e para 
desenvolver, lançar, manter e explorar 
novos Sentinel, alargando o âmbito de 
observação e dando prioridade às 
capacidades de observação para a 
monitorização das emissões antropogénicas 
de CO2 e de outros gases com efeito de 
estufa, que permitam a monitorização das 
regiões polares e aplicações ambientais 
inovadoras nos domínios da agricultura, 
silvicultura e gestão da água;

Or. en

Alteração 524
Massimiliano Salini

Proposta de regulamento
Artigo 49 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração
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a) Ações para garantir a continuidade 
das missões Sentinel existentes e para 
desenvolver, lançar, manter e explorar 
novos Sentinel, alargando o âmbito de 
observação e dando prioridade: às 
capacidades de observação para a 
monitorização das emissões antropogénicas 
de CO2 e de outros gases com efeito de 
estufa, que permitam a cobertura polar e 
aplicações ambientais inovadoras nos 
domínios da agricultura, silvicultura e 
gestão da água;

a) Ações para garantir a continuidade 
das missões Sentinel existentes e para 
desenvolver, lançar, manter e explorar 
novos Sentinel, alargando o âmbito de
observação, por exemplo: às capacidades 
de observação para a monitorização das 
emissões antropogénicas de CO2 e de 
outros gases com efeito de estufa, que 
permitam a cobertura polar e aplicações 
ambientais inovadoras nos domínios da 
agricultura, silvicultura e gestão da água;

Or. en

Alteração 525
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 49 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Ações para garantir o acesso a 
dados de terceiros necessários para gerar os 
serviços Copernicus ou destinados a ser 
utilizados pelas instituições, agências e 
serviços da União;

b) Ações para garantir o acesso a 
dados de terceiros, incluindo dados 
gerados por agências nacionais no 
exercício das suas competências 
nacionais, necessários para gerar os 
serviços Copernicus ou destinados a ser 
utilizados pelas instituições, agências e 
serviços descentralizados da União, com 
prioridade para os dados fornecidos e/ou 
financiados por organizações públicas 
nos Estados-Membros;

Or. en

Alteração 526
Clare Moody

Proposta de regulamento
Artigo 49 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração
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b) Ações para garantir o acesso a 
dados de terceiros necessários para gerar os 
serviços Copernicus ou destinados a ser 
utilizados pelas instituições, agências e 
serviços da União;

b) Ações para garantir o acesso a 
dados de terceiros necessários para gerar os 
serviços Copernicus ou destinados a ser 
utilizados pelos principais utilizadores;

Or. en

Alteração 527
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O sistema Copernicus deve incluir ações 
para apoiar os seguintes serviços:

O sistema Copernicus deve incluir ações 
para apoiar os seguintes serviços 
principais:

Or. en

Alteração 528
Olle Ludvigsson

Proposta de regulamento
Artigo 50 – parágrafo 1 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

a) Serviços de monitorização do 
ambiente, comunicação de informações e 
garantia da conformidade que abrangem:

a) Serviços de monitorização do 
ambiente, desenvolvimento sustentável,
comunicação de informações e garantia da 
conformidade que abrangem:

Or. en

Alteração 529
Davor Škrlec
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 50 – parágrafo 1 – alínea a) – travessão 3
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Texto da Comissão Alteração

– a monitorização do meio terrestre e 
da agricultura para fornecer informações 
sobre a ocupação do solo, a utilização das 
terras e alterações na utilização das terras, 
as zonas urbanas, a quantidade e a 
qualidade das águas interiores, as florestas, 
a agricultura e outros recursos naturais, a 
biodiversidade e a criosfera;

– a monitorização do meio terrestre e 
da agricultura para fornecer informações 
sobre a ocupação do solo, a utilização das 
terras e alterações na utilização das terras, 
a qualidade do solo, a desertificação, as 
zonas urbanas, a quantidade e a qualidade 
das águas interiores, as florestas e 
sobretudo a desflorestação, a agricultura e 
outros recursos naturais, a biodiversidade e 
a criosfera;

Or. en

Justificação

Especificação dos domínios em que é necessária intervenção.

Alteração 530
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 50 – parágrafo 1 – alínea a) – travessão 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- a monitorização da subsidência em 
todas as regiões europeias, especialmente 
em áreas onde os fluidos são extraídos do 
subsolo (água, hidrocarbonetos, fluidos 
geotérmicos) e em áreas desestabilizadas 
pela atividade antropogénica;

Or. en

Alteração 531
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 50 – parágrafo 1 – alínea a) – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– a monitorização das alterações – a monitorização das alterações 
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climáticas para fornecer informações sobre 
as emissões antropogénicas de CO2 e 
outros gases com efeito de estufa, as 
variáveis climáticas essenciais, as 
reanálises climáticas, as previsões 
sazonais, as projeções e uma atribuição das 
alterações climáticas, bem como os 
indicadores a escalas temporais e espaciais 
pertinentes;

climáticas para fornecer informações sobre 
as emissões antropogénicas de CO2 e 
outros gases com efeito de estufa, a 
concentração de outros poluentes cuja 
ação de inventário da União é efetuada 
em conformidade com as obrigações da 
UE e internacionais (por exemplo, 
amoníaco, COVNM, óxido de azoto, SO2, 
partículas finas, enxofre, azoto, metais 
pesados, COV, poluentes orgânicos 
persistentes da CLRTAP), as variáveis 
climáticas essenciais, as reanálises 
climáticas, as previsões sazonais, as 
projeções e uma atribuição das alterações 
climáticas, bem como os indicadores a 
escalas temporais e espaciais pertinentes;

Or. en

Alteração 532
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 1 – alínea a) – travessão 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- o acompanhamento no domínio da 
proteção do património cultural para a 
identificação de bens potencialmente em 
risco, a fim de garantir a preservação do 
património histórico em consonância com 
a Iniciativa de Programação Conjunta 
sobre Património Cultural.

Or. it

Justificação

Tendo em conta a importância do património cultural europeu, deve ser utilizado um serviço 
específico do Copernicus para monitorizar esta situação.

Alteração 533
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 50 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

a-A) Monitorização da execução das 
políticas da UE de apoio às autoridades 
públicas em causa, nomeadamente:

a) a política agrícola comum;

b) a estratégia florestal da UE;

c) a política comum das pescas;

Or. en

Alteração 534
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 50 – parágrafo 1 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) Cartografia, monitorização e 
comunicação de informações sobre o 
património cultural, com vista à sua 
preservação e proteção;

Or. en

Alteração 535
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 50 – parágrafo 1 – alínea a-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-C) Cartografia, monitorização e 
comunicação de informações sobre a 
potencial utilização de fontes de energia 
renováveis na UE a fim de fornecer 
informações sobre as áreas adequadas à 
sua instalação, incluindo unidades solares 
e eólicas descentralizadas, para ajudar a 
alcançar o objetivo estabelecido pela 
[reformulação da Diretiva 2009/28/CE, 
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proposta na COM(2016) 767].

Or. en

Alteração 536
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 50 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Serviço de gestão de emergências 
para fornecer informações que apoiem as 
autoridades públicas competentes em 
matéria de proteção civil estabelecidas na 
União, de operações de proteção civil e de 
resposta de emergência (melhoria das 
atividades de alerta precoce e das 
capacidades de resposta a situações de 
crise), bem como ações de prevenção e 
preparação (análises de risco e de 
recuperação) em relação a diferentes tipos 
de catástrofes;

b) Serviço de gestão de emergências 
para fornecer informações que apoiem as 
autoridades públicas competentes em 
matéria de proteção civil estabelecidas na 
União, de operações de proteção civil e de 
resposta de emergência (melhoria das 
atividades de alerta precoce e das 
capacidades de resposta a situações de 
crise), bem como ações de prevenção e 
preparação (análises de risco e de 
recuperação) em relação a diferentes tipos 
de catástrofes (por exemplo, terramotos, 
inundações, danos às infraestruturas 
civis);

Or. en

Alteração 537
Clare Moody

Proposta de regulamento
Artigo 50 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Serviço de gestão de emergências 
para fornecer informações que apoiem as 
autoridades públicas competentes em 
matéria de proteção civil estabelecidas na 
União, de operações de proteção civil e de 
resposta de emergência (melhoria das 
atividades de alerta precoce e das 
capacidades de resposta a situações de 

b) Serviço de gestão de emergências 
para fornecer informações que apoiem as 
autoridades públicas competentes em 
matéria de proteção civil, de operações de 
proteção civil e de resposta de emergência 
(melhoria das atividades de alerta precoce 
e das capacidades de resposta a situações 
de crise), bem como ações de prevenção e 
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crise), bem como ações de prevenção e 
preparação (análises de risco e de 
recuperação) em relação a diferentes tipos 
de catástrofes;

preparação (análises de risco e de 
recuperação) em relação a diferentes tipos 
de catástrofes;

Or. en

Alteração 538
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 50 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Serviço de gestão de emergências 
para fornecer informações que apoiem as 
autoridades públicas competentes em 
matéria de proteção civil estabelecidas na 
União, de operações de proteção civil e de 
resposta de emergência (melhoria das 
atividades de alerta precoce e das 
capacidades de resposta a situações de 
crise), bem como ações de prevenção e 
preparação (análises de risco e de 
recuperação) em relação a diferentes tipos 
de catástrofes;

b) Serviço de gestão de emergências 
para fornecer informações que apoiem as 
autoridades públicas competentes em 
matéria de proteção civil, de operações de 
proteção civil e de resposta de emergência 
(melhoria das atividades de alerta precoce 
e das capacidades de resposta a situações 
de crise), bem como ações de prevenção e 
preparação (análises de risco e de 
recuperação) em relação a diferentes tipos 
de catástrofes;

Or. en

Alteração 539
Flavio Zanonato, Silvia Costa

Proposta de regulamento
Artigo 50 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Serviços de monitorização para 
fornecer informações de apoio à proteção 
de locais de património cultural;

Or. en
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Alteração 540
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 50 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Serviços adicionais de 
monitorização, comunicação de 
informações e garantia da conformidade, 
abrangendo outros domínios temáticos 
regulamentados pela União Europeia.

Or. en

Alteração 541
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 50 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O sistema Copernicus deve incluir ações 
para apoiar os serviços relacionados com 
o Copernicus a jusante, que promovem:

a) dados institucionais e informações para 
os serviços nacionais de monitorização, 
comunicação de informações e garantia 
da conformidade em apoio às autoridades 
públicas;

b) serviços oferecidos numa base 
comercial.

Or. en

Alteração 542
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração
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1. O sistema Copernicus deve incluir 
ações destinadas a permitir o acesso a 
todos os dados e informações Copernicus 
e, se for caso disso, fornecer infraestruturas 
e serviços adicionais para promover a 
distribuição, o acesso e a utilização desses 
dados e informações.

1. O sistema Copernicus deve incluir 
ações destinadas a permitir o acesso a 
todos os dados e informações Copernicus 
e, se for caso disso, fornecer infraestruturas 
e serviços adicionais para promover a 
distribuição, o acesso e a utilização desses 
dados e informações. Incumbe à AEE 
assegurar a rede de distribuição de dados 
Sentinel.

Or. en

Alteração 543
Davor Škrlec
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O sistema Copernicus deve incluir 
ações destinadas a permitir o acesso a 
todos os dados e informações Copernicus 
e, se for caso disso, fornecer infraestruturas 
e serviços adicionais para promover a 
distribuição, o acesso e a utilização desses 
dados e informações.

1. O sistema Copernicus deve incluir 
ações destinadas a permitir o acesso 
gratuito e aberto a todos os dados e 
informações Copernicus e, se for caso 
disso, fornecer infraestruturas e serviços 
adicionais para promover a distribuição, o 
acesso e a utilização desses dados e 
informações.

Or. en

Justificação

Na sequência da exigência de que os dados sejam gratuitos e abertos.

Alteração 544
Clare Moody

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nos casos em que os dados ou
informações do Copernicus são sensíveis 

2. Nos casos em que as informações 
do Copernicus dizem respeito aos serviços 
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no plano da segurança, a Comissão pode 
confiar a aquisição, a supervisão da 
aquisição, o acesso a esses dados e 
informações e sua distribuição a uma ou 
mais entidades fiduciárias. Essas entidades 
devem criar e manter um registo de 
utilizadores acreditados e conceder acesso 
aos dados confidenciais através de um 
fluxo de trabalho separado.

de segurança estabelecidos no artigo 50.º, 
alínea c), e são sensíveis no plano da 
segurança, a Comissão pode confiar a 
aquisição, a supervisão da aquisição, o 
acesso a esses dados e informações e sua 
distribuição a uma ou mais entidades 
fiduciárias. Essas entidades devem criar e 
manter um registo de utilizadores 
acreditados e conceder acesso aos dados 
confidenciais através de um fluxo de 
trabalho separado.

Or. en

Alteração 545
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nos casos em que os dados ou
informações do Copernicus são sensíveis 
no plano da segurança, a Comissão pode 
confiar a aquisição, a supervisão da 
aquisição, o acesso a esses dados e 
informações e sua distribuição a uma ou 
mais entidades fiduciárias. Essas entidades 
devem criar e manter um registo de 
utilizadores acreditados e conceder acesso 
aos dados confidenciais através de um 
fluxo de trabalho separado.

2. Nos casos em que as informações 
do Copernicus são sensíveis no plano da 
segurança, a Comissão pode confiar a 
aquisição, a supervisão da aquisição, o 
acesso a esses dados e informações e sua 
distribuição a uma ou mais entidades 
fiduciárias. Essas entidades devem criar e 
manter um registo de utilizadores 
acreditados e conceder acesso aos dados 
confidenciais através de um fluxo de 
trabalho separado.

Or. en

Alteração 546
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 1 – alínea b – travessão -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1 Aplica-se apenas aos utilizadores 
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da União Europeia, enquanto a política 
de dados específica deve ser aplicada a 
outros utilizadores;

Or. en

Alteração 547
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 1 – alínea b) – travessão 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- A política de acesso pleno, aberto e 
gratuito aos dados deve limitar-se aos 
utilizadores da União Europeia;

Or. en

Justificação

Deve ser feita uma distinção na aplicação da política de dados aos utilizadores provenientes 
da União e fora da União. Os benefícios dos cidadãos europeus e dos investimentos dos 
Estados-Membros devem ser preservados.

Alteração 548
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 105.º no que diz respeito às 
disposições específicas que completam o 
n.º 1 no que toca às especificações, 
condições e procedimentos para o acesso e 
a utilização dos dados e informações do 
Copernicus.

2. A Comissão deve adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 105.º, podendo adotar atos de 
execução em conformidade com o artigo 
107.º, n.º 3, no que diz respeito às 
disposições específicas que completam o 
n.º 1 no que toca às especificações, 
condições e procedimentos para o acesso e 
a utilização das informações do 
Copernicus.
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Or. en

Alteração 549
Clare Moody

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 105.º no que diz respeito às 
disposições específicas que completam o 
n.º 1 no que toca às especificações, 
condições e procedimentos para o acesso e 
a utilização dos dados e informações do 
Copernicus.

2. A Comissão pode adotar atos de 
execução em conformidade com o 
artigo 107.º, n.º 3, no que diz respeito às 
disposições específicas que completam o 
n.º 1 no que toca às especificações, 
condições e procedimentos para o acesso e 
a utilização das informações do 
Copernicus.

Or. en

Alteração 550
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 53 – parágrafo -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1 O programa SST visa equipar 
progressivamente a União com uma 
capacidade SST autónoma, assente nos 
recursos nacionais e europeus existentes.

Or. en

Alteração 551
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 53 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração



AM\1162489PT.docx 95/128 PE627.687v01-00

PT

A componente SST deve apoiar as 
seguintes atividades:

A componente SST deve apoiar, 
nomeadamente, as seguintes atividades:

Or. en

Alteração 552
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 53 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A criação, o desenvolvimento e a 
exploração de uma rede de sensores 
terrestres e/ou espaciais dos Estados-
Membros, incluindo os sensores 
desenvolvido no âmbito da Agência 
Espacial Europeia e os sensores da União 
explorados a nível nacional, para a 
vigilância e o rastreio de objetos e para 
estabelecer um catálogo europeu de objetos 
espaciais adaptado às necessidades dos 
utilizadores a que se refere o artigo 55.º;

a) A criação, o desenvolvimento e a 
exploração de uma rede de sensores 
terrestres e/ou espaciais dos Estados-
Membros e dos países terceiros 
participantes, incluindo os sensores 
desenvolvido no âmbito da Agência 
Espacial Europeia e os sensores da União 
explorados a nível nacional, para a 
vigilância e o rastreio de objetos e para 
estabelecer um catálogo europeu de objetos 
espaciais adaptado às necessidades dos 
utilizadores a que se refere o artigo 55.º;

Or. en

Alteração 553
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 53 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A criação, o desenvolvimento e a 
exploração de uma rede de sensores 
terrestres e/ou espaciais dos Estados-
Membros, incluindo os sensores 
desenvolvido no âmbito da Agência 
Espacial Europeia e os sensores da União 
explorados a nível nacional, para a 
vigilância e o rastreio de objetos e para 
estabelecer um catálogo europeu de objetos 

a) A criação, o desenvolvimento e a 
exploração de uma rede de sensores 
terrestres e/ou espaciais dos Estados-
Membros, incluindo os sensores 
desenvolvido no âmbito da Agência 
Espacial Europeia e os sensores da União 
explorados a nível nacional, para a 
vigilância e o rastreio de objetos e para 
estabelecer, até ao final de 2023, um 



PE627.687v01-00 96/128 AM\1162489PT.docx

PT

espaciais adaptado às necessidades dos 
utilizadores a que se refere o artigo 55.º;

catálogo europeu de objetos espaciais 
adaptado às necessidades dos utilizadores a 
que se refere o artigo 55.º;

Or. en

Alteração 554
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 53 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A criação, o desenvolvimento e a 
exploração de uma rede de sensores 
terrestres e/ou espaciais dos Estados-
Membros, incluindo os sensores 
desenvolvido no âmbito da Agência 
Espacial Europeia e os sensores da União 
explorados a nível nacional, para a 
vigilância e o rastreio de objetos e para 
estabelecer um catálogo europeu de objetos 
espaciais adaptado às necessidades dos 
utilizadores a que se refere o artigo 55.º;

a) A criação, o desenvolvimento e a 
exploração de uma rede de sensores 
terrestres e/ou espaciais dos Estados-
Membros, incluindo os sensores 
desenvolvido no âmbito da Agência 
Espacial Europeia ou pela indústria e os 
sensores da União explorados a nível 
nacional, para a vigilância e o rastreio de 
objetos e para estabelecer um catálogo 
europeu de objetos espaciais adaptado às 
necessidades dos utilizadores a que se 
refere o artigo 55.º;

Or. en

Alteração 555
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 53 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A criação, o desenvolvimento e a 
exploração de uma rede de sensores 
terrestres e/ou espaciais dos Estados-
Membros, incluindo os sensores 
desenvolvido no âmbito da Agência 
Espacial Europeia e os sensores da União 
explorados a nível nacional, para a 
vigilância e o rastreio de objetos e para 

a) A criação, o desenvolvimento e a 
exploração de uma rede de sensores 
terrestres e/ou espaciais da União e dos 
Estados-Membros, incluindo os sensores 
desenvolvido no âmbito da Agência 
Espacial Europeia e os sensores da União 
explorados a nível nacional, para a 
vigilância e o rastreio de objetos e para 
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estabelecer um catálogo europeu de objetos 
espaciais adaptado às necessidades dos 
utilizadores a que se refere o artigo 55.º;

estabelecer um catálogo europeu de objetos 
espaciais adaptado às necessidades dos 
utilizadores a que se refere o artigo 55.º;

Or. en

Alteração 556
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 53 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) A partilha de dados ou 
informações SST com países terceiros, 
sempre que esses dados ou informações 
estejam relacionados com uma reentrada 
não controlada que represente um risco 
grave para a vida ou para infraestruturas 
espaciais desse país terceiro.

Or. en

Alteração 557
Edouard Martin

Proposta de regulamento
Artigo 53 – primeiro parágrafo – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) A preparação do desenvolvimento 
e da implantação material de soluções 
europeias de limpeza da órbita terrestre.

Or. fr

Alteração 558
Evžen Tošenovský, Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os principais utilizadores SST 
compreendem todos os Estados-Membros, 
o SEAE, a Comissão, o Conselho, os 
proprietários e operadores de veículos 
espaciais públicos e privados e as entidades 
públicas competentes em matéria de 
proteção civil estabelecidas na União.

1. Os principais utilizadores SST 
compreendem todos os Estados-Membros, 
o SEAE, a Comissão, o Conselho, os 
países terceiros participantes, os 
proprietários e operadores de veículos 
espaciais públicos e privados e as entidades 
públicas competentes em matéria de 
proteção civil estabelecidas na União.

Or. en

Alteração 559
Evžen Tošenovský, Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Outras entidades públicas e privadas (que 
não principais utilizadores) estabelecidas 
na União podem ter acesso a um dos 
serviços referidos no artigo 54.º, n.º 1, 
alíneas b) a d), desde que respeitem os 
seguintes critérios:

Outras entidades públicas e privadas (que 
não principais utilizadores) estabelecidas 
na União ou num país terceiro 
participante podem ter acesso a um dos 
serviços referidos no artigo 54.º, n.º 1, 
alíneas b) a d), desde que respeitem os 
seguintes critérios:

Or. en

Alteração 560
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 56 – título

Texto da Comissão Alteração

Participação dos Estados-Membros Participação dos Estados-Membros ou 
organização internacional

Or. en
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Alteração 561
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros que pretendam 
participar na execução dos serviços SST 
enunciados no artigo 54.º devem apresentar 
uma proposta conjunta à Comissão que 
demonstre que satisfazem os seguintes 
critérios:

Os Estados-Membros ou organização 
internacional que pretendam participar na 
execução dos serviços SST enunciados no 
artigo 54.º devem apresentar uma proposta 
individual ou conjunta à Comissão que 
demonstre que satisfazem os seguintes 
critérios:

Or. en

Alteração 562
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 57 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Todos os Estados-Membros que 
apresentaram uma proposta que tenha sido 
considerada conforme pela Comissão nos 
termos do artigo 56.º, n.º 1, ou que tenham 
sido selecionados pela Comissão segundo o 
procedimento referido no artigo 56.º, n.º 3, 
devem designar uma entidade nacional 
constituinte estabelecida no seu território 
para os representar.

1. Todos os Estados-Membros que 
apresentaram uma proposta que tenha sido 
considerada conforme pela Comissão nos 
termos do artigo 56.º, n.º 1, ou que tenham 
sido selecionados pela Comissão segundo o 
procedimento referido no artigo 56.º, n.º 3, 
devem designar uma entidade nacional 
constituinte estabelecida no seu território 
para os representar. A entidade nacional 
deve ser uma autoridade pública.

Or. en

Alteração 563
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
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Artigo 57 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A Comissão deve adotar, por meio 
de atos de execução, regras 
pormenorizadas sobre o funcionamento do 
quadro organizativo da participação dos 
Estados-Membros na SST. Esses atos de 
execução devem ser adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 107.º, n.º 3.

8. A Comissão deve adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
105.º no que respeita ao funcionamento do 
quadro organizativo da participação dos 
Estados-Membros na SST.

Or. en

Alteração 564
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 58-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 58.º-A

Responsabilidade

Os Estados-Membros participantes e o 
ponto de contacto não são responsáveis 
por:

a) quaisquer prejuízos resultantes da falta 
ou da interrupção da prestação de 
serviços SST;

b) quaisquer atrasos na prestação dos 
serviços SST;

c) qualquer falta de exatidão das 
informações fornecidas através dos 
serviços SST ou qualquer ação realizada 
em resposta à prestação de serviços SST.

Or. en

Alteração 565
Christelle Lechevalier
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Proposta de regulamento
Título 8 – capítulo 1 – secção II

Texto da Comissão Alteração

Meteorologia espacial e OPT Suprimido

Artigo 59.º Atividades de meteorologia 
espacial

1. A função da meteorologia espacial pode 
apoiar as seguintes atividades:

a) A avaliação e a identificação das 
necessidades dos utilizadores nos setores 
enunciados no n.º 2, alínea b), com o 
objetivo de criar os serviços de 
meteorologia espacial que devem ser 
prestados;

b) A prestação de serviços de
meteorologia espacial aos utilizadores da 
meteorologia espacial em função das 
necessidades destes últimos e os requisitos 
técnicos identificados.

2. Os serviços de meteorologia espacial 
devem estar disponíveis a qualquer 
momento sem interrupção e podem ser 
selecionados segundo as seguintes regras:

a) A Comissão deve estabelecer as 
prioridades dos serviços de meteorologia 
espacial a prestar a nível da União em 
função das necessidades dos utilizadores, 
da maturidade tecnológica dos serviços e 
do resultado de uma avaliação dos riscos.

b) Os serviços de meteorologia espacial 
podem contribuir para a proteção dos 
seguintes setores: veículos espaciais, 
aviação, sistemas GNSS, redes de energia 
elétrica e comunicações.

3. A seleção das entidades que prestam 
serviços de meteorologia espacial deve ser 
efetuada através de um convite à 
apresentação de propostas.

Artigo 60.º Atividades OPT

1. A função OPT pode apoiar as seguintes 
atividades:

a) Inventário das capacidades dos 
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Estados-Membros para detetar e 
monitorizar OPT;

b) Promoção da integração em rede das 
instalações e centros de investigação dos 
Estados-Membros;

c) Desenvolvimento do serviço a que se 
refere o n.º 2.

2. A Comissão pode coordenar as ações 
das autoridades públicas nacionais e da 
União responsáveis pela proteção civil no 
caso de se verificar que um OPT se 
aproxima da Terra.

Or. fr

Justificação

A meteorologia espacial e a deteção de OPT são duas especialidades da ESA.

Esta já possui competências e infraestruturas que lhe permitem cumprir estas missões, que a 
Comissão pretendia atribuir a si própria.

A fim de evitar uma redundância nas atividades espaciais e tendo em conta os orçamentos 
significativos que exigem, é mais razoável prever uma cooperação com a ESA do que a 
atribuição de uma função suplementar à Agência.

Alteração 566
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A função da meteorologia espacial 
pode apoiar as seguintes atividades:

1. A função da meteorologia espacial 
deve apoiar as seguintes atividades:

Or. en

Alteração 567
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 3-A (novo)



AM\1162489PT.docx 103/128 PE627.687v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão deve adotar um ato 
delegado em conformidade com o artigo 
105.º no que respeita à disposição 
específica sobre o funcionamento e a 
governação da função da meteorologia 
espacial.

Or. en

Alteração 568
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 60 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A função OPT pode apoiar as 
seguintes atividades:

1. A função OPT deve apoiar as 
seguintes atividades:

Or. en

Alteração 569
Davor Škrlec
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 60 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Estabelecimento de um catálogo 
europeu de objetos próximos da Terra, 
incluindo detritos espaciais e objetos 
espaciais

Or. en

Justificação

Necessária para a coerência interna do texto
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Alteração 570
Davor Škrlec
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 60 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Desenvolvimento do serviço a que 
se refere o n.º 2.

c) Desenvolvimento do serviço a que 
se refere o n.º 2 e disponibilidade do 
catálogo referido na alínea b) para fins 
não comerciais e de investigação

Or. en

Justificação

Necessária para a coerência interna do texto

Alteração 571
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 60 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão deve adotar um ato 
delegado em conformidade com o artigo 
105.º no que respeita à disposição 
específica sobre o funcionamento e a 
governação da função OPT.

Or. en

Alteração 572
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 61 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Ao abrigo da componente GOVSATCOM, 
as capacidades e os serviços de 

Ao abrigo da componente GOVSATCOM, 
as capacidades e os serviços de 
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comunicação por satélite devem ser 
combinados num conjunto comum da 
União de capacidade e serviços de 
comunicação por satélite. Esta componente 
inclui:

comunicação por satélite devem ser 
combinados num conjunto comum da 
União de capacidade e serviços de 
comunicação por satélite que respeite 
requisitos de segurança adequados. Esta 
componente inclui:

Or. en

Alteração 573
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 61 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O desenvolvimento, a construção e 
a exploração da infraestrutura do segmento 
terrestre;

a) O desenvolvimento, a construção e 
a exploração da infraestrutura do segmento 
terrestre e espacial;

Or. en

Alteração 574
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A prestação de capacidades e 
serviços do GOVSATCOM, a título 
gratuito para os utilizadores do 
GOVSATCOM, deve ser assegurada com 
se estabelece na carteira de serviços 
referida no n.º 3, de acordo com os 
requisitos operacionais referidos no n.º 2, 
os requisitos de segurança específicos do 
GOVSATCOM referidos no artigo 34.º, n.º 
1, e dentro dos limites das regras de 
repartição e definição de prioridades 
referidas no artigo 65.º.

1. A prestação de capacidades e 
serviços do GOVSATCOM deve ser 
assegurada com se estabelece na carteira de 
serviços referida no n.º 3, de acordo com os 
requisitos operacionais referidos no n.º 2, 
os requisitos de segurança específicos do 
GOVSATCOM referidos no artigo 34.º, n.º 
1, e dentro dos limites das regras de 
repartição e definição de prioridades 
referidas no artigo 65.º.

Or. en
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Alteração 575
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve adotar, por meio 
de atos de execução, os requisitos 
operacionais para os serviços prestados ao 
abrigo do GOVSATCOM, sob a forma de 
especificações técnicas para casos de 
utilização relacionados com a gestão de 
crises, a vigilância e a gestão de 
infraestruturas essenciais, incluindo redes 
de comunicação diplomáticas. Esses 
requisitos operacionais devem basear-se 
numa análise pormenorizada dos requisitos 
dos utilizadores, e atendendo aos requisitos 
decorrentes dos equipamentos para os 
utilizadores e das redes existentes. Esses 
atos de execução devem ser adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 107.º, n.º 3.

2. A Comissão deve adotar, por meio 
de atos de execução, os requisitos 
operacionais para os serviços prestados ao 
abrigo do GOVSATCOM, sob a forma de 
especificações técnicas para casos de 
utilização relacionados com a gestão de 
crises, a vigilância e a gestão de 
infraestruturas essenciais, incluindo redes 
de comunicação diplomáticas. Esses 
requisitos operacionais devem basear-se 
numa análise pormenorizada dos requisitos 
dos utilizadores, e atendendo aos requisitos 
decorrentes dos equipamentos para os 
utilizadores e das redes existentes. Esses 
atos de execução devem ser adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o
artigo 107.º, n.º 3.
Podem ser aditados novos casos de 
utilização a qualquer momento, com base 
na procura real dos utilizadores, seguidos 
das especificações técnicas 
correspondentes.

Or. en

Alteração 576
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma pessoa singular ou coletiva. b) Uma pessoa singular ou coletiva 
acreditada por uma autoridade pública da 
UE ou de um Estado-Membro.
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Or. en

Alteração 577
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As capacidades de comunicação 
por satélite, os serviços e os equipamentos 
para os utilizadores agrupados devem ser 
partilhados entre os participantes no 
GOVSATCOM definindo as respetivas 
prioridades, com base numa análise dos 
riscos para a segurança pelos utilizadores a 
nível da União e dos Estados-Membros. 
Esta partilha e definição de prioridades 
permitem classificar por ordem de 
prioridade os utilizadores a nível da União.

1. As capacidades de comunicação 
por satélite, os serviços e os equipamentos 
para os utilizadores agrupados devem ser 
partilhados entre os participantes no 
GOVSATCOM definindo as respetivas 
prioridades, com base numa análise dos 
riscos para a segurança pelos utilizadores a 
nível da União e dos Estados-Membros. 
Esta partilha e definição de prioridades 
permitem classificar por ordem de 
prioridade os utilizadores a nível da União
e garantir um nível proporcionado de 
acesso a todos os utilizadores dos Estados-
Membros participantes.

Or. en

Alteração 578
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve adotar, por meio 
de atos de execução, as regras 
pormenorizadas sobre a partilha e a 
definição de prioridades em matéria de 
capacidades, serviços e equipamentos para 
os utilizadores, tendo em conta a procura 
prevista para os diferentes casos de 
utilização e a análise de riscos de 
segurança para os casos de utilização. 
Esses atos de execução devem ser adotados 
pelo procedimento de exame a que se 

2. A Comissão deve adotar, por meio 
de atos de execução, as regras 
pormenorizadas sobre a partilha e a 
definição de prioridades em matéria de 
capacidades, serviços e, se for caso disso, 
dos equipamentos específicos para os 
utilizadores, tendo em conta a procura 
prevista para os diferentes casos de 
utilização e a análise de riscos de 
segurança para os casos de utilização. 
Esses atos de execução devem ser adotados 
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refere o artigo 107.º, n.º 3. pelo procedimento de exame a que se 
refere o artigo 107.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 579
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão deve, até ao final de 
2021, adotar um ato delegado em 
conformidade com o artigo 105.º no que 
respeita às disposições relativas à 
governação do GOVSATCOM.

Or. en

Alteração 580
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 68 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve monitorizar a evolução 
da oferta e da procura de capacidades e 
serviços do GOVSATCOM 
continuamente, tendo em conta novos 
riscos e ameaças, bem como a evolução 
das novas tecnologias, a fim de otimizar o 
equilíbrio entre a oferta e a procura de 
serviços da GOVSATCOM.

A Agência deve monitorizar a evolução da 
oferta e da procura de capacidades e 
serviços do GOVSATCOM 
continuamente, tendo em conta novos 
riscos e ameaças, bem como a evolução 
das novas tecnologias constantemente 
monitorizada pela AEE, a fim de otimizar 
o equilíbrio entre a oferta e a procura de 
serviços da GOVSATCOM.

Or. en

Alteração 581
Marian-Jean Marinescu
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Proposta de regulamento
Artigo 69 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Antes do final de 2024, a Comissão deve 
avaliar a implementação da componente 
GOVSATCOM, designadamente no que se 
refere à evolução das necessidades dos 
utilizadores em relação à capacidade de 
comunicação por satélite. A avaliação 
deve, em especial, examinar a necessidade 
de um aumento da infraestrutura espacial. 
A avaliação deve ser acompanhada, se 
necessário, de uma proposta adequada para 
o desenvolvimento do aumento da 
infraestrutura espacial ao abrigo da 
componente GOVSATCOM.

O GOVSATCOM deve ficar operacional 
até ao final de 2023. Antes do final de 
2024, a Comissão deve avaliar a 
implementação da componente 
GOVSATCOM, designadamente no que se 
refere à evolução das necessidades dos 
utilizadores em relação à capacidade de 
comunicação por satélite. A avaliação 
deve, em especial, examinar a necessidade 
de um aumento da infraestrutura espacial. 
A avaliação deve ser acompanhada, se 
necessário, de uma proposta adequada para 
o desenvolvimento do aumento da 
infraestrutura espacial ao abrigo da 
componente GOVSATCOM.

Or. en

Alteração 582
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 69 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Antes do final de 2024, a Comissão deve 
avaliar a implementação da componente 
GOVSATCOM, designadamente no que se 
refere à evolução das necessidades dos 
utilizadores em relação à capacidade de 
comunicação por satélite. A avaliação 
deve, em especial, examinar a necessidade 
de um aumento da infraestrutura espacial. 
A avaliação deve ser acompanhada, se 
necessário, de uma proposta adequada para 
o desenvolvimento do aumento da 
infraestrutura espacial ao abrigo da 
componente GOVSATCOM.

Antes do final de 2024, a Comissão deve, 
em cooperação com a Agência e a AEE,
avaliar a implementação da componente 
GOVSATCOM, designadamente no que se 
refere à evolução das necessidades dos 
utilizadores em relação à capacidade de 
comunicação por satélite. A avaliação 
deve, em especial, examinar a necessidade 
de um aumento da infraestrutura espacial. 
A avaliação deve ser acompanhada, se 
necessário, de uma proposta adequada para 
o desenvolvimento do aumento da 
infraestrutura espacial ao abrigo da 
componente GOVSATCOM.
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Or. en

Alteração 583
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 71 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A sede da Agência está situada em Praga 
(República Checa).

A sede da Agência está situada em Praga 
(República Checa). Nos termos do artigo
79.º, n.º 2, as delegações locais da 
Agência podem ser estabelecidas de 
acordo com as necessidades do programa.

Or. en

Justificação

É fundamental permitir à Agência estabelecer delegações locais em toda a UE, a fim de 
expandir a mesma.

Alteração 584
Christelle Lechevalier

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Administração é 
composto por um representante de cada 
Estado-Membro e quatro representantes
da Comissão, todos com direito de voto. O 
Conselho de Administração deve também 
incluir um membro designado pelo 
Parlamento Europeu, sem direito de voto.

1. O Conselho de Administração é 
composto por um representante de cada 
Estado-Membro, todos com direito de voto, 
e um observador da Comissão, sem direito 
de voto. O Conselho de Administração 
deve também incluir um membro 
designado pelo Parlamento Europeu, sem 
direito de voto.

Or. fr

Justificação

Não há qualquer razão para que a Comissão possa ter quatro votos quando o seu papel é 
principalmente o de executar o programa e as decisões do Parlamento e do Conselho.
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Alteração 585
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O presidente ou o vice-presidente 
do Comité de Acreditação de Segurança, 
um representante do Conselho, um 
representante da Alta Representante e um 
representante da Agência Espacial 
Europeia devem ser convidados a participar 
nas reuniões do Conselho de 
Administração, na qualidade de 
observadores e nas condições estabelecidas 
no regulamento interno do Conselho de 
Administração.

2. O presidente ou o vice-presidente 
do Comité de Acreditação de Segurança, 
um representante do Conselho, um 
representante da Alta Representante e um 
representante da Agência Espacial 
Europeia podem ser convidados a 
participar nas reuniões do Conselho de 
Administração, na qualidade de 
observadores, se as suas competências o 
justificarem e nas condições estabelecidas 
no regulamento interno do Conselho de 
Administração.

Or. en

Alteração 586
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A duração do mandato dos 
membros do Conselho de Administração e 
dos seus suplentes é de quatro anos,
renovável uma vez.

5. A duração do mandato dos 
membros do Conselho de Administração e 
dos seus suplentes é de quatro anos sendo 
renovável.

Or. en

Alteração 587
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 75 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração
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3. O Conselho de Administração 
reúne-se em sessão ordinária duas vezes 
por ano. Pode também reunir-se por 
iniciativa do seu presidente ou a pedido de 
pelo menos um terço dos seus membros.

3. O Conselho de Administração 
reúne-se em sessão ordinária quatro vezes 
por ano. Pode também reunir-se por 
iniciativa do seu presidente ou a pedido de 
pelo menos um terço dos seus membros.

Or. en

Alteração 588
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 75 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. [Para qualquer componente do 
programa que implique a utilização de 
infraestruturas nacionais sensíveis, só os 
representantes dos Estados-Membros que 
possuem tais infraestruturas e o 
representante da Comissão podem assistir 
às reuniões e deliberações do Conselho de 
Administração e participar na votação. Se 
o presidente do Conselho de Administração 
não representar um dos Estados-Membros 
que possuem essas infraestruturas, é 
substituído pelo representante de um 
Estado-Membro que possui tais 
infraestruturas.]

5. [Para qualquer componente do 
programa cujo debate diga respeito à
utilização de infraestruturas nacionais 
sensíveis, os representantes de todos os 
Estados-Membros e o representante da 
Comissão podem assistir às reuniões e 
deliberações do Conselho de 
Administração, mas apenas os Estados-
Membros que possuem tais 
infraestruturas participam na votação. Se 
o presidente do Conselho de Administração 
não representar um dos Estados-Membros 
que possuem essas infraestruturas, é 
substituído pelo representante de um 
Estado-Membro que possui tais 
infraestruturas. O regulamento interno do 
Conselho de Administração estabelece o 
procedimento pormenorizado e as 
situações em que este pode ser aplicado.]

Or. en

Alteração 589
Clare Moody

Proposta de regulamento
Artigo 75 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. [Para qualquer componente do 
programa que implique a utilização de 
infraestruturas nacionais sensíveis, só os 
representantes dos Estados-Membros que 
possuem tais infraestruturas e o 
representante da Comissão podem assistir 
às reuniões e deliberações do Conselho de 
Administração e participar na votação. Se o 
presidente do Conselho de Administração 
não representar um dos Estados-Membros 
que possuem essas infraestruturas, é 
substituído pelo representante de um 
Estado-Membro que possui tais 
infraestruturas.]

5. [Para o SST e o GOVSATCOM 
cujo debate diz respeito à utilização de 
infraestruturas nacionais sensíveis, só os 
representantes dos Estados-Membros que 
possuem tais infraestruturas e o 
representante da Comissão podem assistir 
às reuniões e deliberações do Conselho de 
Administração e participar na votação. Se o 
presidente do Conselho de Administração 
não representar um dos Estados-Membros 
que possuem essas infraestruturas, é 
substituído pelo representante de um 
Estado-Membro que possui tais 
infraestruturas.]

Or. en

Alteração 590
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Salvo disposição em contrário do presente 
regulamento, o Conselho de Administração 
delibera por maioria dos seus membros 
com direito de voto.

Salvo disposição em contrário do presente 
regulamento, o Conselho de Administração 
delibera por maioria de dois terços dos 
seus membros com direito de voto.

Or. en

Alteração 591
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada um dos representantes dos 
Estados-Membros e da Comissão dispõe de 
um voto. Na ausência de um membro com 

2. Cada um dos representantes dos 
Estados-Membros e da Comissão dispõe de 
um voto. Na ausência de um membro com 
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direito de voto, o respetivo suplente exerce 
esse direito de voto. O diretor executivo 
não participa na votação. As decisões 
baseadas no artigo 77.º, n.º 2, alíneas a), 
b), f). j) e k), e no artigo 77.º, n.º 5, com 
exceção das matérias abrangidas pelo 
título V, capítulo II, não podem ser 
adotadas sem o voto favorável dos 
representantes da Comissão.

direito de voto, o respetivo suplente exerce 
esse direito de voto. O diretor executivo 
não participa na votação.

Or. en

Alteração 592
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Adotar, até 15 de novembro de cada 
ano, o programa de trabalho da Agência 
para o ano seguinte, depois de nele ter 
integrado, sem qualquer alteração, a parte 
elaborada pelo Comité de Acreditação de 
Segurança, nos termos do artigo 80.º, 
alínea b), e depois de ter recebido o parecer 
da Comissão;

a) Adotar, até 15 de novembro de cada 
ano, o programa de trabalho da Agência 
para o ano seguinte, depois de nele ter 
integrado, sem qualquer alteração, a parte 
elaborada pelo Comité de Acreditação de 
Segurança, nos termos do artigo 80.º, 
alínea b), e depois de ter recebido o parecer 
da Comissão. O Parlamento Europeu é 
consultado sobre este programa de 
trabalho, desde que a finalidade das 
consultas seja uma troca de opiniões e o 
resultado não vincule a Agência

Or. en

Alteração 593
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Adotar, até 15 de novembro de cada 
ano, o programa de trabalho da Agência 

a) Adotar, até 15 de novembro de cada 
ano, o programa de trabalho da Agência 
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para o ano seguinte, depois de nele ter 
integrado, sem qualquer alteração, a parte 
elaborada pelo Comité de Acreditação de 
Segurança, nos termos do artigo 80.º, 
alínea b), e depois de ter recebido o parecer 
da Comissão;

para o ano seguinte, depois de nele ter 
integrado, sem qualquer alteração, a parte 
elaborada pelo Comité de Acreditação de 
Segurança, nos termos do artigo 80.º, 
alínea b), e depois de ter recebido o parecer 
da Comissão; o Parlamento Europeu deve 
ser consultado sobre este programa de 
trabalho.

Or. en

Justificação

Adequado a fim de ganhar apoio político mostrando a transparência do setor espacial.

Alteração 594
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Adotar regras em matéria de 
transparência sobre os contratos 
industriais e ser regularmente informado 
sobre as mesmas pelo diretor executivo;

Or. en

Alteração 595
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Aprovar os convénios a que se 
refere o artigo 98.º depois de ter consultado 
o Comité de Acreditação de Segurança 
sobre as disposições desses convénios em 
matéria de acreditação de segurança;

e) Aprovar os convénios a que se 
refere o artigo 98.º, n.º 2, depois de ter 
consultado o Comité de Acreditação de 
Segurança sobre as disposições desses 
convénios em matéria de acreditação de 
segurança;
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Or. en

Alteração 596
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Respeitar as regras em matéria de 
transparência aplicáveis aos contratos 
industriais e informar o Conselho de 
Administração;

Or. en

Alteração 597
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O diretor executivo deve decidir da 
necessidade de destacar um ou mais 
membros do pessoal para um ou mais 
Estados-Membros, para o desempenho 
eficaz e eficiente de atribuições da 
Agência. Antes de decidir da instalação de
uma delegação local, o diretor executivo 
deve obter a aprovação prévia da 
Comissão, do Conselho de Administração 
e dos Estados-Membros em causa. A 
decisão deve especificar o âmbito das 
atividades a realizar pela delegação local, 
de modo a evitar custos desnecessários e a 
duplicação de funções administrativas da 
Agência. Pode ser necessário celebrar um 
acordo de sede com o(s) Estado(s)-
Membro(s) em causa.

2. O diretor executivo deve decidir da 
necessidade de destacar um ou mais 
membros do pessoal para um ou mais 
Estados-Membros, para o desempenho 
eficaz e eficiente de atribuições da 
Agência. Antes de decidir da instalação de 
uma infraestrutura ou delegação local, o 
diretor executivo deve obter a aprovação 
prévia da Comissão, do Conselho de 
Administração e dos Estados-Membros em 
causa. A decisão deve especificar o âmbito 
das atividades a realizar pela delegação 
local, de modo a evitar custos 
desnecessários e a duplicação de funções 
administrativas da Agência. Pode ser 
necessário celebrar um acordo de sede com 
o(s) Estado(s)-Membro(s) em causa.
Antes que tal decisão seja tomada, o seu 
impacto em termos de afetação de pessoal 
e orçamento será incorporado nos 
programas de trabalho plurianuais e 



AM\1162489PT.docx 117/128 PE627.687v01-00

PT

anuais.

Or. en

Alteração 598
Constanze Krehl

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O diretor executivo deve decidir da 
necessidade de destacar um ou mais 
membros do pessoal para um ou mais 
Estados-Membros, para o desempenho 
eficaz e eficiente de atribuições da 
Agência. Antes de decidir da instalação de 
uma delegação local, o diretor executivo 
deve obter a aprovação prévia da 
Comissão, do Conselho de Administração
e dos Estados-Membros em causa. A 
decisão deve especificar o âmbito das 
atividades a realizar pela delegação local, 
de modo a evitar custos desnecessários e a 
duplicação de funções administrativas da 
Agência. Pode ser necessário celebrar um 
acordo de sede com o(s) Estado(s)-
Membro(s) em causa.

2. O diretor executivo deve decidir da 
necessidade de destacar um ou mais 
membros do pessoal para um ou mais 
Estados-Membros, para o desempenho 
eficaz e eficiente de atribuições da 
Agência. Antes de decidir da instalação de 
uma delegação local, o diretor executivo 
deve obter a aprovação prévia da Comissão 
e dos Estados-Membros em causa. A 
decisão deve especificar o âmbito das 
atividades a realizar pela delegação local, 
de modo a evitar custos desnecessários e a 
duplicação de funções administrativas da 
Agência. Pode ser necessário celebrar um 
acordo de sede com o(s) Estado(s)-
Membro(s) em causa.

Or. en

Alteração 599
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 88 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Com efeitos a partir de [data de 
entrada em vigor do presente 
regulamento], o coeficiente de correção a 
que se refere o artigo 64.º do Estatuto dos 
Funcionários da União Europeia e do 
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Regime Aplicável aos Outros Agentes da 
União Europeia [1] aplicável à 
remuneração de todos os funcionários e 
outros agentes empregados pela Agência
será superior a 90 %. [1] Regulamento 
(CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 do 
Conselho, de 29 de fevereiro de 1968, que 
fixa o Estatuto dos Funcionários das 
Comunidades Europeias assim como o 
Regime aplicável aos outros agentes 
destas Comunidades, e institui medidas 
especiais temporariamente aplicáveis aos 
funcionários da Comissão (JO L 56 de 
4.3.1968, p. 1).

Or. en

Alteração 600
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 89 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O diretor executivo deve ser nomeado pelo 
Conselho de Administração com base no 
mérito e em comprovadas capacidades 
administrativas e de gestão, bem como nas 
suas competências e experiência 
relevantes, de entre uma lista de candidatos 
propostos pela Comissão, que resulte de 
um concurso aberto e transparente, na 
sequência da publicação de um convite a 
manifestação de interesse no Jornal Oficial 
da União Europeia ou noutros meios de 
comunicação.

O diretor executivo deve ser nomeado pelo 
Conselho de Administração com base no 
mérito e em comprovadas capacidades 
administrativas e de gestão, bem como nas 
suas competências e experiência 
relevantes, de entre uma lista de, pelo 
menos, três candidatos propostos pela 
Comissão, que resulte de um concurso 
aberto e transparente, na sequência da 
publicação de um convite a manifestação 
de interesse no Jornal Oficial da União 
Europeia ou noutros meios de 
comunicação.

Or. en

Alteração 601
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
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Artigo 90 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Agência pode empregar peritos 
nacionais dos Estados-Membros, de 
agências dos Estados-Membros ou de 
organizações internacionais. Esses peritos 
devem possuir as habilitações de segurança 
adequadas à classificação das informações 
que tratam. O Estatuto dos Funcionários e 
o Regime Aplicável aos Outros Agentes 
não se aplicam a esses peritos.

A Agência pode empregar peritos 
nacionais dos Estados-Membros, de 
agências dos Estados-Membros, de países 
terceiros participantes ou de organizações 
internacionais. Esses peritos devem possuir 
as habilitações de segurança adequadas à 
classificação das informações que tratam. 
O Estatuto dos Funcionários e o Regime 
Aplicável aos Outros Agentes não se 
aplicam a esses peritos.

Or. en

Alteração 602
Davor Škrlec
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 91-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 91.º-A

Equilíbrio de género

Ao elaborar a lista de propostas e 
aquando da seleção dos representantes 
dos conselhos de administração e 
funcionários das Agências, os Estados-
Membros, a Comissão Europeia e a 
Agência procurarão obter, em princípio, 
uma representação equilibrada entre 
homens e mulheres e dar oportunidades 
iguais a todos os cidadãos da União 
Europeia.

Or. en

Justificação

Acompanhamento dos princípios da CE em matéria de equilíbrio homens e mulheres.
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Alteração 603
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 92 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. As disposições necessárias relativas 
às instalações e ao equipamento a 
disponibilizar à Agência pelo Estado-
Membro de acolhimento, bem como as 
regras específicas aplicáveis no Estado-
Membro de acolhimento ao diretor 
executivo, aos membros do Conselho de 
Administração, ao pessoal da Agência e 
respetivos familiares, devem ser 
estabelecidas num acordo de sede entre a 
Agência e o Estado-Membro onde se situa 
a sede, celebrado após a aprovação do 
Conselho de Administração.

1. As disposições necessárias relativas 
às instalações e ao equipamento a 
disponibilizar à Agência pelo Estado-
Membro de acolhimento, bem como as 
regras específicas aplicáveis no Estado-
Membro de acolhimento ao diretor 
executivo, aos membros do Conselho de 
Administração, ao pessoal da Agência e 
respetivos familiares, devem ser 
estabelecidas num acordo de sede entre a 
Agência e o Estado-Membro onde se situa 
a sede ou a infraestrutura local, celebrado 
após a aprovação do Conselho de 
Administração.

Or. en

Alteração 604
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 98 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Conselho de Administração deve 
adotar uma estratégia para as relações com 
países terceiros e organizações 
internacionais no tocante às matérias da 
competência da Agência.

3. O Conselho de Administração deve 
adotar uma estratégia para as relações com 
outros países terceiros não participantes e 
organizações internacionais no tocante às 
matérias da competência da Agência.

Or. en

Alteração 605
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
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Artigo 102 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A avaliação intercalar do programa 
deve realizar-se assim que estiverem 
disponíveis informações suficientes acerca 
da sua execução, mas o mais tardar quatro
anos após o início da execução do 
programa.

2. A avaliação intercalar do programa 
deve realizar-se assim que estiverem 
disponíveis informações suficientes acerca 
da sua execução, mas o mais tardar três 
anos após o início da execução do 
programa. Uma parte específica desta 
avaliação será dedicada à governação do 
programa, com vista a informar se são 
necessárias alterações relativas às 
funções e competências confiadas aos 
diferentes intervenientes do programa.

Or. en

Alteração 606
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 102 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Até 30 de junho de 2024 e, posteriormente, 
de cinco em cinco anos, a Comissão deve 
avaliar o desempenho da Agência 
relativamente aos seus objetivos, mandato, 
funções e localização, em conformidade 
com as orientações da Comissão. A 
avaliação deve, em especial, abordar a 
eventual necessidade de alterar o mandato 
da Agência bem como as implicações 
financeiras dessa alteração. Deve também 
abordar a política da Agência em matéria 
de conflitos de interesses e a independência 
e autonomia do Comité de Acreditação de 
Segurança.

Até 30 de junho de 2024 e, posteriormente, 
de cinco em cinco anos, a Comissão deve 
avaliar o desempenho da Agência 
relativamente aos seus objetivos, mandato, 
funções, localização e eficácia da 
experiência das infraestruturas locais, em 
conformidade com as orientações da 
Comissão. A avaliação deve, em especial, 
abordar a eventual necessidade de alterar o 
mandato da Agência bem como as 
implicações financeiras dessa alteração. 
Deve também abordar a política da 
Agência em matéria de conflitos de 
interesses e a independência e autonomia 
do Comité de Acreditação de Segurança.

Or. en

Alteração 607
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Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 102 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Até 30 de junho de 2024 e, posteriormente, 
de cinco em cinco anos, a Comissão deve 
avaliar o desempenho da Agência 
relativamente aos seus objetivos, mandato, 
funções e localização, em conformidade 
com as orientações da Comissão. A 
avaliação deve, em especial, abordar a 
eventual necessidade de alterar o mandato 
da Agência bem como as implicações 
financeiras dessa alteração. Deve também 
abordar a política da Agência em matéria 
de conflitos de interesses e a independência 
e autonomia do Comité de Acreditação de 
Segurança.

Até 30 de junho de 2024 e, posteriormente, 
de três em três anos, a Comissão deve 
avaliar o desempenho da Agência 
relativamente aos seus objetivos, mandato, 
funções e localização, em conformidade 
com as orientações da Comissão. A 
avaliação deve, em especial, abordar a 
eventual necessidade de alterar o mandato 
da Agência bem como as implicações 
financeiras dessa alteração. Deve também 
abordar a política da Agência em matéria 
de conflitos de interesses e a independência 
e autonomia do Comité de Acreditação de 
Segurança.

Or. en

Justificação

Três anos parecem ser suficientes em qualquer caso para avaliar o programa e dar tempo 
suficiente para aplicar uma mudança de política.

É importante incumbir funções adicionais de forma gradual e coerente com os recursos 
disponíveis.

Alteração 608
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 102 – n.º 6 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve apresentar um relatório 
sobre a avaliação da Agência, bem como as 
suas próprias conclusões, ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Conselho de 
Administração e ao Comité de Acreditação 
de Segurança da Agência. Os resultados da 
avaliação devem ser tornados públicos.

A Comissão deve apresentar um relatório 
sobre a avaliação da Agência, bem como as 
suas próprias conclusões, ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Conselho de 
Administração e ao Comité de Acreditação 
de Segurança da Agência. Os resultados da 
avaliação devem ser tornados públicos. A 
partir dos resultados da primeira 
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avaliação, a Comissão poderá apresentar 
novas propostas legislativas, se for caso 
disso.

Or. en

Alteração 609
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 105 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de adotar atos delegados 
referidos nos artigos 52.º e 101.º é 
conferido à Comissão por um período 
indeterminado, até 31 de dezembro de 
2028.

2. O poder de adotar atos delegados 
referidos nos artigos 52.º, 57, 59, 60, 67 e 
101.º é conferido à Comissão por um 
período indeterminado, até 31 de dezembro 
de 2028.

Or. en

Alteração 610
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 105 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de adotar atos delegados 
referidos nos artigos 52.º e 101.º é 
conferido à Comissão por um período 
indeterminado, até 31 de dezembro de 
2028.

2. O poder de adotar atos delegados 
referidos nos artigos 52.º e 101.º é 
conferido à Comissão até 31 de dezembro 
de 2027.

Or. en

Alteração 611
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 105 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida 
nos artigos 52.° e 101.º pode ser revogada 
em qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados. A decisão de 
revogação produz efeitos a partir do dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou de uma data 
posterior nela especificada. A decisão de 
revogação não afeta os atos delegados já 
em vigor.

3. A delegação de poderes referida 
nos artigos 52.º, 57, 59, 60, 67 e 101.º pode 
ser revogada em qualquer momento pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A 
decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados. 
A decisão de revogação produz efeitos a 
partir do dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia ou de
uma data posterior nela especificada. A 
decisão de revogação não afeta os atos 
delegados já em vigor.

Or. en

Alteração 612
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 105 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os atos delegados adotados nos 
termos dos artigos 52.º e 101.º só entram 
em vigor se não tiverem sido formuladas 
objeções pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho no prazo de dois meses a contar 
da notificação do ato ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, ou se, antes do 
termo desse prazo, o Parlamento Europeu e 
o Conselho tiverem informado a Comissão 
de que não têm objeções a formular. O 
referido prazo pode ser prorrogado por dois 
meses por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do Conselho.

6. Os atos delegados adotados nos 
termos dos artigos 52.º, 57, 59, 60, 67 e 
101.º só entram em vigor se não tiverem 
sido formuladas objeções pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho no prazo de dois 
meses a contar da notificação do ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, ou se, 
antes do termo desse prazo, o Parlamento 
Europeu e o Conselho tiverem informado a 
Comissão de que não têm objeções a 
formular. O referido prazo pode ser 
prorrogado por dois meses por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. en

Alteração 613
Evžen Tošenovský
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Proposta de regulamento
Artigo 107 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão é assistida por um 
comité. O referido comité é um comité na 
aceção do Regulamento (UE) n.º 182/2011.

1. A Comissão é assistida por um 
comité que se reúne em 
configurações/subcomités específicos 
para cada componente principal do 
programa (Galileo e EGNOS, Copernicus, 
SSA, GOVSATCOM). O referido comité é 
um comité na aceção do Regulamento 
(UE) n.º 182/2011.

Or. en

Alteração 614
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 107 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No caso do Galileo e do EGNOS, 
haverá um subcomité GNSS que 
responderá perante o comité. O subcomité 
GNSS deve incluir um conselho de 
segurança, conforme estabelecido pela 
Decisão 2009/334/CE.

Or. en

Alteração 615
Evžen Tošenovský, Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 107 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. No caso do Copernicus, haverá um 
subcomité Copernicus. O subcomité 
Copernicus criará o «fórum de 
utilizadores», como um grupo de trabalho 
para assistir na identificação dos 
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requisitos dos utilizadores, na verificação 
da conformidade do serviço e na 
coordenação dos utilizadores do setor 
público.

Or. en

Alteração 616
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 107 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os acordos internacionais 
celebrados pela União podem prever a 
participação, se for caso disso, de 
representantes de países terceiros ou de 
organizações internacionais nos trabalhos 
do comité, nas condições estabelecidas no 
seu regulamento interno.

Or. en

Alteração 617
Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve realizar ações de 
informação e comunicação sobre o 
programa e as suas ações e resultados. Os 
recursos financeiros afetados ao programa 
devem também contribuir para a 
comunicação institucional das prioridades 
políticas da União, na medida em que 
estejam relacionadas com os objetivos 
referidos no artigo 4.º.

2. A Comissão deve realizar ações de 
informação e comunicação sobre o 
programa e as suas ações e resultados; 
Serão envidados esforços especiais nas 
plataformas de publicidade em linha que 
proporcionem acesso centralizado aos 
dados e informações do programa, com 
vista a informar e proporcionar aos 
cidadãos o melhor acesso possível aos 
dados e informações publicamente 
disponíveis. Os recursos financeiros 
afetados ao programa devem também 
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contribuir para a comunicação institucional 
das prioridades políticas da União, na 
medida em que estejam relacionadas com 
os objetivos referidos no artigo 4.º.

Or. en

Alteração 618
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 108-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 108.º-A

Alteração da Decisão n.º 1104/2011/UE

A Decisão n.º 1104/2011/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho[1] é 
alterada da seguinte forma:

(1) No artigo 3.º, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redação:

«1. Os Estados-Membros, determinados 
países terceiros, o Conselho, a Comissão e 
o SEAE têm o direito de acesso ao PRS de 
forma ilimitada e ininterrupta em todas as 
partes do mundo.»

(2) No artigo 5.º, a alínea b) do n.º 5 passa 
a ter a seguinte redação:

«b) Um acordo entre a União e o país 
terceiro ou organização internacional em 
causa, que fixe as condições e regras de 
acesso ao PRS por parte desse país 
terceiro ou organização internacional; 
este acordo pode incluir o fabrico e a 
exportação para Estados-Membros da UE 
e terceiros com um acordo PRS, segundo 
condições específicas, de recetores de PRS 
e módulos de segurança.»

[1] JO L 287 de 4.11.2011, pp. 1-8.

Or. en
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Alteração 619
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão, em cooperação com a 
Agência, deve apresentar até [dois meses 
após a data de entrada em vigor do 
presente regulamento] um plano 
transitório para assegurar o 
financiamento e os recursos humanos 
adequados da Agência, a fim de permitir à 
Agência desempenhar as funções 
referidas no presente regulamento. A 
Comissão deve definir medidas para 
garantir que as funções para as quais a 
Agência não disponha de financiamento e 
recursos humanos adequados sejam 
executadas de forma suficiente durante o 
período transitório de, no máximo, dois 
anos após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en
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