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

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) distribuția strictă a sarcinilor și a 
responsabilităților între entitățile implicate 
în punerea în aplicare a programului, în 
special între statele membre, Comisie, 
agenție și Agenția Spațială Europeană;

(a) distribuția strictă a sarcinilor și a 
responsabilităților între entitățile implicate 
în punerea în aplicare a programului, în 
special între statele membre, Comisie, 
agenție și Agenția Spațială Europeană, pe 
baza competențelor fiecărei organizații, 
îmbunătățind eficacitatea și eficiența 
costurilor și evitarea suprapunerii 
activităților;

Or. en

Amendamentul 348
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) controlul ferm al programului, 
inclusiv respectarea strictă a costurilor și a 
calendarului de către toate entitățile, în 
domeniile lor de competență respective în 
conformitate cu prezentul regulament;

(b) controlul ferm al programului, 
inclusiv respectarea pe cât posibil a 
costurilor și a performanței tehnice, 
reducând la minimum riscurile reziduale,
de către toate entitățile, în domeniile lor de 
responsabilitate respective în conformitate 
cu prezentul regulament;

Or. en

Amendamentul 349
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) luarea sistematică în considerare a 
necesităților utilizatorilor serviciilor 
furnizate de componentele programului, 
precum și a evoluțiilor științifice și 
tehnologice legate de serviciile respective;

(d) luarea sistematică în considerare a 
necesităților utilizatorilor serviciilor 
furnizate de componentele programului, 
prin consultarea forumurilor consultative 
ale utilizatorilor dedicate componentei 
unice;

Or. en

Amendamentul 350
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) forumurile utilizatorilor sunt 
consultate pentru a oferi îndrumări și 
recomandări consiliului, atât pentru 
situația actuală, cât și pentru acțiunile și 
evoluțiile viitoare ale componentelor, 
precum și pentru identificarea și validarea 
cerințelor utilizatorilor;

Or. en

Amendamentul 351
Olle Ludvigsson

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) gestionarea transparentă și 
eficientă din punctul de vedere al 
costurilor;

Or. en
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Amendamentul 352
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) evaluarea periodică a evoluțiilor 
științifice și tehnologice legate de 
serviciile furnizate de componentele 
programului, prin consultarea grupurilor 
consultative de experți create ad hoc;

Or. en

Amendamentul 353
Edouard Martin

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) maximizarea impactului 
socioeconomic european al punerii în 
aplicare a programului de către toate 
entitățile, în special acordând prioritate 
utilizării infrastructurilor europene 
existente;

Or. fr

Amendamentul 354
Edouard Martin

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) dezvoltarea filierelor industriale și 
profesionale europene.

Or. fr
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Amendamentul 355
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre pot participa la 
program contribuind cu competențe 
tehnice, expertiză și asistență, în special în 
domeniul siguranței și al securității, 
precum și, dacă este necesar, punând la 
dispoziția Uniunii informațiile și 
infrastructurile de care dispun sau care sunt 
amplasate pe teritoriul lor, inclusiv 
asigurând accesul și utilizarea eficiente și 
fără obstacole a datelor in situ și 
cooperând cu Comisia în vederea 
îmbunătățirii disponibilității datelor in situ 
necesare programului.

1. Statele membre pot participa la 
program contribuind cu competențe 
tehnice, expertiză și asistență, în special în 
domeniul siguranței și al securității, 
precum și, dacă este necesar, punând la 
dispoziția Uniunii informațiile și 
infrastructurile de care dispun sau care sunt
amplasate pe teritoriul lor, inclusiv prin 
cooperare cu Comisia în vederea 
îmbunătățirii disponibilității datelor in situ 
necesare programului.

Or. en

Amendamentul 356
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia sau, pentru sarcinile 
menționate la articolul 30, agenția pot
încredința sarcini specifice statelor membre 
sau agențiilor naționale ori unor grupuri de 
state membre sau de agenții naționale. 
Statele membre iau toate măsurile necesare 
pentru a asigura buna funcționare a 
programului și promovarea utilizării sale, 
inclusiv ajutând la protejarea frecvențelor 
necesare pentru program.

2. Comisia sau, pentru sarcinile 
menționate la articolul 30, agenția poate
încredința sarcini specifice statelor membre 
sau agențiilor naționale ori unor grupuri de 
state membre sau de agenții naționale, sub 
rezerva acordului specific de la caz la caz 
al unei majorități de două treimi dintre 
statele membre. Statele membre iau toate 
măsurile necesare pentru a asigura buna 
funcționare a programului și promovarea 
utilizării sale, inclusiv ajutând la protejarea 
frecvențelor necesare pentru program.
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Or. en

Amendamentul 357
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia sau, pentru sarcinile 
menționate la articolul 30, agenția pot
încredința sarcini specifice statelor membre 
sau agențiilor naționale ori unor grupuri 
de state membre sau de agenții naționale. 
Statele membre iau toate măsurile necesare 
pentru a asigura buna funcționare a 
programului și promovarea utilizării sale, 
inclusiv ajutând la protejarea frecvențelor 
necesare pentru program.

2. Comisia sau, pentru sarcinile 
menționate la articolul 30, agenția poate
încredința sarcini specifice statelor membre 
sau unor grupuri de state membre. Statele 
membre iau toate măsurile necesare pentru 
a asigura buna funcționare a programului și 
promovarea utilizării sale.

Or. en

Amendamentul 358
Olle Ludvigsson

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia sau, pentru sarcinile 
menționate la articolul 30, agenția pot
încredința sarcini specifice statelor membre 
sau agențiilor naționale ori unor grupuri de 
state membre sau de agenții naționale. 
Statele membre iau toate măsurile necesare 
pentru a asigura buna funcționare a 
programului și promovarea utilizării sale, 
inclusiv ajutând la protejarea frecvențelor 
necesare pentru program.

2. Comisia sau, pentru sarcinile 
menționate la articolul 30, agenția poate
încredința sarcini specifice statelor membre 
sau agențiilor naționale ori unor grupuri de 
state membre sau de agenții naționale. 
Statele membre iau toate măsurile necesare 
pentru a asigura buna funcționare a 
programului și promovarea utilizării sale, 
inclusiv ajutând la protejarea frecvențelor 
necesare pentru program la un nivel 
adecvat.
.

Or. en
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Amendamentul 359
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Având în vedere că componentele 
programului spațial sunt orientate către 
utilizatori și, prin urmare, necesită o 
implicare continuă și eficientă a 
reprezentanților utilizatorilor, prin 
intermediul forumurilor consultative ale 
utilizatorilor, statele membre urmăresc în 
mod activ o consultare proactivă, 
coordonată și sistematică a comunităților 
de utilizatori finali la nivel național, 
pentru sectoarele public și privat.

Or. en

Amendamentul 360
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Statele membre și Comisia 
colaborează în vederea dezvoltării de 
parteneriate în domeniul dezvoltării de 
servicii de bază și al inițiativelor de 
adoptare de către utilizatori.

Or. en

Amendamentul 361
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia deține responsabilitatea 
globală pentru implementarea programului,
inclusiv în domeniul securității. În 
conformitate cu prezentul regulament, ea 
stabilește prioritățile și evoluția pe termen 
lung a programului și supraveghează 
implementarea acestuia, ținând seama în 
mod corespunzător de impactul asupra 
celorlalte politici ale Uniunii.

1. Comisia deține responsabilitatea 
globală pentru implementarea programului 
și responsabilitatea în domeniul securității 
pentru componentele programului care 
nu au fost încredințate agenției în temeiul 
articolului 30. În conformitate cu prezentul 
regulament, ea stabilește prioritățile și 
evoluția pe termen lung a programului și 
supraveghează implementarea acestuia, 
ținând seama în mod corespunzător de 
impactul asupra celorlalte politici ale 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 362
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia deține responsabilitatea 
globală pentru implementarea programului, 
inclusiv în domeniul securității. În 
conformitate cu prezentul regulament, ea 
stabilește prioritățile și evoluția pe termen 
lung a programului și supraveghează 
implementarea acestuia, ținând seama în 
mod corespunzător de impactul asupra
celorlalte politici ale Uniunii.

1. Comisia deține responsabilitatea 
globală pentru implementarea programului, 
inclusiv în domeniul securității. În 
conformitate cu prezentul regulament, ea 
stabilește împreună cu statele membre
prioritățile și evoluția pe termen lung a 
programului și supraveghează 
implementarea acestuia, fără a aduce 
atingere celorlalte politici ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 363
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul
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2. Comisia gestionează componentele 
programului, în cazul în care gestiunea 
respectivă nu a fost încredințată unei alte 
entități.

2. Comisia gestionează componentele 
programului, doar în cazul în care 
gestiunea respectivă va atinge obiectivele 
componentei programului într-un mod 
mai eficient decât prin încredințarea sa
unei alte entități. În alte cazuri, Comisia 
deleagă gestiunea componentei 
programului agenției, Agenției Spațiale 
Europene sau altor entități menționate la 
articolul 32.

Or. en

Amendamentul 364
Christelle Lechevalier

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia gestionează componentele
programului, în cazul în care gestiunea 
respectivă nu a fost încredințată unei alte 
entități.

2. Comisia deleagă ESA gestionarea 
componentelor programului pentru care 
expertiza sa nu este suficientă.

Or. fr

Amendamentul 365
Caroline Nagtegaal, Pavel Telička, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Jean Arthuis, 
Carolina Punset

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia gestionează componentele 
programului, în cazul în care gestiunea 
respectivă nu a fost încredințată unei alte 
entități.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en
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Amendamentul 366
Edouard Martin

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Comisia asigură punerea în 
aplicare efectivă a priorității strategice 
europene în materie de achiziții de bunuri 
și servicii subcontractate în cadrul 
programelor spațiale europene.

Or. fr

Amendamentul 367
Christelle Lechevalier

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă acest lucru este necesar pentru buna 
funcționare a programului și pentru 
furnizarea în bune condiții a serviciilor 
oferite de componentele programului, 
Comisia stabilește, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, specificațiile 
tehnice și operaționale necesare pentru 
implementarea și evoluția componentelor 
respective și a serviciilor furnizate de 
acestea, după consultarea utilizatorilor și a 
tuturor celorlalte părți implicate relevante. 
Atunci când stabilește specificațiile tehnice 
și operaționale respective, Comisia evită 
reducerea nivelului general de securitate și 
asigură îndeplinirea imperativului de 
retrocompatibilitate.

Dacă acest lucru este necesar pentru buna 
funcționare a programului și pentru 
furnizarea în bune condiții a serviciilor 
oferite de componentele programului, 
Comisia stabilește, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, specificațiile 
tehnice și operaționale necesare pentru 
implementarea și evoluția componentelor 
respective și a serviciilor furnizate de 
acestea, după consultarea Agenției Spațiale 
Europene, a utilizatorilor și a tuturor 
celorlalte părți implicate relevante. Atunci 
când stabilește specificațiile tehnice și 
operaționale respective, Comisia evită 
reducerea nivelului general de securitate și 
asigură îndeplinirea imperativului de 
retrocompatibilitate.

Or. fr

Amendamentul 368
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Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă acest lucru este necesar pentru buna 
funcționare a programului și pentru 
furnizarea în bune condiții a serviciilor 
oferite de componentele programului, 
Comisia stabilește, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, specificațiile 
tehnice și operaționale necesare pentru 
implementarea și evoluția componentelor 
respective și a serviciilor furnizate de 
acestea, după consultarea utilizatorilor și a 
tuturor celorlalte părți implicate relevante. 
Atunci când stabilește specificațiile tehnice 
și operaționale respective, Comisia evită 
reducerea nivelului general de securitate și 
asigură îndeplinirea imperativului de 
retrocompatibilitate.

Dacă acest lucru este necesar pentru buna 
funcționare a programului și pentru 
furnizarea în bune condiții a serviciilor 
oferite de componentele programului, 
Comisia stabilește, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, specificațiile 
tehnice și operaționale necesare pentru 
implementarea și evoluția componentelor 
respective și a serviciilor furnizate de 
acestea, după consultarea utilizatorilor, a 
jucătorilor din aval și a tuturor celorlalte 
părți implicate relevante. Atunci când 
stabilește specificațiile tehnice și 
operaționale respective, Comisia evită 
reducerea nivelului general de securitate și 
asigură îndeplinirea imperativului de 
retrocompatibilitate.

Or. en

Amendamentul 369
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă acest lucru este necesar pentru buna 
funcționare a programului și pentru 
furnizarea în bune condiții a serviciilor 
oferite de componentele programului, 
Comisia stabilește, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, specificațiile 
tehnice și operaționale necesare pentru 
implementarea și evoluția componentelor 
respective și a serviciilor furnizate de 
acestea, după consultarea utilizatorilor și a 
tuturor celorlalte părți implicate relevante. 
Atunci când stabilește specificațiile tehnice 

Dacă acest lucru este necesar pentru buna 
funcționare a programului și pentru 
furnizarea în bune condiții a serviciilor 
oferite de componentele programului, 
Comisia stabilește, prin intermediul unor 
acte delegate, specificațiile tehnice și 
operaționale necesare pentru 
implementarea și evoluția componentelor 
respective și a serviciilor furnizate de 
acestea, după consultarea utilizatorilor și a 
tuturor celorlalte părți implicate relevante. 
Atunci când stabilește specificațiile tehnice 
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și operaționale respective, Comisia evită 
reducerea nivelului general de securitate și 
asigură îndeplinirea imperativului de 
retrocompatibilitate.

și operaționale respective, Comisia evită 
reducerea nivelului general de securitate și 
asigură îndeplinirea imperativului de 
retrocompatibilitate.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă acest lucru este necesar pentru buna 
funcționare a programului și pentru 
furnizarea în bune condiții a serviciilor 
oferite de componentele programului, 
Comisia stabilește, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, specificațiile 
tehnice și operaționale necesare pentru 
implementarea și evoluția componentelor 
respective și a serviciilor furnizate de 
acestea, după consultarea utilizatorilor și a 
tuturor celorlalte părți implicate relevante. 
Atunci când stabilește specificațiile tehnice 
și operaționale respective, Comisia evită 
reducerea nivelului general de securitate și 
asigură îndeplinirea imperativului de 
retrocompatibilitate.

Dacă acest lucru este necesar pentru buna 
funcționare a programului și pentru 
furnizarea în bune condiții a serviciilor 
oferite de componentele programului, 
Comisia stabilește, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, cerințele
necesare pentru implementarea și evoluția 
componentelor respective și a serviciilor 
furnizate de acestea, după consultarea 
utilizatorilor și a tuturor celorlalte părți 
implicate relevante. Atunci când stabilește 
specificațiile tehnice și operaționale 
respective, Comisia evită reducerea 
nivelului general de securitate și asigură 
îndeplinirea imperativului de 
retrocompatibilitate.

Or. en

Justificare

Distribuția sarcinilor între Comisie și ESA ar trebui să fie clară. Comisia stabilește cerințele, 
iar ESA specificațiile.

Amendamentul 371
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă acest lucru este necesar pentru buna 
funcționare a programului și pentru 
furnizarea în bune condiții a serviciilor 
oferite de componentele programului, 
Comisia stabilește, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, specificațiile 
tehnice și operaționale necesare pentru 
implementarea și evoluția componentelor 
respective și a serviciilor furnizate de 
acestea, după consultarea utilizatorilor și a 
tuturor celorlalte părți implicate relevante. 
Atunci când stabilește specificațiile 
tehnice și operaționale respective, Comisia 
evită reducerea nivelului general de 
securitate și asigură îndeplinirea 
imperativului de retrocompatibilitate.

Dacă acest lucru este necesar pentru buna 
funcționare a programului și pentru 
furnizarea în bune condiții a serviciilor 
oferite de componentele programului, 
Comisia stabilește, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, cerințele de 
nivel înalt, inclusiv cerințele de securitate
necesare pentru implementarea și evoluția 
componentelor respective și a serviciilor 
furnizate de acestea, după consultarea 
utilizatorilor și a tuturor celorlalte părți 
implicate relevante. Atunci când stabilește 
cerințele de nivel înalt respective, Comisia 
evită reducerea nivelului general de 
securitate și asigură îndeplinirea 
imperativului de retrocompatibilitate.

Or. en

Amendamentul 372
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 107 
alineatul (3).

Actele delegate respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 107 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 373
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Comisia promovează și asigură 5. Comisia asigură 
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adoptarea și utilizarea datelor și 
serviciilor furnizate de componentele 
programului în sectoarele public și privat, 
inclusiv prin sprijinirea dezvoltării 
adecvate a serviciilor respective și prin 
favorizarea unui mediu stabil pe termen 
lung. Ea dezvoltă sinergii între aplicațiile 
diferitelor componente ale programului și
asigură complementaritatea, coerența, 
sinergia și legăturile dintre program și alte 
acțiuni și programe ale Uniunii.

complementaritatea, coerența, sinergia și 
legăturile dintre program și alte acțiuni și 
programe ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 374
Constanze Krehl

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Comisia promovează și asigură
adoptarea și utilizarea datelor și serviciilor 
furnizate de componentele programului în 
sectoarele public și privat, inclusiv prin 
sprijinirea dezvoltării adecvate a 
serviciilor respective și prin favorizarea 
unui mediu stabil pe termen lung. Ea 
dezvoltă sinergii între aplicațiile 
diferitelor componente ale programului și 
asigură complementaritatea, coerența, 
sinergia și legăturile dintre program și alte 
acțiuni și programe ale Uniunii.

5. Comisia, în strânsă cooperare cu 
agenția și, după caz, cu Agenția Spațială 
Europeană și cu entitățile cărora le-a fost 
încredințată punerea în aplicare a 
programului Copernicus, coordonează 
activitățile legate de adoptarea și utilizarea 
datelor și serviciilor furnizate de 
componentele programului în sectoarele 
public și privat și de dezvoltarea adecvată 
a sinergiilor între aplicații. De asemenea, 
ar trebui să sprijine dezvoltarea adecvată 
a serviciilor respective, să favorizeze un
mediu stabil pe termen lung și să asigure
complementaritatea, coerența, sinergia și 
legăturile dintre program și alte acțiuni și 
programe ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 375
Christian Ehler

Propunere de regulament
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Articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Comisia promovează și asigură
adoptarea și utilizarea datelor și serviciilor 
furnizate de componentele programului în 
sectoarele public și privat, inclusiv prin 
sprijinirea dezvoltării adecvate a serviciilor 
respective și prin favorizarea unui mediu 
stabil pe termen lung. Ea dezvoltă sinergii 
între aplicațiile diferitelor componente ale 
programului și asigură complementaritatea, 
coerența, sinergia și legăturile dintre 
program și alte acțiuni și programe ale 
Uniunii.

5. Comisia promovează și sprijină
adoptarea și utilizarea datelor și serviciilor 
furnizate de componentele programului în 
sectoarele public și privat, inclusiv prin 
sprijinirea dezvoltării adecvate a serviciilor 
respective și prin favorizarea unui mediu 
stabil pe termen lung. Ea dezvoltă sinergii 
între aplicațiile diferitelor componente ale 
programului și asigură complementaritatea, 
coerența, sinergia și legăturile dintre 
program și alte acțiuni și programe ale 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 376
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Dacă este cazul, Comisia asigură 
coordonarea cu activitățile desfășurate în 
sectorul spațial la nivelul Uniunii, precum 
și la nivel național și internațional. Ea 
încurajează cooperarea dintre statele 
membre și promovează convergența 
capacităților și a dezvoltărilor lor 
tehnologice în domeniul spațial.

6. Dacă este cazul și în cooperare cu 
agenția, Comisia asigură coordonarea cu 
activitățile desfășurate în sectorul spațial la 
nivelul Uniunii, precum și la nivel național 
și internațional.

Or. en

Amendamentul 377
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul
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1. Agenția are următoarele sarcini 
proprii:

1. Agenția are următoarele sarcini 
proprii, care sunt puse în aplicare într-un 
mod descentralizat:

Or. en

Amendamentul 378
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) să coordoneze securitatea 
cibernetică a programului;

Or. en

Amendamentul 379
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să îndeplinească sarcinile
menționate la articolul 34 alineatele (2) și 
(3);

(b) să furnizeze orientări metodice și 
să asigure gestiunea și supravegherea 
sarcinilor menționate la articolul 34 
alineatul (2)

Or. en

Amendamentul 380
Constanze Krehl

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să desfășoare activități de (c) să desfășoare activități, inclusiv în 



PE627.687v01-00 18/127 AM\1162489RO.docxx

RO

comunicare și de promovare și activități
legate de comercializarea serviciilor oferite 
de Galileo și de EGNOS;

domeniul comunicării și promovării, 
legate de comercializarea serviciilor oferite 
de Galileo, EGNOS și Copernicus și, în 
general, de adoptarea și utilizarea datelor 
și serviciilor furnizate de componentele 
programului în sectoarele public și privat. 
Ea dezvoltă sinergii între aplicațiile 
diferitelor componente ale programului.

Or. en

Amendamentul 381
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să desfășoare activități de 
comunicare și de promovare și activități 
legate de comercializarea serviciilor oferite 
de Galileo și de EGNOS;

(c) să desfășoare activități de 
comunicare și de promovare și activități 
legate de comercializarea serviciilor oferite 
de program;

Or. en

Amendamentul 382
Aldo Patriciello

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) să implementeze acțiuni care să 
vină în sprijinul unui sector spațial 
european inovator, în conformitate cu 
articolul 6, în cooperare cu Comisia și, în 
ceea ce privește utilizatorii din aval, 
inclusiv prin sprijinirea accesului la 
finanțare prin intermediul instrumentelor 
financiare prevăzute la titlul III, precum 
și, în cooperare cu BEI, prin intermediul 
instrumentelor financiare instituite de 
aceasta din urmă, care vizează în special 
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IMM-urile;

Or. en

Amendamentul 383
Massimiliano Salini

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) să promoveze și să asigure 
adoptarea și utilizarea datelor și 
serviciilor furnizate de componentele 
programului, inclusiv dezvoltarea de 
aplicații din aval și servicii bazate pe 
componentele programului.

Or. en

Justificare

Acest amendament trebuie adăugat la amendamentul propus în proiectul de raport, pentru a 
sublinia rolul important al sectorului din aval pentru succesul programului.

Amendamentul 384
Constanze Krehl

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) să implementeze acțiuni în 
conformitate cu articolul 6;

Or. en

Amendamentul 385
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
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Articolul 30 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să îi furnizeze expertiză tehnică 
Comisiei.

(d) să promoveze și să asigure 
adoptarea și utilizarea datelor și 
serviciilor furnizate de componentele 
programului în sectoarele public și privat, 
inclusiv prin sprijinirea dezvoltării 
adecvate a serviciilor respective și prin 
favorizarea unui mediu stabil pe termen 
lung. Ea dezvoltă sinergii între aplicațiile 
diferitelor componente ale programului.

Or. en

Amendamentul 386
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să îi furnizeze expertiză tehnică 
Comisiei.

(d) să îi furnizeze expertiză tehnică 
Comisiei în cazul în care acest lucru nu se 
suprapune cu rolul Agenției Spațiale 
Europene, astfel cum este prevăzut la 
articolul 31.

Or. en

Amendamentul 387
Christelle Lechevalier

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să îi furnizeze expertiză tehnică 
Comisiei.

(d) să îi furnizeze expertiză tehnică 
Comisiei pentru exploatarea 
infrastructurii existente,

Or. fr



AM\1162489RO.docxx 21/127 PE627.687v01-00

RO

Amendamentul 388
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) să asigure acreditarea de 
securitate a tuturor componentelor 
programului în conformitate cu capitolul 
II din prezentul titlu și potrivit 
competențelor statelor membre;

Or. en

Amendamentul 389
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) să asigure funcționarea Centrului 
de monitorizare a securității Galileo în 
conformitate cu cerințele menționate la 
articolul 34 alineatul (2) și cu 
instrucțiunile elaborate în cadrul 
domeniului de aplicare al Deciziei 
2014/496/PESC;

Or. en

Amendamentul 390
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – litera dc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dc) să îndeplinească sarcinile care i-
au fost încredințate în temeiul Deciziei 
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nr. 1104/2011/UE;

Or. en

Amendamentul 391
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – litera dd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dd) să gestioneze exploatarea 
componentelor EGNOS și Galileo, astfel 
cum este menționată la articolul 43 și a 
GOVSATCOM;

Or. en

Amendamentul 392
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – litera de (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(de) să realizeze exploatarea EGNOS și 
Galileo;

Or. en

Amendamentul 393
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – litera df (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(df) să coordoneze la nivel general 
aspectele GOVSATCOM legate de 
utilizatori, în strânsă colaborare cu 
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agențiile UE relevante și cu SEAE, pentru 
misiuni și operațiuni de gestionare a 
crizelor;

Or. en

Amendamentul 394
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – litera dg (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dg) să pună în aplicare activitățile 
legate de dezvoltarea aplicațiilor și a 
serviciilor din aval bazate pe 
componentele programului.

Or. en

Amendamentul 395
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – litera dh (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dh) să definească și să recomande 
Comisiei prioritățile domeniului spațial al 
Orizont Europa și să gestioneze toate 
activitățile de cercetare și dezvoltare în 
spațiu finanțate de Orizont Europa.

Or. en

Amendamentul 396
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – litera di (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(di) să furnizeze expertiză tehnică 
Comisiei, în cazul în care acest lucru nu 
se suprapune cu rolul Agenției Spațiale 
Europene menționat la articolul 31, 
precum și orice informație necesară 
pentru îndeplinirea sarcinilor sale în 
temeiul prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 397
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia îi încredințează agenției 
următoarele sarcini:

eliminat

(a) gestionarea exploatării componentelor 
EGNOS și Galileo, astfel cum este 
menționată la articolul 43;

(b) coordonarea generală a aspectelor 
GOVSATCOM legate de utilizatori, în 
strânsă colaborare cu agențiile UE 
relevante și cu SEAE, pentru misiuni și 
operațiuni de gestionare a crizelor;

(c) punerea în aplicare a activităților 
legate de dezvoltarea aplicațiilor și a 
serviciilor din aval bazate pe 
componentele programului.

Or. en

Amendamentul 398
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) gestionarea exploatării 
componentelor EGNOS și Galileo, astfel 
cum este menționată la articolul 43;

(a) gestionarea exploatării 
componentelor EGNOS și Galileo și 
dezvoltarea la nivel internațional de 
standardizări și certificări pentru a 
sprijini sectorul din aval, astfel cum este 
indicată la articolul 43 litera (d);

Or. en

Amendamentul 399
Massimiliano Salini

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) în ceea ce privește Galileo și 
EGNOS: dezvoltarea la nivel 
internațional de standardizări și 
certificări pentru a sprijini sectorul din 
aval, astfel cum este indicată la articolul 
43 litera (d);

Or. en

Justificare

Activitățile legate de certificări și standardizări sunt fundamentale pentru dezvoltarea 
sectorului din aval.

Amendamentul 400
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) acționarea ca furnizor de servicii 
unic pentru EGNOS și Galileo;

Or. en
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Amendamentul 401
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) în ceea ce privește Galileo și 
EGNOS: asigurarea evoluției sistemelor, 
dezvoltarea segmentului terestru și 
proiectarea și dezvoltarea de sateliți;

Or. en

Amendamentul 402
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2 – litera ac (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ac) în ceea ce privește Copernicus: 
asigurarea dezvoltării, proiectării și 
construirii infrastructurii spațiale a 
Copernicus, inclusiv exploatarea 
infrastructurii respective;

Or. en

Amendamentul 403
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2 – litera ad (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ad) gestionarea componentei de acces 
și distribuire a datelor și, în special, a 
exploatării datelor și informațiilor 
Copernicus, astfel cum sunt menționate la 
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articolul 51;

Or. en

Amendamentul 404
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2 – litera ae (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ae) gestionarea componentei 
Copernicus de dezvoltare a pieței și de 
adoptare de către utilizatori, în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (1);

Or. en

Amendamentul 405
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2 – litera af (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(af) gestionarea componentei 
Copernicus de achiziție de date de la terți;

Or. en

Amendamentul 406
Edouard Martin

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) stabilirea unei baze de comparație 
la nivel internațional, pentru a evalua 
impactul asupra costurilor al politicilor 
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publice puse în aplicare de concurenți. 
Scopul este de a determina nivelul de 
competitivitate echitabil solicitat pentru 
programele spațiale finanțate de Uniunea 
Europeană;

Or. fr

Amendamentul 407
Aldo Patriciello

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) punerea în aplicare a 
Programului-cadru pentru cercetare și 
inovare în ceea ce privește cercetarea 
spațială, în alte domenii decât 
infrastructura componentelor 
programului.

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 408
Constanze Krehl

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) punerea în aplicare a 
Programului-cadru pentru cercetare și 
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inovare, în alte domenii decât 
infrastructura componentelor 
programului;

Or. en

Amendamentul 409
Edouard Martin

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) luarea în considerare a 
rezultatelor comparațiilor internaționale 
în alegerile făcute ca urmare a 
raporturilor concurențiale în ceea ce 
privește bunurile și serviciile 
subcontractate în cadrul derulării 
programelor spațiale europene.

Or. fr

Amendamentul 410
Sven Schulze

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia îi poate încredința și alte 
sarcini agenției, inclusiv desfășurarea de 
activități de comunicare, de promovare și 
de comercializare a datelor și 
informațiilor, precum și alte activități 
legate de adoptarea de către utilizatori în 
legătură cu alte componente ale 
programului decât Galileo și EGNOS.

eliminat

Or. de
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Justificare

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.

Amendamentul 411
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia îi poate încredința și alte 
sarcini agenției, inclusiv desfășurarea de 
activități de comunicare, de promovare și 
de comercializare a datelor și 
informațiilor, precum și alte activități 
legate de adoptarea de către utilizatori în 
legătură cu alte componente ale 
programului decât Galileo și EGNOS.

3. Comisia îi poate încredința și alte 
sarcini agenției.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia îi poate încredința și alte 
sarcini agenției, inclusiv desfășurarea de 
activități de comunicare, de promovare și 
de comercializare a datelor și informațiilor, 
precum și alte activități legate de adoptarea 

3. Comisia îi poate încredința și alte 
sarcini agenției, dar, pentru a evita 
suprapunerile, strict pe baza eficienței 
sporite în punerea în aplicare a 
obiectivelor programului, inclusiv 
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de către utilizatori în legătură cu alte 
componente ale programului decât Galileo 
și EGNOS.

desfășurarea de activități de comunicare, 
de promovare și de comercializare a 
datelor și informațiilor, precum și alte 
activități legate de adoptarea de către 
utilizatori în legătură cu alte componente 
ale programului decât Galileo și EGNOS.

Or. en

Amendamentul 413
Constanze Krehl

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia îi poate încredința și alte 
sarcini agenției, inclusiv desfășurarea de 
activități de comunicare, de promovare și 
de comercializare a datelor și 
informațiilor, precum și alte activități 
legate de adoptarea de către utilizatori în 
legătură cu alte componente ale
programului decât Galileo și EGNOS.

3. Comisia îi poate încredința agenției 
activități în legătură cu componentele
programului care vizează creșterea 
gradului de adoptare de către utilizatori;

Or. en

Amendamentul 414
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Sarcinile menționate la alineatele 
(2) și (3) se încredințează de către Comisie 
prin intermediul unui acord de contribuție 
încheiat în conformitate cu [articolul 2 
alineatul (18)] și cu [titlul VI] din 
Regulamentul financiar.

4. Sarcinile menționate la alineatele 
(2) și (3) se încredințează de către Comisie 
prin intermediul unui acord de contribuție 
încheiat în conformitate cu [articolul 2 
alineatul (18)] și cu [titlul VI] din 
Regulamentul financiar și se evaluează în 
conformitate cu articolul 102.

Or. en
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Amendamentul 415
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Sarcinile menționate la alineatele 
(2) și (3) se încredințează de către Comisie 
prin intermediul unui acord de contribuție 
încheiat în conformitate cu [articolul 2 
alineatul (18)] și cu [titlul VI] din 
Regulamentul financiar.

4. Sarcinile menționate la alineatul
(3) se încredințează de către Comisie prin 
intermediul unui acord de contribuție 
încheiat în conformitate cu [articolul 2 
alineatul (18)] și cu [titlul VI] din 
Regulamentul financiar.

Or. en

Amendamentul 416
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Atunci când îi încredințează 
sarcini agenției, Comisia asigură 
finanțarea adecvată pentru administrarea 
și executarea sarcinilor lor, inclusiv 
resurse umane și administrative adecvate.

Or. en

Amendamentul 417
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 31 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rolul Agenției Spațiale Europene Rolul Agenției Spațiale Europene și al 
EUMETSAT
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Or. fr

Amendamentul 418
Constanze Krehl, Flavio Zanonato

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Agenției Spațiale Europene i se pot 
încredința următoarele sarcini:

1. Agenției Spațiale Europene i se 
încredințează următoarele sarcini:

Or. en

Amendamentul 419
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Agenției Spațiale Europene i se pot 
încredința următoarele sarcini:

1. Agenției Spațiale Europene i se 
încredințează următoarele sarcini:

Or. en

Amendamentul 420
Christelle Lechevalier

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Agenției Spațiale Europene i se pot 
încredința următoarele sarcini:

1. Agenției Spațiale Europene trebuie 
să i se încredințeze următoarele sarcini:

Or. fr
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Justificare

ESA este singura structură care deține competențele tehnice și umane pentru realizarea 
programului. Prin urmare, este esențial să i se delege cât mai multe sarcini, începând cu 
proiectarea și dezvoltarea de noi infrastructuri. Comisia trebuie să se limiteze la un rol 
politic.

Amendamentul 421
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în ceea ce privește Copernicus: 
dezvoltarea, proiectarea și construirea
infrastructurii spațiale a Copernicus, 
inclusiv exploatarea infrastructurii 
respective;

(a) în ceea ce privește Copernicus: 
sprijinul tehnic acordat agenției la 
executarea și îndeplinirea sarcinilor sale 
delegate menționate la articolul 30 și, 
atunci când se prevede astfel în acordurile 
specifice încheiate între agenție și Agenția 
Spațială Europeană în temeiul acordului-
cadru de parteneriat financiar prevăzut la 
alineatul (2), achiziționarea în numele și 
în contul Uniunii a dezvoltării, proiectării 
și construirii infrastructurii spațiale a 
Copernicus, inclusiv a gestionării 
operaționale a componentei de 
achiziționare de date ale sateliților 
Sentinel ai Copernicus;

Or. en

Amendamentul 422
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în ceea ce privește Copernicus: 
dezvoltarea, proiectarea și construirea
infrastructurii spațiale a Copernicus, 
inclusiv exploatarea infrastructurii 

(a) în ceea ce privește Copernicus: 
sprijinul tehnic acordat agenției la 
executarea și îndeplinirea sarcinilor sale 
delegate menționate la articolul 30 și, 
atunci când se prevede astfel în acordurile 
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respective; specifice încheiate între agenție și Agenția 
Spațială Europeană în temeiul acordului-
cadru de parteneriat financiar prevăzut la 
alineatul (2), achiziționarea în numele și 
în contul Uniunii a dezvoltării, proiectării 
și construirii infrastructurii spațiale a 
Copernicus, inclusiv a gestionării 
operaționale a componentei de 
achiziționare de date ale sateliților 
Sentinel ai Copernicus;

Or. en

Justificare

Noua formulare este necesară pentru realizarea creșterii și dezvoltării agenției (fosta Agenție 
GNSS European), păstrând în același timp capacitățile ESA în domeniul cercetării și 
dezvoltării aplicate spațiului și o politică europeană solidă în ceea ce privește cheltuielile.

Amendamentul 423
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în ceea ce privește Copernicus: 
dezvoltarea, proiectarea și construirea 
infrastructurii spațiale a Copernicus, 
inclusiv exploatarea infrastructurii 
respective;

(a) în ceea ce privește Copernicus: 
coordonarea segmentului spațial și 
implementarea globală de la un capăt la 
altul a componentei spațiale a Copernicus 
și dezvoltarea, proiectarea și construirea 
infrastructurii spațiale Copernicus, inclusiv 
exploatarea infrastructurii respective și 
accesul la datele terțe provenite din 
misiuni comerciale și ale statelor membre;

Or. en

Amendamentul 424
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în ceea ce privește Copernicus: 
dezvoltarea, proiectarea și construirea 
infrastructurii spațiale a Copernicus, 
inclusiv exploatarea infrastructurii 
respective;

(a) în ceea ce privește Copernicus: 
dezvoltarea, proiectarea și construirea 
infrastructurii spațiale și terestre a 
Copernicus, inclusiv exploatarea părților
relevante ale infrastructurii respective și 
furnizarea și exploatarea rețelei de bază 
de diseminare a datelor;

Or. en

Amendamentul 425
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în ceea ce privește Galileo și 
EGNOS: evoluția sistemelor, dezvoltarea
segmentului terestru și proiectarea și 
dezvoltarea de sateliți;

(b) în ceea ce privește Galileo și 
EGNOS: sprijinul tehnic acordat agenției 
la executarea și convenirea sarcinilor sale 
delegate menționate la articolul 30 și, 
atunci când se prevede astfel în acordurile 
specifice încheiate între agenție și Agenția 
Spațială Europeană în temeiul acordului-
cadru de parteneriat financiar prevăzut la 
alineatul (2), achiziționarea în numele și 
în contul Uniunii a evoluției sistemelor, a 
dezvoltării segmentului terestru și a 
proiectării și dezvoltării de sateliți;

Or. en

Justificare

A se vedea argumentul oferit la articolul 31 alineatul (1) litera (a) de mai sus.

Amendamentul 426
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în ceea ce privește Galileo și 
EGNOS: evoluția sistemelor, dezvoltarea
segmentului terestru și proiectarea și 
dezvoltarea de sateliți;

(b) în ceea ce privește Galileo și 
EGNOS: sprijinul tehnic acordat agenției 
la executarea și convenirea sarcinilor sale 
delegate menționate la articolul 30 și,
atunci când se prevede astfel în acordurile 
specifice încheiate între agenție și Agenția 
Spațială Europeană în temeiul acordului-
cadru de parteneriat financiar prevăzut la 
alineatul (2), achiziționarea în numele și 
în contul Uniunii a evoluției sistemelor, a 
dezvoltării segmentului terestru și a 
proiectării și dezvoltării de sateliți;

Or. en

Amendamentul 427
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în ceea ce privește Galileo și 
EGNOS: evoluția sistemelor, dezvoltarea 
segmentului terestru și proiectarea și 
dezvoltarea de sateliți;

(b) în ceea ce privește Galileo și 
EGNOS: implementarea de la un capăt la 
altul a sistemului, proiectarea, 
dezvoltarea, achiziționarea, 
implementarea, testarea și validarea 
sistemelor și a evoluției acestora, inclusiv 
a segmentului terestru, a sateliților și a 
segmentului de utilizatori generici;

Or. en

Amendamentul 428
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în ceea ce privește toate eliminat
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componentele programului: activități de 
cercetare și de dezvoltare în domeniile 
sale de expertiză.

Or. en

Amendamentul 429
Aldo Patriciello

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în ceea ce privește toate 
componentele programului: activități de 
cercetare și de dezvoltare în domeniile sale 
de expertiză.

(c) în ceea ce privește toate 
componentele programului: activități de 
cercetare și de dezvoltare în ceea ce 
privește infrastructura componentelor 
programului.

Or. en

Justificare

Modificarea ar permite clarificarea rolurilor respective și evitarea suprapunerilor (ESA, 
activități de cercetare și dezvoltare privind infrastructura componentelor programului și 
agenția în celelalte domenii, adică în aval).

Amendamentul 430
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) În ceea ce privește GOVSATCOM: 
coordonarea și dezvoltarea sistemului 
global pentru GOVSATCOM și 
proiectarea, implementarea de la un capăt 
la altul și evoluția infrastructurii 
segmentului spațial și terestru a 
GOVSATCOM

Or. en
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Amendamentul 431
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) în ceea ce privește SSA: definirea 
arhitecturii generale a sistemului, 
dezvoltarea elementelor SSA;

Or. en

Amendamentul 432
Evžen Tošenovský, Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) În ceea ce privește GOVSATCOM: 
coordonarea și dezvoltarea sistemului 
global pentru GOVSATCOM și 
dezvoltarea infrastructurii segmentului 
spațial și terestru GOVSATCOM.

Or. en

Amendamentul 433
Evžen Tošenovský, Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) în ceea ce privește accesul la 
spațiu: statele membre i-au încredințat 
ESA dezvoltarea infrastructurii europene 
de transport spațial. În ceea ce privește 
activitățile programului privind achizițiile 
de servicii de lansare pentru misiunile din 



PE627.687v01-00 40/127 AM\1162489RO.docxx

RO

cadrul acestuia, ESA sprijină Comisia în 
conformitate cu articolul 5 literele (a) și 
(c).

Or. en

Amendamentul 434
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – litera cd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cd) încurajarea cooperării dintre 
statele membre și promovarea 
convergenței capacităților și evoluțiilor 
lor tehnologice în domeniul spațial.

Or. en

Amendamentul 435
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– definește clar responsabilitățile și 
obligațiile Agenției Spațiale Europene în 
ceea ce privește programul;

– definește clar responsabilitățile și 
obligațiile Comisiei, agenției și Agenției 
Spațiale Europene în ceea ce privește 
programul;

Or. en

Amendamentul 436
Edouard Martin

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 – liniuța 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– definește clar responsabilitățile și 
obligațiile Agenției Spațiale Europene în 
ceea ce privește programul;

– definește clar responsabilitățile și 
obligațiile Agenției Spațiale Europene în 
ceea ce privește fiecare componentă a 
programului;

Or. fr

Amendamentul 437
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 – liniuța 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- definește clar instrumentele de 
coordonare și control ale în rândul 
Comisiei, agenției și Agenției Spațiale 
Europene în ceea ce privește 
implementarea componentelor 
programului;

Or. en

Amendamentul 438
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 – liniuța 1 b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- recunoașterea și respectarea 
caracterului specific al relațiilor dintre 
Uniune și Agenția Spațială Europeană, 
astfel cum este stabilit în dispozițiile 
acordului-cadru încheiat între Uniune și 
Agenția Spațială Europeană la 
29 aprilie 2004.

Or. en
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Amendamentul 439
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– impune respectarea de către 
Agenția Spațială Europeană a normelor de 
securitate ale programului Uniunii, în 
special în ceea ce privește prelucrarea 
informațiilor clasificate;

– impune respectarea de către 
Agenția Spațială Europeană a normelor de 
securitate ale Uniunii, stabilit în cadrul 
acordurilor de securitate încheiate cu 
Agenția Spațială Europeană, în special în 
ceea ce privește prelucrarea informațiilor 
clasificate;

Or. en

Amendamentul 440
Constanze Krehl, Flavio Zanonato

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 – liniuța 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- solicită ca Agenția Spațială 
Europeană să asigure o protecție deplină 
a intereselor Uniunii și a deciziilor 
acesteia, fapt care poate, de asemenea, să 
determine Agenția Spațială Europeană să 
își adapteze dispozițiile privind procesul 
decizional, metodele de gestionare și 
răspunderea;

Or. en

Amendamentul 441
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– precizează condițiile de gestionare – precizează condițiile de gestionare 



AM\1162489RO.docxx 43/127 PE627.687v01-00

RO

a fondurilor încredințate Agenției Spațiale 
Europene, în special în ceea ce privește 
achizițiile publice, procedurile de 
gestionare, rezultatele preconizate 
măsurate prin indicatori de performanță, 
măsurile aplicabile în caz de executare 
necorespunzătoare sau frauduloasă a 
contractelor în ceea ce privește costurile, 
calendarul și rezultatele, precum și 
strategia de comunicare și regimul 
proprietății asupra tuturor activelor 
corporale și necorporale; aceste condiții 
trebuie să fie în conformitate cu titlurile III 
și V din prezentul regulament și cu 
Regulamentul financiar;

a fondurilor încredințate Agenției Spațiale 
Europene, inclusiv aplicarea normelor 
Uniunii în ceea ce privește achizițiile 
publice, în numele și în contul Comisiei 
sau al Agenției, procedurile de gestionare, 
rezultatele preconizate măsurate prin 
indicatori de performanță, măsurile 
aplicabile în caz de executare 
necorespunzătoare sau frauduloasă a 
contractelor în ceea ce privește costurile, 
calendarul și rezultatele, precum și 
strategia de comunicare și regimul 
proprietății asupra tuturor activelor 
corporale și necorporale; aceste condiții 
trebuie să fie în conformitate cu titlurile III 
și V din prezentul regulament și cu 
Regulamentul financiar;

Or. en

Amendamentul 442
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– impune participarea Comisiei și, 
dacă este relevant, a agenției la ședințele 
consiliului de evaluare a ofertelor al 
Agenției Spațiale Europene care privesc 
programul;

eliminat

Or. en

Amendamentul 443
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– impune participarea Comisiei și, – facilitează participarea Comisiei în 



PE627.687v01-00 44/127 AM\1162489RO.docxx

RO

dacă este relevant, a agenției la ședințele 
consiliului de evaluare a ofertelor al 
Agenției Spațiale Europene care privesc 
programul;

calitate de observator și, dacă este 
relevant, a agenției, la ședințele consiliului 
de evaluare a ofertelor al Agenției Spațiale 
Europene care privesc programul;

Or. en

Amendamentul 444
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 – liniuța 4 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- înființează un comitet mixt pentru 
achiziții în ceea ce privește programul, 
prezidat de agenție, cu participarea 
Comisiei și a reprezentanților Agenției 
Spațiale Europene, al căror scop este să 
decidă asupra achizițiilor publice cu o 
valoare de peste 4 milioane de EUR 
implementate de Agenția Spațială 
Europeană. Normele și procedurile 
comitetului mixt pentru achiziții sunt 
definite în acordul-cadru de parteneriat 
financiar;

Or. en

Amendamentul 445
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 – liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

– stabilește măsuri de monitorizare și 
de control, care includ în special un sistem 
de anticipare a costurilor, informarea 
sistematică a Comisiei sau, dacă este cazul, 
a agenției cu privire la costuri și la calendar 
și, în eventualitatea unei discrepanțe între 
bugetele, rezultatele și calendarele 

– stabilește măsuri de monitorizare și 
de control, care includ în special un sistem 
de anticipare a costurilor, informarea 
sistematică a Comisiei sau, dacă este cazul, 
a agenției cu privire la costuri și la calendar 
și, în eventualitatea unei discrepanțe între 
bugetele, rezultatele și calendarele 
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planificate, acțiuni corective care să 
asigure îndeplinirea sarcinilor atribuite în 
limitele bugetelor alocate și penalități la 
adresa Agenției Spațiale Europene, în 
cazul în care discrepanțele respective îi 
sunt imputabile în mod direct;

planificate, acțiuni corective care să 
asigure îndeplinirea sarcinilor atribuite în 
limitele bugetelor alocate;

Or. fr

Amendamentul 446
Constanze Krehl, Flavio Zanonato

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 – liniuța 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

– stabilește principiile pentru 
remunerarea Agenției Spațiale Europene, 
care trebuie să fie proporțională cu 
dificultatea sarcinilor ce trebuie îndeplinite 
și coerentă cu prețurile de pe piață și cu 
onorariile celorlalte entități implicate, 
inclusiv Uniunea, și care, dacă este cazul, 
poate să se bazeze pe indicatori de 
performanță; onorariile respective nu 
acoperă cheltuielile generale care nu sunt 
asociate cu activitățile încredințate de 
Uniune Agenției Spațiale Europene.

– stabilește principiile pentru 
remunerarea Agenției Spațiale Europene, 
luând în considerare modelul său de cost 
ca entitate publică, care trebuie să fie 
proporțională cu dificultatea sarcinilor ce 
trebuie îndeplinite și coerentă cu prețurile 
de pe piață și cu onorariile celorlalte 
entități implicate, inclusiv Uniunea, și care, 
dacă este cazul, poate să se bazeze pe 
indicatori de performanță; onorariile 
respective nu acoperă cheltuielile generale 
care nu sunt asociate cu activitățile 
încredințate de Uniune Agenției Spațiale 
Europene.

Or. en

Amendamentul 447
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 – liniuța 6 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- stabilește în mod clar modul în 
care Agenția Spațială Europeană se va 
asigura că interesele Uniunii vor fi 
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protejate în ceea ce privește furnizarea 
activităților programului, inclusiv 
aranjamente de guvernanță adecvate;

Or. en

Amendamentul 448
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 – liniuța 6 b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- îi permite ESA să efectueze 
ajustări în cadrul pachetului financiar 
global care constă în remunerația ESA și 
costurile industriale în lumina 
incertitudinilor tehnice care 
caracterizează programul.

Or. en

Amendamentul 449
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Încheierea acordului-cadru de 
parteneriat financiar menționat la 
alineatul (2) este condiționată de 
instituirea, în cadrul Agenției Spațiale 
Europene, a unor structuri interne și a 
unei metode operaționale, în special cu 
privire la luarea deciziilor, la metodele de 
gestionare și la răspundere, care să 
permită asigurarea protecției maxime a 
intereselor Uniunii și respectarea 
deciziilor acesteia, inclusiv pentru 
activitățile finanțate de către Agenția 
Spațială Europeană care au un impact 
asupra programului.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 450
Constanze Krehl, Flavio Zanonato

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Încheierea acordului-cadru de 
parteneriat financiar menționat la 
alineatul (2) este condiționată de 
instituirea, în cadrul Agenției Spațiale 
Europene, a unor structuri interne și a 
unei metode operaționale, în special cu 
privire la luarea deciziilor, la metodele de 
gestionare și la răspundere, care să 
permită asigurarea protecției maxime a 
intereselor Uniunii și respectarea 
deciziilor acesteia, inclusiv pentru 
activitățile finanțate de către Agenția 
Spațială Europeană care au un impact 
asupra programului.

eliminat

Or. en

Amendamentul 451
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Se instituie un comitet pentru 
achiziții care să supravegheze achizițiile 
în ceea ce privește programul, prezidat de 
un ordonator de credite al Comisiei, cu 
participarea ESA și, după caz, a agenției. 
Sarcinile încredințate ESA sunt puse în 
aplicare de către ESA în conformitate cu 
propriile sale norme și proceduri privind 
achizițiile publice. ESA este desemnată 
autoritate contractantă și atribuie 
contacte în nume propriu, cu excepția 
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serviciilor de lansare. Normele și 
procedurile comitetului pentru achiziții 
sunt definite în acordul-cadru de 
parteneriat financiar, astfel cum este 
prevăzut la alineatul (2) de mai sus;

Or. en

Amendamentul 452
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Fără a aduce atingere acordului-
cadru de parteneriat financiar menționat la 
alineatul (4), Comisia sau agenția îi pot
solicita Agenției Spațiale Europene 
expertiză tehnică și informațiile necesare 
pentru executarea sarcinilor care le sunt 
atribuite prin prezentul regulament.

4. Fără a aduce atingere acordului-
cadru de parteneriat financiar menționat la 
alineatul (4), Comisia sau agenția îi poate
solicita Agenției Spațiale Europene 
expertiză tehnică și informațiile necesare 
pentru executarea sarcinilor care le sunt 
atribuite prin prezentul regulament. 
Condițiile pentru astfel de solicitări și 
punerea lor în aplicare vor fi stabilite de 
comun acord și nu ar trebui în niciun caz 
să aibă consecințe negative asupra 
activităților și obligațiilor existente ale 
Agenției Spațiale Europene.

Or. en

Amendamentul 453
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. EUMETSAT poate răspunde de 
actualizarea și de exploatarea unei părți a 
infrastructurii spațiale a componentei 
Copernicus, legată de misiunile Sentinel, 
în cadrul domeniului său de competență. 
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Comisia încheie un acord cu 
EUMETSAT, astfel cum se prevede în 
regulamentul financiar.

Or. fr

Amendamentul 454
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia poate încredința 
implementarea componentelor 
programului, integral sau parțial, prin 
intermediul unor acorduri de contribuție, 
altor entități decât cele menționate la 
articolele 30 și 31, inclusiv:

1. Comisia poate încredința, sub 
rezerva acordului specific de la caz la caz 
al unei majorități de două treimi dintre 
statele membre, implementarea 
componentelor programului, integral sau 
parțial, prin intermediul unor acorduri de 
contribuție, altor entități decât cele 
menționate la articolele 30 și 31, inclusiv:

Or. en

Amendamentul 455
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) exploatarea infrastructurii spațiale
a componentei Copernicus sau a unor 
părți ale acesteia, care poate fi 
încredințată EUMETSAT;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 456
Dario Tamburrano
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Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) implementarea serviciilor
Copernicus sau a unor părți ale acestora, 
către agenții, organisme sau organizații
relevante.

(b) implementarea componentei 
serviciului Copernicus sau a unor părți ale
acestuia către situri care operează pe 
teritoriul Uniunii Europene ale agențiilor, 
organismelor sau organizațiilor relevante, 
gestionând și achiziția de informații terțe 
relevante.

Or. en

Amendamentul 457
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 33 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Securitatea programului ar trebui să se 
bazeze pe următoarele principii:

Securitatea programului se bazează pe 
următoarele principii:

Or. en

Amendamentul 458
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 33 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să țină seama de experiența statelor 
membre în domeniul securității și să se 
inspire din cele mai bune practici ale 
acestora;

(a) să țină seama de experiența statelor 
membre în domeniul securității și să se 
inspire din cele mai bune practici și 
legislații naționale ale acestora;

Or. en
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Amendamentul 459
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 33 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) să țină seama de experiența 
dobândită ca urmare a exploatării 
programelor Galileo, EGNOS și 
Copernicus, având în vedere diferitele lor 
contexte și cerințe;

Or. en

Amendamentul 460
Evžen Tošenovský, Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 33 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să stabilească măsuri de securitate 
solide și proporționale care să protejeze 
interesele Uniunii și ale EUMS, sprijinind 
în același timp participarea la program a 
țărilor terțe și a instituțiilor 
internaționale.

Or. en

Amendamentul 461
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În domeniul său de competență, Comisia 
asigură un nivel înalt de securitate în ceea 
ce privește, în special:

În domeniul lor de competență, Comisia și 
agenția asigură un nivel înalt 
corespunzător de securitate în ceea ce 
privește, în special:
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Or. en

Amendamentul 462
Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În domeniul său de competență, Comisia 
asigură un nivel înalt de securitate în ceea 
ce privește, în special:

În domeniul său de competență, Comisia 
asigură un nivel corespunzător de 
securitate în ceea ce privește, în special:

Or. en

Amendamentul 463
Olle Ludvigsson

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) protejarea infrastructurii, atât 
terestre, cât și spațiale, și a furnizării 
serviciilor, mai ales împotriva atacurilor 
fizice sau cibernetice;

(a) protejarea infrastructurii, atât 
terestre, cât și spațiale, a interferenței cu 
fluxurile de date și a furnizării serviciilor, 
mai ales împotriva atacurilor fizice sau 
cibernetice;

Or. en

Amendamentul 464
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) protejarea infrastructurii, atât 
terestre, cât și spațiale, și a furnizării 
serviciilor, mai ales împotriva atacurilor 

(a) protejarea infrastructurii deținute 
de Uniune, atât terestre, cât și spațiale, și a 
furnizării serviciilor, mai ales împotriva 
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fizice sau cibernetice; atacurilor fizice sau cibernetice;

Or. en

Amendamentul 465
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest scop, Comisia se asigură că pentru 
fiecare componentă a programului se 
realizează o analiză a riscurilor și a 
amenințărilor. Pe baza acestei analize a 
riscurilor și a amenințărilor, Comisia 
stabilește, prin acte de punere în aplicare,
pentru fiecare componentă a programului, 
cerințele de securitate generale. Atunci 
când face acest lucru, Comisia ține seama 
de impactul acestor cerințe asupra bunei 
funcționări a componentei respective, în 
special în ceea ce privește costurile, 
gestionarea riscurilor și calendarul, și se 
asigură că nu reduce nivelul general de 
securitate și nu subminează funcționarea 
echipamentelor existente bazate pe 
componenta respectivă. Actele de punere 
în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 107 alineatul (3).

În acest scop, Comisia și agenția se asigură 
că, în consultare cu utilizatorii finali din 
statele membre și entitățile relevante care 
gestionează punerea în aplicare a unei 
componente a programului, pentru fiecare 
componentă a programului se realizează o 
analiză a riscurilor și a amenințărilor. Pe 
baza acestei analize a riscurilor și a 
amenințărilor, Comisia și agenția stabilesc, 
în consultare cu utilizatorii finali din 
statele membre și entitățile relevante care 
gestionează punerea în aplicare a unei 
componente a programului pentru fiecare 
dintre aceste componente ale programului, 
cerințe de securitate la nivel înalt
corespunzătoare. Atunci când fac acest 
lucru, Comisia și agenția țin seama de 
impactul acestor cerințe asupra bunei 
funcționări a componentei respective, în 
special în ceea ce privește costurile, 
gestionarea riscurilor și calendarul, și se 
asigură că nu reduc nivelul general de 
securitate și nu subminează funcționarea 
echipamentelor existente bazate pe 
componenta respectivă. Actele de punere 
în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 107 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 466
Evžen Tošenovský
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Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Entitatea responsabilă cu 
gestionarea unei componente a 
programului este responsabilă cu 
gestionarea securității componentei 
respective și, în acest scop, realizează 
analiza riscurilor și a amenințărilor și 
desfășoară toate activitățile necesare pentru 
a asigura și a monitoriza securitatea 
componentei respective, în special 
stabilirea specificațiilor tehnice și a 
procedurilor operaționale, și monitorizează 
conformitatea acestora cu cerințele de 
securitate generale menționate la alineatul 
(1).

2. Entitatea responsabilă cu 
gestionarea unei componente a 
programului este responsabilă cu 
gestionarea securității componentei 
respective și, în acest scop, realizează 
analiza riscurilor și a amenințărilor și 
desfășoară toate activitățile necesare pentru 
a asigura și a monitoriza securitatea 
componentei respective, în special 
stabilirea specificațiilor tehnice și a 
procedurilor operaționale, și monitorizează 
conformitatea acestora cu cerințele de 
securitate de nivel înalt corespunzătoare
menționate la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 467
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Agenția: eliminat

(a) asigură acreditarea de securitate a 
tuturor componentelor programului în 
conformitate cu capitolul II din prezentul 
titlu și potrivit competențelor statelor 
membre;

(b) asigură funcționarea Centrului de 
monitorizare a securității Galileo în 
conformitate cu cerințele menționate la 
alineatul (2) și cu instrucțiunile elaborate 
în cadrul domeniului de aplicare al 
Deciziei 2014/496/PESC;

(c) îndeplinește sarcinile care i-au fost 
încredințate în temeiul Deciziei 
nr. 1104/2011/UE;
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(d) furnizează Comisiei expertiză tehnică 
și îi pune la dispoziție orice informații 
necesare pentru executarea sarcinilor sale 
în temeiul prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 468
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre: 4. Statele membre și țările terțe 
participante:

Or. en

Amendamentul 469
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) iau măsuri care sunt cel puțin 
echivalente cu cele necesare pentru 
protecția infrastructurilor critice europene 
în sensul Directivei 2008/114/CE a 
Consiliului din 8 decembrie 2008 privind 
identificarea și desemnarea infrastructurilor 
critice europene și evaluarea necesității de 
îmbunătățire a protecției29 acestora și cu 
cele necesare pentru protecția propriilor 
infrastructuri critice naționale, în vederea 
asigurării protecției infrastructurilor 
terestre de la sol care fac parte integrantă 
din program și care se află pe teritoriul lor;

(a) iau măsuri care sunt cel puțin 
echivalente cu cele necesare pentru 
protecția infrastructurilor critice europene 
în sensul Directivei 2008/114/CE a 
Consiliului din 8 decembrie 2008 privind 
identificarea și desemnarea infrastructurilor 
critice europene și evaluarea necesității de 
îmbunătățire a protecției29 acestora și cu 
cele necesare pentru protecția propriilor 
infrastructuri critice naționale, în vederea 
asigurării protecției infrastructurilor 
terestre, inclusiv instalațiile de fabricare și 
încercare a lansatoarelor, care fac parte 
integrantă din program și care se află pe 
teritoriul lor;

_________________ _________________
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29 JO L 345, 23.12.2008, pp. 75–82. 29 JO L 345, 23.12.2008, pp. 75–82.

Or. en

Amendamentul 470
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Entitățile implicate în program iau 
toate măsurile necesare pentru a asigura 
securitatea programului.

5. Entitățile implicate în program iau 
toate măsurile de securitate identificate în 
analiza de risc și determinate de entitatea 
responsabilă cu componenta programului.

Or. en

Amendamentul 471
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 36 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) se depun eforturi pentru a fi 
consultate toate părțile relevante care au un 
interes în chestiuni legate de securitate
pentru această componentă;

(e) sunt consultate toate părțile 
relevante care au un interes în chestiuni 
legate de securitate pentru această 
componentă;

Or. en

Amendamentul 472
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 36 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) deciziile de acreditare de securitate (g) deciziile de acreditare de securitate 
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ale consiliului de acreditare de securitate se 
bazează, în conformitate cu procesul 
definit în strategia de acreditare de 
securitate relevantă definită de consiliul 
respectiv, pe deciziile de acreditare de 
securitate locale luate de autoritățile 
naționale de acreditare de securitate 
respective ale statelor membre;

ale consiliului de acreditare de securitate se 
bazează, în conformitate cu procesul 
definit în strategia de acreditare de 
securitate relevantă definită de consiliul 
respectiv, pe deciziile de acreditare de 
securitate locale luate de autoritățile 
naționale de acreditare de securitate 
respective ale statelor membre și ale țărilor 
terțe participante;

Or. en

Amendamentul 473
Davor Škrlec
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Consiliul de acreditare de securitate 
este alcătuit dintr-un reprezentant al 
fiecărui stat membru, un reprezentant al 
Comisiei și un reprezentant al Înaltului 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate („Înaltul 
Reprezentant”). Mandatul membrilor 
consiliului de acreditare de securitate este 
de patru ani și poate fi reînnoit.

1. Consiliul de acreditare de securitate 
este alcătuit dintr-un reprezentant al 
fiecărui stat membru, un reprezentant al 
Comisiei și un reprezentant al Înaltului 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate („Înaltul 
Reprezentant”). Mandatul membrilor 
consiliului de acreditare de securitate este 
de patru ani și poate fi reînnoit. 
Nominalizările pentru consiliu vor 
respecta, pe cât posibil, o politică 
echilibrată privind dimensiunea de gen.

Or. en

Justificare

Respectarea politicilor CE privind echilibrul de gen.

Amendamentul 474
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Un reprezentant al Agenției 
Spațiale Europene este invitat să asiste la 
reuniunile consiliului de acreditare de 
securitate în calitate de observator. În mod 
excepțional, reprezentanți ai agențiilor 
Uniunii, ai țărilor terțe sau ai organizațiilor 
internaționale pot fi, de asemenea, invitați 
să participe la aceste reuniuni în calitate de 
observatori pentru aspecte care le privesc 
în mod direct pe acestea, în special
aspecte referitoare la infrastructura care le 
aparține sau care se află pe teritoriul lor. 
Modalitățile practice pentru această 
participare a reprezentanților țărilor terțe 
sau ai organizațiilor internaționale, precum 
și condițiile de participare se stabilesc în 
acordurile relevante și sunt conforme cu 
regulamentul de procedură al consiliului de 
acreditare de securitate.

2. Un reprezentant al Agenției 
Spațiale Europene este invitat să asiste la 
reuniunile consiliului de acreditare de 
securitate în calitate de observator. 
Reprezentanți ai agențiilor Uniunii, ai 
țărilor terțe sau ai organizațiilor 
internaționale pot fi, de asemenea, invitați 
să participe la aceste reuniuni în calitate de 
observatori pentru aspecte referitoare la 
infrastructura care le aparține sau care se 
află pe teritoriul lor. Modalitățile practice 
pentru această participare a 
reprezentanților țărilor terțe sau ai 
organizațiilor internaționale, precum și 
condițiile de participare se stabilesc în 
acordurile relevante și sunt conforme cu 
regulamentul de procedură al consiliului de 
acreditare de securitate.

Or. en

Amendamentul 475
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 43 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) gestionarea, întreținerea, 
îmbunătățirea continuă, evoluția și 
protejarea infrastructurii spațiale, inclusiv 
gestionarea modernizărilor și a uzurii 
morale;

(a) gestionarea, întreținerea, 
îmbunătățirea continuă, înlocuirea a două 
treimi din constelația Galileo, evoluția și 
protejarea infrastructurii spațiale, inclusiv 
gestionarea modernizărilor și a uzurii 
morale;

Or. en

Amendamentul 476
Marian-Jean Marinescu
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Propunere de regulament
Articolul 43 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) gestionarea, întreținerea, 
îmbunătățirea continuă, evoluția și 
protejarea infrastructurii terestre, în special 
rețele, amplasamente și instalații de sprijin, 
inclusiv gestionarea modernizărilor și a 
uzurii morale;

(b) gestionarea, întreținerea, 
îmbunătățirea continuă, evoluția și 
protejarea infrastructurii terestre, inclusiv 
finalizarea infrastructurii terestre 
localizate în afara teritoriului UE, dar 
necesară pentru a asigura acoperirea 
completă de către EGNOS a teritoriilor 
statelor membre localizate geografic în 
Europa, în special rețele, amplasamente și 
instalații de sprijin, inclusiv gestionarea 
modernizărilor și a uzurii morale;

Or. en

Amendamentul 477
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 43 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dezvoltarea și evoluția elementelor 
tehnologice fundamentale pentru 
exploatarea sistemelor, cum ar fi 
chipseturile și receptoarele bazate pe 
Galileo;

Or. en

Amendamentul 478
Massimiliano Salini

Propunere de regulament
Articolul 43 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dezvoltarea și evoluția elementelor 
fundamentale, cum ar fi chipseturile și 
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receptoarele bazate pe Galileo;

Or. en

Justificare

Pentru a promova sistemul Galileo, este necesar să se promoveze segmentul utilizatorilor 
prin dezvoltarea elementelor fundamentale ale sistemului.

Amendamentul 479
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 43 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dezvoltarea generațiilor viitoare ale 
sistemelor și evoluția serviciilor furnizate 
de Galileo și de EGNOS, fără a aduce 
atingere viitoarelor decizii privind 
perspectivele financiare ale Uniunii;

(c) dezvoltarea generațiilor viitoare ale 
sistemelor și evoluția serviciilor furnizate 
de Galileo și de EGNOS, fără a aduce 
atingere viitoarelor decizii privind 
perspectivele financiare ale Uniunii, ținând 
seama de nevoile părților interesate și ale 
părților relevante, inclusiv pentru utilizare 
în scopuri civile, de securitate și de 
apărare;

Or. en

Amendamentul 480
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 43 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) dezvoltarea și evoluția elementelor 
fundamentale, cum ar fi chipseturile și 
receptoarele bazate pe Galileo;

Or. en
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Amendamentul 481
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 43 – paragraful 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) sprijinirea certificării și 
standardizării serviciilor GNSS pentru a 
încuraja exploatarea sistemelor și 
dezvoltarea aplicațiilor;

Or. en

Justificare

Semnificația exploatării în acest context nu este clară. În plus, certificarea și standardizarea 
sunt activități prioritare în sprijinirea exploatării sistemelor GNSS. Acest obiectiv ar trebui 
să fie mai detaliat în descrierea sarcinilor și a rolurilor specifice definite în prezentul 
regulament.

Amendamentul 482
Dominique Riquet, Jean Arthuis

Propunere de regulament
Articolul 43 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) dezvoltarea pieței și punerea la 
dispoziție a serviciilor furnizate de Galileo 
și de EGNOS;

(e) dezvoltarea pieței și punerea la 
dispoziție a serviciilor furnizate de Galileo 
și de EGNOS, în conformitate cu 
articolul 29 alineatul (5), care include 
activitățile, resursele și serviciile relevante 
pentru promovarea Galileo, a datelor și a 
serviciilor sale la toate nivelurile, în 
vederea maximizării beneficiilor 
socioeconomice menționate la articolul 4 
alineatul (1).

Or. fr

Amendamentul 483
Dario Tamburrano
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Propunere de regulament
Articolul 43 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) toate elementele care stau la baza 
fiabilității sistemului și a exploatării 
acestuia;

(g) toate elementele care stau la baza 
fiabilității sistemului și a exploatării 
acestuia, ca instrumente, facilități și 
indicatori-cheie de performanță pentru 
monitorizarea performanțelor sistemului, 
astfel cum sunt definite în documentele 
privind cerințele misiunii;

Or. en

Amendamentul 484
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 43 – paragraful 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) gestionarea activităților de 
cercetare și dezvoltare dedicate ale 
Uniunii care vin în sprijinul programelor 
Galileo și EGNOS, în special a celor 
finanțate de Orizont Europa.

Or. en

Amendamentul 485
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Serviciile furnizate de Galileo 
cuprind:

1. Serviciile furnizate de Galileo sunt 
puse în aplicare treptat, cu scopul de a 
atinge în timp util capacitatea 
operațională completă și cuprind:

Or. en
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Amendamentul 486
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un serviciu de mare precizie (high-
accuracy service - HAS), care este gratuit 
pentru utilizatori și furnizează, prin date 
suplimentare difuzate într-o bandă de 
frecvență suplimentară, informații de 
poziționare și de sincronizare de mare 
precizie destinate în principal aplicațiilor 
de navigație prin satelit de uz profesional 
sau comercial;

(b) un serviciu de mare precizie (high-
accuracy service - HAS), derivat din 
„serviciul comercial” utilizat în 
Regulamentul (UE) nr. 1285/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului, 
care este gratuit pentru utilizatori și 
furnizează, prin date suplimentare difuzate 
într-o bandă de frecvență suplimentară, 
informații de poziționare și de sincronizare 
de mare precizie destinate în principal 
aplicațiilor de navigație prin satelit de uz 
profesional sau comercial;

Or. en

Amendamentul 487
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un serviciu de autentificare a 
semnalelor (signal authentication service -
SAS), bazat pe codurile criptate conținute 
în semnale, destinat în principal aplicațiilor 
de navigație prin satelit de uz profesional 
sau comercial;

(c) un serviciu de autentificare a 
semnalelor (signal authentication service -
SAS), derivat din „serviciul comercial” 
utilizat în Regulamentul (UE) nr. 
1285/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului, bazat pe codurile criptate 
conținute în semnale, destinat în principal 
aplicațiilor de navigație prin satelit de uz 
profesional sau comercial;

Or. en
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Amendamentul 488
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) un serviciu public reglementat 
(public regulated service - PRS), care este 
rezervat exclusiv utilizatorilor autorizați de 
stat reglementați în conformitate cu 
Decizia 1104/2011/UE, pentru aplicațiile 
sensibile ce necesită un nivel ridicat de 
continuitate a serviciului, inclusiv în 
domeniul securității și al apărării, și care 
folosește semnale criptate robuste;

(d) un serviciu public reglementat 
(public regulated service - PRS), care este 
rezervat exclusiv utilizatorilor autorizați de 
stat reglementați în conformitate cu 
Decizia 1104/2011/UE, pentru aplicațiile 
sensibile ce necesită un nivel ridicat de 
continuitate a serviciului, inclusiv în 
domeniul securității și al apărării, și care 
folosește semnale criptate robuste. Agenția 
Europeană de Apărare ar trebui să joace 
rolul de interfață între Comisie și statele 
membre pentru a defini politica privind 
utilizatorii militari ai PRS Galileo care 
este în interesul utilizatorilor din 
domeniul apărării.

Or. en

Amendamentul 489
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) un serviciu public reglementat 
(public regulated service - PRS), care este 
rezervat exclusiv utilizatorilor autorizați de 
stat reglementați în conformitate cu 
Decizia 1104/2011/UE, pentru aplicațiile 
sensibile ce necesită un nivel ridicat de 
continuitate a serviciului, inclusiv în 
domeniul securității și al apărării, și care 
folosește semnale criptate robuste;

(d) un serviciu public reglementat 
(public regulated service - PRS), care este 
gratuit și rezervat exclusiv utilizatorilor 
autorizați de stat reglementați în 
conformitate cu Decizia 1104/2011/UE, 
pentru aplicațiile sensibile ce necesită un 
nivel ridicat de continuitate a serviciului, 
inclusiv în domeniul securității și al 
apărării, și care folosește semnale criptate 
robuste;

Or. en
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Amendamentul 490
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 44 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) un serviciu de urgență (emergency 
service - ES), care transmite, prin emiterea 
de semnale, avertismente privind dezastrele 
naturale sau alte situații de urgență în 
anumite zone;

(e) un serviciu de urgență (emergency 
service - ES), care transmite, prin emiterea 
de semnale, avertismente privind dezastrele 
naturale sau alte situații de urgență în 
anumite zone; principiile subsidiarității și 
descentralizării se aplică în măsura în 
care acest serviciu este furnizat pe 
teritoriile statelor membre;

Or. en

Amendamentul 491
Massimiliano Salini

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un serviciu pentru siguranța vieții 
(safety of life - SoL), care este gratuit 
pentru utilizatorii direcți și furnizează 
informații de poziționare și de sincronizare 
cu un nivel ridicat de continuitate, de 
disponibilitate și de precizie, inclusiv un 
mesaj de integritate care avertizează 
utilizatorii în caz de defecțiune a Galileo 
sau a altor GNSS sau în caz de semnale „în 
afara toleranței” emise de Galileo și de alte 
GNSS, pe care le amplifică în zona de 
acoperire, destinat în principal utilizatorilor 
pentru care siguranța este esențială, în 
special în sectorul aviației civile, pentru 
serviciile de navigație aeriană.

(c) un serviciu pentru siguranța vieții 
(safety of life - SoL), care este gratuit 
pentru utilizatorii direcți și furnizează 
informații de poziționare și de sincronizare 
temporală cu un nivel ridicat de 
continuitate, de disponibilitate, de precizie 
și de integritate. Serviciul este oferit sub 
supravegherea AESA pentru a asigura 
respectarea cerințelor în materie de 
siguranță a aviației și include un mesaj de 
integritate care avertizează utilizatorii în 
caz de defecțiune a Galileo sau a altor 
GNSS sau în caz de semnale „în afara 
toleranței” emise de Galileo și de alte 
GNSS, pe care le amplifică în zona de 
acoperire, destinat în principal utilizatorilor 
pentru care siguranța este esențială, în 
special în sectorul aviației civile, pentru 
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serviciile de navigație aeriană.

Or. en

Justificare

AESA joacă un rol major în ceea ce privește siguranța sistemului aviatic.

Amendamentul 492
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un serviciu pentru siguranța vieții 
(safety of life - SoL), care este gratuit 
pentru utilizatorii direcți și furnizează 
informații de poziționare și de sincronizare 
cu un nivel ridicat de continuitate, de 
disponibilitate și de precizie, inclusiv un 
mesaj de integritate care avertizează 
utilizatorii în caz de defecțiune a Galileo 
sau a altor GNSS sau în caz de semnale „în 
afara toleranței” emise de Galileo și de alte 
GNSS, pe care le amplifică în zona de
acoperire, destinat în principal utilizatorilor 
pentru care siguranța este esențială, în 
special în sectorul aviației civile, pentru 
serviciile de navigație aeriană.

(c) un serviciu pentru siguranța vieții 
(safety of life - SoL), care este gratuit 
pentru utilizatorii direcți și furnizează 
informații de poziționare și de sincronizare 
cu un nivel ridicat de siguranță obținut 
prin integritate, de continuitate, de 
disponibilitate și de precizie, inclusiv un 
mesaj de integritate care avertizează 
utilizatorii în caz de defecțiune a Galileo 
sau a altor GNSS sau în caz de semnale „în 
afara toleranței” emise de Galileo și de alte 
GNSS, pe care le amplifică în zona de 
acoperire, destinat în principal utilizatorilor 
pentru care siguranța este esențială, în 
special în sectorul aviației civile, pentru 
serviciile de navigație aeriană.

Or. en

Amendamentul 493
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Serviciile menționate la alineatul (1) sunt 
furnizate în mod prioritar pe teritoriile 
statelor membre situate geografic în 

Serviciile menționate la alineatul (1) sunt 
furnizate în mod prioritar pe teritoriile 
statelor membre situate geografic în 
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Europa. Europa, cu scopul de a acoperi teritoriile 
continentale până la sfârșitul anului 2023 
și toate teritoriile până la sfârșitul anului 
2025.

Or. en

Amendamentul 494
Massimiliano Salini

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Costul unei asemenea extinderi, 
inclusiv costurile de exploatare conexe 
specifice acestor regiuni, nu este suportat 
din bugetul menționat la articolul 11. O 
astfel de extindere nu întârzie furnizarea 
serviciilor menționate la alineatul (1) pe 
ansamblul teritoriilor statelor membre 
situate geografic în Europa.

3. Costul unei asemenea extinderi, 
inclusiv costurile de exploatare conexe 
specifice acestor regiuni, nu este suportat 
din bugetul menționat la articolul 11, dar 
Comisia Europeană ia în considerare 
exploatarea programelor de parteneriat 
existente și, dacă este cazul, dezvoltarea 
unui instrument financiar destinat în mod 
specific sprijinirii sale. O astfel de 
extindere nu întârzie furnizarea serviciilor 
menționate la alineatul (1) pe ansamblul 
teritoriilor statelor membre situate 
geografic în Europa.

Or. en

Justificare

Este important să se identifice instrumente pentru extinderea acoperirii geografice a 
sistemului EGNOS în scopul unei dezvoltări mai mari a pieței și a relațiilor internaționale.

Amendamentul 495
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 47 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Compatibilitate și interoperabilitate Compatibilitate, interoperabilitate și 
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standardizare

Or. en

Amendamentul 496
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Galileo și EGNOS, precum și 
serviciile pe care le furnizează, sunt pe 
deplin compatibile și interoperabile din 
punct de vedere tehnic.

1. Galileo și EGNOS, precum și 
serviciile pe care le furnizează, sunt pe 
deplin compatibile și interoperabile din 
punct de vedere tehnic la nivel de segment 
de utilizatori.

Or. en

Amendamentul 497
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Galileo și EGNOS, precum și 
serviciile pe care le furnizează, sunt 
compatibile și interoperabile cu alte 
sisteme de navigație prin satelit și cu 
mijloace convenționale de radionavigație, 
în cazul în care cerințele de compatibilitate 
și de interoperabilitate necesare sunt 
prevăzute în acorduri internaționale.

2. Galileo și EGNOS, precum și 
serviciile pe care le furnizează, sunt 
compatibile și interoperabile cu alte 
sisteme de navigație prin satelit și cu 
mijloace convenționale de radionavigație, 
în cazul în care cerințele de compatibilitate 
și de interoperabilitate necesare sunt 
prevăzute în acorduri internaționale. În 
ceea ce privește reciprocitatea, astfel de 
alte sisteme de navigație prin satelit 
trebuie să fie compatibile și interoperabile 
cu sistemele Galileo și EGNOS.

Or. en
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Amendamentul 498
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Galileo și EGNOS sunt în deplină 
conformitate cu standardele și 
certificările internaționale; în special, 
autoritățile competente cooperează în 
vederea stabilirii unui sistem de 
certificare pentru sectorul transportului 
feroviar cu scopul de a sprijini 
standardizarea sistemelor interoperabile 
integrate în ERTMS.

Or. en

Justificare

Oferă contextul internațional și european în cadrul căruia EGNSS trebuie să dezvolte 
aplicații și servicii în deplină conformitate și interoperabilitate pentru o adoptare cât mai 
largă la nivel internațional.

Amendamentul 499
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Galileo și EGNOS sunt în deplină 
conformitate cu standardele și 
certificările internaționale; sistemele de 
certificare pentru transport sunt adoptate 
la nivelul Uniunii de către autoritățile de 
certificare competente.

Or. en

Amendamentul 500
Massimiliano Salini
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Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Galileo și EGNOS sunt în deplină 
conformitate cu standardele și 
certificările internaționale;

Or. en

Justificare

Certificările, standardizările și interoperabilitatea sunt fundamentale pentru un sector al 
transporturilor inovator și competitiv.

Amendamentul 501
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Galileo și EGNOS, precum și 
serviciile pe care le oferă, sunt pe deplin 
compatibile cu receptoarele specifice ale 
infrastructurii de transport, ținând seama 
și de viitoarele sectoare strategice cum ar 
fi automobilele autonome și conectate și 
vehiculele aeriene fără pilot (UAV).

Or. en

Amendamentul 502
Christelle Lechevalier

Propunere de regulament
Articolul 47 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 47 a

Cerință în ceea ce privește utilizarea 
Galileo pe teritoriul european
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Toate produsele distribuite pe teritoriul 
Uniunii Europene, care oferă o funcție de 
geolocalizare, sunt dotate cel puțin cu un 
sistem de geolocalizare care utilizează 
serviciile Galileo.

Or. fr

Justificare

Pentru a asigura suveranitatea Europei în ceea ce privește geolocalizarea, este necesar să se 
impună ca produsele distribuite pe teritoriul european să conțină cel puțin un sistem care 
utilizează serviciile Galileo.

Această dispoziție va permite utilizatorilor europeni să nu depindă de state terțe pentru un 
serviciu esențial în viața lor de zi cu zi și în activitățile economice pe care le desfășoară.

Amendamentul 503
Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Copernicus este implementat pe 
baza unor investiții prealabile ale Uniunii 
și, acolo unde este cazul, a capacităților 
naționale sau regionale ale statelor membre 
și ținând seama de capacitățile furnizorilor 
comerciali de date și de informații 
comparabile și de necesitatea de a promova 
concurența și dezvoltarea pieței.

1. Copernicus este implementat pe 
baza unor investiții prealabile ale Uniunii, 
ale Agenției Spațiale Europene și ale 
EUMESTAT și, acolo unde este cazul, a 
capacităților naționale sau regionale ale 
statelor membre și ținând seama de 
capacitățile furnizorilor comerciali de date 
și de informații comparabile și de 
necesitatea de a promova concurența și 
dezvoltarea pieței.

Or. en

Amendamentul 504
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul
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1. Copernicus este implementat pe 
baza unor investiții prealabile ale Uniunii 
și, acolo unde este cazul, a capacităților 
naționale sau regionale ale statelor membre 
și ținând seama de capacitățile furnizorilor 
comerciali de date și de informații 
comparabile și de necesitatea de a promova 
concurența și dezvoltarea pieței.

1. Copernicus este implementat pe 
baza unor investiții prealabile ale Uniunii,
ale Agenției Spațiale Europene și ale 
EUMESTAT și, acolo unde este cazul, a 
capacităților naționale sau regionale ale 
statelor membre și ținând seama de 
capacitățile furnizorilor comerciali de date 
și de informații comparabile și de 
necesitatea de a promova concurența și 
dezvoltarea pieței.

Or. en

Amendamentul 505
Olle Ludvigsson

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Copernicus este implementat pe 
baza unor investiții prealabile ale Uniunii 
și, acolo unde este cazul, a capacităților 
naționale sau regionale ale statelor membre 
și ținând seama de capacitățile furnizorilor 
comerciali de date și de informații 
comparabile și de necesitatea de a promova 
concurența și dezvoltarea pieței.

1. Copernicus este implementat pe 
baza unor investiții prealabile ale Uniunii 
și ale statelor membre ESA și, acolo unde 
este cazul, a capacităților naționale sau 
regionale ale statelor membre și ținând 
seama de capacitățile furnizorilor 
comerciali de date și de informații 
comparabile și de necesitatea de a promova 
concurența și dezvoltarea pieței.

Or. en

Amendamentul 506
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Copernicus este implementat pe 
baza unor investiții prealabile ale Uniunii 
și, acolo unde este cazul, a capacităților 
naționale sau regionale ale statelor membre 

1. Copernicus este implementat pe 
baza unor investiții prealabile ale Uniunii 
și ale statelor membre ESA și, acolo unde 
este cazul, a capacităților naționale sau 
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și ținând seama de capacitățile furnizorilor 
comerciali de date și de informații 
comparabile și de necesitatea de a promova 
concurența și dezvoltarea pieței.

regionale ale statelor membre și ținând 
seama de capacitățile furnizorilor 
comerciali de date și de informații 
comparabile și de necesitatea de a promova 
concurența și dezvoltarea pieței.

Or. en

Amendamentul 507
Constanze Krehl, Flavio Zanonato

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Copernicus este implementat pe 
baza unor investiții prealabile ale Uniunii 
și, acolo unde este cazul, a capacităților 
naționale sau regionale ale statelor membre 
și ținând seama de capacitățile furnizorilor 
comerciali de date și de informații 
comparabile și de necesitatea de a promova 
concurența și dezvoltarea pieței.

1. Copernicus este implementat pe 
baza unor investiții prealabile ale Uniunii 
și ale ESA și, acolo unde este cazul, a 
capacităților naționale sau regionale ale 
statelor membre și ținând seama de 
capacitățile furnizorilor comerciali de date 
și de informații comparabile și de 
necesitatea de a promova concurența și 
dezvoltarea pieței.

Or. en

Amendamentul 508
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Copernicus se bazează pe un 
forum al utilizatorilor alcătuit din 
reprezentanți ai statelor membre. 
Forumul utilizatorilor este un organism 
consultativ al Comitetului Copernicus și 
nu numai că este responsabil cu 
problemele legate de cerințele 
utilizatorului Copernicus, dar joacă și un 
rol-cheie în evoluția și adoptarea de către 
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utilizatori a sistemului Copernicus.

Or. en

Amendamentul 509
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Copernicus furnizează date și 
informații pe baza unei politici de date 
complete, gratuite și deschise.

2. Copernicus furnizează date și 
informații utilizând o politică de date 
complete, gratuite și deschise.

Or. en

Amendamentul 510
Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Copernicus furnizează date și 
informații pe baza unei politici de date 
complete, gratuite și deschise.

2. Copernicus furnizează date și 
informații utilizând o politică de date 
complete, gratuite și deschise.

Or. en

Amendamentul 511
Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 3 – litera a – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– dezvoltarea și exploatarea sateliților 
Sentinel ai Copernicus;

(Nu privește versiunea în limba română.)
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Or. en

Amendamentul 512
Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) componenta de prelucrare a datelor 
și a informațiilor, care include activități 
pentru generarea de informații cu valoare 
adăugată în vederea sprijinirii serviciilor de 
monitorizare, de raportare și de asigurare 
a conformității în domeniul mediului, de 
protecție civilă și de securitate (serviciile 
Copernicus);

(b) componenta de prelucrare a datelor 
și a informațiilor, care include activități 
pentru generarea de informații cu valoare 
adăugată în vederea sprijinirii 
monitorizării, raportării și asigurării
conformității în domeniul mediului, a 
protecției civile și a securității civile
(serviciile Copernicus);

Or. en

Amendamentul 513
Olle Ludvigsson

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) componenta de accesare și de 
distribuire a datelor, care include 
infrastructura și serviciile ce asigură 
descoperirea, vizualizarea, accesarea, 
distribuirea și exploatarea datelor 
Copernicus și informațiilor Copernicus;

(c) componenta de accesare și de 
distribuire a datelor, care include 
infrastructura și serviciile ce asigură 
descoperirea, vizualizarea, arhivarea pe 
termen lung, accesarea, distribuirea și 
exploatarea datelor Copernicus și a 
informațiilor Copernicus într-un mod 
accesibil utilizatorilor;

Or. en

Amendamentul 514
Olle Ludvigsson

Propunere de regulament
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Articolul 48 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) componenta de dezvoltare a pieței 
și de adoptare de către utilizatori, în 
conformitate cu articolul 29 alineatul (5), 
care include activitățile, resursele și 
serviciile relevante pentru promovarea 
Copernicus, a datelor și a serviciilor sale la 
toate nivelurile, în vederea maximizării 
beneficiilor socioeconomice menționate la 
articolul 4 alineatul (1).

(d) componenta de dezvoltare a pieței 
și de adoptare de către utilizatori, 
consolidarea capacității în conformitate cu 
articolul 29 alineatul (5), care include 
activitățile, resursele și serviciile relevante 
pentru promovarea Copernicus, a datelor și 
a serviciilor sale la toate nivelurile, în 
vederea maximizării beneficiilor 
socioeconomice menționate la articolul 4 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 515
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) componenta de dezvoltare a pieței 
și de adoptare de către utilizatori, în 
conformitate cu articolul 29 alineatul (5), 
care include activitățile, resursele și 
serviciile relevante pentru promovarea 
Copernicus, a datelor și a serviciilor sale la 
toate nivelurile, în vederea maximizării 
beneficiilor socioeconomice menționate la 
articolul 4 alineatul (1).

(d) componenta de dezvoltare a pieței 
și de adoptare de către utilizatori, 
consolidarea capacității în conformitate cu 
articolul 29 alineatul (5), care include 
activitățile, resursele și serviciile relevante 
pentru promovarea Copernicus, a datelor și 
a serviciilor sale la toate nivelurile, în 
vederea maximizării beneficiilor 
socioeconomice menționate la articolul 4 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 516
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul
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4. Copernicus promovează 
coordonarea internațională a sistemelor de 
observare și a schimburilor aferente de
date, pentru a-și consolida dimensiunea 
globală și complementaritatea, ținând 
seama de acordurile și de procesele de 
coordonare internaționale existente.

4. Copernicus promovează 
coordonarea internațională a sistemelor de 
observare și a schimburilor aferente de 
date, pentru a-și consolida dimensiunea 
globală și complementaritatea, ținând 
seama de acordurile și de procesele de 
coordonare internaționale existente și 
viitoare.

Or. en

Amendamentul 517
Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Copernicus promovează 
coordonarea internațională a sistemelor de 
observare și a schimburilor aferente de 
date, pentru a-și consolida dimensiunea 
globală și complementaritatea, ținând 
seama de acordurile și de procesele de 
coordonare internaționale existente.

4. Copernicus promovează 
coordonarea internațională a sistemelor de 
observare și a schimburilor aferente de 
date, pentru a-și consolida dimensiunea 
globală și complementaritatea, ținând 
seama de acordurile și de procesele de 
coordonare internaționale existente și 
viitoare.

Or. en

Amendamentul 518
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Copernicus asigură un acces 
autonom la cunoștințele de mediu și la 
tehnologiile-cheie, permițând Uniunii să 
realizeze decizii și acțiuni independente în 
domeniile mediului, schimbărilor 
climatice, patrimoniului cultural, 
protecției civile și securității, inclusiv în 
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domeniul apărării.

Or. en

Amendamentul 519
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 48 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 48 a

Utilizatorii Copernicus

1. Utilizatorii principali ai Copernicus 
beneficiază de date și informații din 
partea Copernicus, de date ale terților și 
de date in situ. Ei evaluează situația 
programului și au rolul suplimentar de a 
direcționa evoluția programului 
Copernicus. Utilizatorii principali cuprind 
instituțiile și organismele Uniunii și 
organismele publice naționale și 
regionale ale statelor membre, cărora le-a 
fost încredințată prin lege o misiune a 
unui serviciu public pentru definirea, 
implementarea, executarea sau 
monitorizarea politicilor de protecție a 
mediului, de protecție civilă, de siguranță 
și de securitate. Utilizatorii principali ai 
Copernicus sunt reprezentați în cadrul 
Forumului utilizatorilor Copernicus.

2. Ceilalți utilizatori ai Copernicus sunt 
entități publice și private care beneficiază 
de date și informații Copernicus, în 
special organizații de cercetare și de 
învățământ, organisme comerciale și 
private, instituții de binefacere, 
organizații neguvernamentale și 
organizații internaționale. Aceștia 
beneficiază de date și informații 
Copernicus. Ceilalți utilizatori ai 
Copernicus sunt reprezentați în cadrul 
Forumului utilizatorilor Copernicus.
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Or. en

Justificare

Utilizarea maximă a serviciilor spațiale, a datelor achiziționate și a informațiilor produse de 
serviciile de aplicații trebuie promovată, iar dezvoltarea economiei spațiale trebuie să fie 
încurajată prin intermediul forumurilor utilizatorilor principali. Forumul utilizatorilor este 
un instrument indispensabil pentru guvernanța programelor orientate către utilizatori pentru 
a se asigura că dezvoltarea componentelor spațiale răspunde nevoilor serviciilor 
operaționale civile și militare actuale și viitoare, precum și pentru participarea 
corespunzătoare a statelor membre la guvernanța programului.

Amendamentul 520
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 48 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 48 b

Participarea statelor membre

1. Pentru a-și îndeplini sarcina 
menționată la articolul 107, statele 
membre sunt reprezentate în cadrul 
comitetului Copernicus și sunt consiliate 
de Forumul utilizatorilor Copernicus. 
Acestea asigură o asistență proactivă, 
coordonată și sistematică a Comisiei, 
împreună cu o consultare permanentă și 
continuă a comunităților de utilizatori la 
nivel național, pentru a promova și a 
colecta evaluări și contribuții, în special 
în ceea ce privește nevoile și cerințele 
utilizatorilor, și pentru a împărtăși cu ele 
informații și puncte de vedere despre 
Copernicus.

2. Statele membre promovează utilizarea 
serviciilor de acces la date și informații 
(DIAS) pentru a le integra în datele și 
informațiile naționale Copernicus.

3. Disponibilitatea datelor și a 
informațiilor naționale pentru Copernicus 
ca elemente terțe este reglementată de 
parteneriatele public-publice.
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Or. en

Justificare

Pentru a produce informații utile cetățenilor, implementarea platformelor de aplicații și a 
serviciilor operaționale care utilizează și integrează datele obținute prin componenta spațială 
și alte sisteme observaționale, de asemenea, in situ, cu sisteme de modelare, este parte 
integrantă și inevitabilă a programului Copernicus și trebuie să fie discutată cu statele 
membre, considerând investiția DIAS drept o prioritate.

Amendamentul 521
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 49 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) acțiuni pentru asigurarea 
continuității misiunilor Sentinel existente și 
pentru dezvoltarea, lansarea, întreținerea și 
exploatarea unor sateliți Sentinel 
suplimentari care să extindă sfera de 
observare, acordând prioritate: 
capacităților de observare pentru 
monitorizarea emisiilor antropice de CO2

și de alte gaze cu efect de seră, permițând 
acoperirea zonelor polare și făcând 
posibile aplicații de mediu inovatoare în 
domeniul agriculturii, al silviculturii și al 
gospodăririi apelor;

(a) acțiuni pentru asigurarea 
continuității misiunilor Sentinel existente și 
pentru dezvoltarea, lansarea, întreținerea și 
exploatarea unor sateliți Sentinel 
suplimentari care să extindă sfera de 
observare;

Or. en

Amendamentul 522
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 49 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) acțiuni pentru asigurarea 
continuității misiunilor Sentinel existente și 
pentru dezvoltarea, lansarea, întreținerea și 
exploatarea unor sateliți Sentinel 

(a) acțiuni pentru asigurarea 
continuității misiunilor Sentinel existente și 
pentru dezvoltarea, lansarea, întreținerea și 
exploatarea unor sateliți Sentinel 
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suplimentari care să extindă sfera de 
observare, acordând prioritate: capacităților 
de observare pentru monitorizarea 
emisiilor antropice de CO2 și de alte gaze 
cu efect de seră, permițând acoperirea 
zonelor polare și făcând posibile aplicații 
de mediu inovatoare în domeniul 
agriculturii, al silviculturii și al 
gospodăririi apelor;

suplimentari care să extindă sfera de 
observare, acordând prioritate: capacităților 
de observare pentru monitorizarea 
emisiilor antropice de CO2 și de alte gaze 
cu efect de seră, permițând acoperirea 
zonelor polare, sprijinind respectarea 
cerințelor de mediu, precum și 
monitorizarea și raportarea statutară de 
mediu, inclusiv monitorizarea zgomotului,
și făcând posibile aplicații de mediu 
inovatoare în domeniul agriculturii, al 
silviculturii și al gospodăririi apelor;

Or. en

Amendamentul 523
Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 49 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) acțiuni pentru asigurarea 
continuității misiunilor Sentinel existente și 
pentru dezvoltarea, lansarea, întreținerea și 
exploatarea unor sateliți Sentinel 
suplimentari care să extindă sfera de 
observare, acordând prioritate: capacităților 
de observare pentru monitorizarea 
emisiilor antropice de CO2 și de alte gaze 
cu efect de seră, permițând acoperirea 
zonelor polare și făcând posibile aplicații 
de mediu inovatoare în domeniul 
agriculturii, al silviculturii și al 
gospodăririi apelor;

(a) acțiuni pentru asigurarea 
continuității misiunilor Sentinel existente și 
pentru dezvoltarea, lansarea, întreținerea și 
exploatarea unor sateliți Sentinel 
suplimentari care să extindă sfera de 
observare, acordând prioritate: capacităților 
de observare pentru monitorizarea 
emisiilor antropice de CO2 și de alte gaze 
cu efect de seră, permițând monitorizarea
regiunilor polare și făcând posibile 
aplicații de mediu inovatoare în domeniul 
agriculturii, al silviculturii și al 
gospodăririi apelor;

Or. en

Amendamentul 524
Massimiliano Salini

Propunere de regulament
Articolul 49 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) acțiuni pentru asigurarea 
continuității misiunilor Sentinel existente și 
pentru dezvoltarea, lansarea, întreținerea și 
exploatarea unor sateliți Sentinel 
suplimentari care să extindă sfera de 
observare, acordând prioritate: 
capacităților de observare pentru 
monitorizarea emisiilor antropice de CO2 și 
de alte gaze cu efect de seră, permițând 
acoperirea zonelor polare și făcând posibile 
aplicații de mediu inovatoare în domeniul 
agriculturii, al silviculturii și al 
gospodăririi apelor;

(a) acțiuni pentru asigurarea 
continuității misiunilor Sentinel existente și 
pentru dezvoltarea, lansarea, întreținerea și 
exploatarea unor sateliți Sentinel 
suplimentari care să extindă sfera de 
observare, de exemplu: capacităților de 
observare pentru monitorizarea emisiilor 
antropice de CO2 și de alte gaze cu efect de 
seră, permițând acoperirea zonelor polare 
și făcând posibile aplicații de mediu 
inovatoare în domeniul agriculturii, al 
silviculturii și al gospodăririi apelor;

Or. en

Amendamentul 525
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 49 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) acțiuni pentru asigurarea accesului 
la datele de la terți care sunt necesare 
pentru generarea de servicii Copernicus sau 
pentru utilizarea de către instituțiile, 
agențiile și serviciile descentralizate ale 
Uniunii;

(b) acțiuni de furnizare a accesului la 
datele de la terți, inclusiv datele generate 
de agențiile naționale în exercitarea 
competențelor lor naționale, care sunt 
necesare pentru generarea de servicii 
Copernicus sau pentru utilizarea de către 
instituțiile, agențiile și serviciile 
descentralizate ale Uniunii, cu prioritate, a 
datelor furnizate și/sau finanțate de 
organizația publică din statele membre;

Or. en

Amendamentul 526
Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 49 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) acțiuni pentru asigurarea accesului 
la datele de la terți care sunt necesare 
pentru generarea de servicii Copernicus sau 
pentru utilizarea de către instituțiile, 
agențiile și serviciile descentralizate ale 
Uniunii;

(b) acțiuni pentru asigurarea accesului 
la datele de la terți care sunt necesare 
pentru generarea de servicii Copernicus sau 
pentru utilizarea de către utilizatorii 
principali;

Or. en

Amendamentul 527
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 50 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Copernicus include acțiuni în sprijinul 
următoarelor servicii:

Copernicus include acțiuni în sprijinul 
următoarelor servicii principale:

Or. en

Amendamentul 528
Olle Ludvigsson

Propunere de regulament
Articolul 50 – paragraful 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) servicii de monitorizare, de 
raportare și de asigurare a conformității în 
domeniul mediului, cuprinzând:

(a) servicii de monitorizare, de 
dezvoltare durabilă, de raportare și de 
asigurare a conformității în domeniul 
mediului, cuprinzând:

Or. en

Amendamentul 529
Davor Škrlec
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 50 – paragraful 1 – litera a – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– monitorizarea suprafeței terestre și 
agricultura, pentru furnizarea de informații 
privind ocuparea terenurilor, utilizarea 
terenurilor și schimbarea destinației 
terenurilor, zonele urbane, cantitatea și 
calitatea apelor continentale, pădurile, 
agricultura și alte resurse naturale, 
biodiversitatea și criosfera;

– monitorizarea suprafeței terestre și 
agricultura, pentru furnizarea de informații 
privind ocuparea terenurilor, utilizarea 
terenurilor și schimbarea destinației 
terenurilor, calitatea solului, 
deșertificarea, zonele urbane, cantitatea și 
calitatea apelor continentale, pădurile și în 
special despădurirea, agricultura și alte 
resurse naturale, biodiversitatea și 
criosfera;

Or. en

Justificare

Detalierea domeniului particular unde este necesar să se intervină.

Amendamentul 530
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 50 – paragraful 1 – litera a – liniuța 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- monitorizarea zgomotului în toate 
regiunile europene, în special în zonele în 
care fluidele sunt extrase din solul 
subteran (apă, hidrocarburi, fluide 
geotermale) și în zone destabilizate de 
activitatea antropogenă;

Or. en

Amendamentul 531
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 50 – paragraful 1 – litera a – liniuța 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– monitorizarea schimbărilor 
climatice, pentru furnizarea de informații 
privind emisiile antropice de CO2 și de alte 
gaze cu efect de seră, variabilele climatice 
esențiale, reanalize climatice, prognoze 
sezoniere, previziuni climatice și atribuire, 
precum și indicatori la scale temporale și 
spațiale relevante;

– monitorizarea schimbărilor 
climatice, pentru furnizarea de informații 
privind emisiile antropice de CO2 și de alte 
gaze cu efect de seră, concentrația de alți 
poluanți cu privire la care Uniunea 
efectuează acțiuni de inventariere în 
conformitate cu obligațiile europene și 
internaționale (de exemplu amoniacul, 
COVnm, oxidul de azot, SO2, PM2,5, 
sulful, azotul, metalele grele, compușii 
organici volatili, poluanții organici 
persistenți din convenția CLRTAP), 
variabilele climatice esențiale, reanalize 
climatice, prognoze sezoniere, previziuni 
climatice și atribuire, precum și indicatori 
la scale temporale și spațiale relevante;

Or. en

Amendamentul 532
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 50 – paragraful 1 – litera a – liniuța 4 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- monitorizarea în domeniul 
protejării patrimoniului cultural pentru 
identificarea bunurilor care prezintă un 
risc, pentru a garanta conservarea 
patrimoniului istoric în conformitate cu 
JPI CH (Inițiativa de programare în 
comun privind patrimoniul cultural).

Or. it

Justificare

Dată fiind importanța patrimoniului cultural european, ar fi necesar ca un serviciu specific al 
programului Copernicus să se ocupe de monitorizarea acestuia.

Amendamentul 533
Dario Tamburrano
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Propunere de regulament
Articolul 50 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Implementarea politicii UE de 
monitorizare a sprijinirii autorității 
publice implicate care să acopere:

(a) politica agricolă comună;

(b) strategia UE privind pădurile;

(c) politica comună în domeniul 
pescuitului;

Or. en

Amendamentul 534
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 50 – paragraful 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) cartografierea, monitorizarea și 
raportarea patrimoniului cultural pentru 
conservarea și protejarea acestuia;

Or. en

Amendamentul 535
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 50 – paragraful 1 – litera ac (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ac) cartografierea, monitorizarea și 
raportarea potențialului de utilizare a 
surselor de energie regenerabile în UE 
pentru a furniza informații privind zonele 
adecvate pentru instalarea lor, inclusiv 
unitățile solare și eoliene descentralizate, 
pentru a contribui la atingerea 
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obiectivului stabilit prin [reformarea 
Directivei 2009/28/CE, astfel cum a fost 
propusă prin COM(2016)767].

Or. en

Amendamentul 536
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 50 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un serviciu de gestionare a 
situațiilor de urgență, pentru furnizarea de 
informații în sprijinul autorităților publice 
însărcinate cu protecția civilă stabilite în 
Uniune, oferind asistență pentru 
operațiunile de protecție civilă și de 
răspuns la situații de urgență (ameliorarea 
activităților de avertizare timpurie și a 
capacităților de reacție în situații de criză), 
precum și pentru acțiunile de prevenire și 
de pregătire (analize privind riscurile și 
redresarea) în legătură cu diferite tipuri de 
dezastre;

(b) un serviciu de gestionare a 
situațiilor de urgență, pentru furnizarea de 
informații în sprijinul autorităților publice 
însărcinate cu protecția civilă stabilite în 
Uniune, oferind asistență pentru 
operațiunile de protecție civilă și de 
răspuns la situații de urgență (ameliorarea 
activităților de avertizare timpurie și a 
capacităților de reacție în situații de criză), 
precum și pentru acțiunile de prevenire și 
de pregătire (analize privind riscurile și 
redresarea) în legătură cu diferite tipuri de 
dezastre (de exemplu, cutremure, 
inundații, daune ale infrastructurii civile);

Or. en

Amendamentul 537
Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 50 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un serviciu de gestionare a 
situațiilor de urgență, pentru furnizarea de 
informații în sprijinul autorităților publice 
însărcinate cu protecția civilă stabilite în 
Uniune, oferind asistență pentru 
operațiunile de protecție civilă și de 

(b) un serviciu de gestionare a 
situațiilor de urgență, pentru furnizarea de 
informații în sprijinul autorităților publice 
însărcinate cu protecția civilă, oferind 
asistență pentru operațiunile de protecție 
civilă și de răspuns la situații de urgență 
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răspuns la situații de urgență (ameliorarea 
activităților de avertizare timpurie și a 
capacităților de reacție în situații de criză), 
precum și pentru acțiunile de prevenire și 
de pregătire (analize privind riscurile și 
redresarea) în legătură cu diferite tipuri de 
dezastre;

(ameliorarea activităților de avertizare 
timpurie și a capacităților de reacție în 
situații de criză), precum și pentru acțiunile 
de prevenire și de pregătire (analize privind 
riscurile și redresarea) în legătură cu 
diferite tipuri de dezastre;

Or. en

Amendamentul 538
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 50 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un serviciu de gestionare a 
situațiilor de urgență, pentru furnizarea de 
informații în sprijinul autorităților publice
însărcinate cu protecția civilă stabilite în 
Uniune, oferind asistență pentru 
operațiunile de protecție civilă și de 
răspuns la situații de urgență (ameliorarea 
activităților de avertizare timpurie și a 
capacităților de reacție în situații de criză), 
precum și pentru acțiunile de prevenire și 
de pregătire (analize privind riscurile și 
redresarea) în legătură cu diferite tipuri de 
dezastre;

(b) un serviciu de gestionare a 
situațiilor de urgență, pentru furnizarea de 
informații în sprijinul autorităților publice 
însărcinate cu protecția civilă, oferind 
asistență pentru operațiunile de protecție 
civilă și de răspuns la situații de urgență 
(ameliorarea activităților de avertizare 
timpurie și a capacităților de reacție în 
situații de criză), precum și pentru acțiunile 
de prevenire și de pregătire (analize privind 
riscurile și redresarea) în legătură cu 
diferite tipuri de dezastre;

Or. en

Amendamentul 539
Flavio Zanonato, Silvia Costa

Propunere de regulament
Articolul 50 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) servicii de monitorizare pentru 
furnizarea de informații în sprijinul 
protejării siturilor de patrimoniu cultural;
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Or. en

Amendamentul 540
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 50 – paragraful 1 – litera – ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) alte servicii de monitorizare, 
raportare și asigurare a conformității, 
care acoperă alte domenii tematice 
reglementate de Uniunea Europeană;

Or. en

Amendamentul 541
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 50 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Copernicus include acțiuni în sprijinul 
următoarelor servicii în aval asociate cu 
Copernicus, promovând:

(a) preluarea instituțională a datelor și a 
informațiilor pentru monitorizarea, 
raportarea și asigurarea conformității 
serviciilor naționale în sprijinul 
autorităților publice;

(b) serviciile oferite pe o bază comercială.

Or. en

Amendamentul 542
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 51 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Copernicus include acțiuni menite 
să asigure accesul la toate datele 
Copernicus și informațiile Copernicus și, 
acolo unde este cazul, să pună la dispoziție 
infrastructuri și servicii suplimentare 
pentru a promova distribuirea, accesarea și 
utilizarea datelor și informațiilor 
respective.

1. Copernicus include acțiuni menite 
să asigure accesul la toate datele 
Copernicus și informațiile Copernicus și, 
acolo unde este cazul, să pună la dispoziție 
infrastructuri și servicii suplimentare 
pentru a promova distribuirea, accesarea și 
utilizarea datelor și informațiilor 
respective. ESA îi poate fi încredințată 
asigurarea rețelei de distribuție a datelor 
sateliților Sentinel.

Or. en

Amendamentul 543
Davor Škrlec
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 51 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Copernicus include acțiuni menite 
să asigure accesul la toate datele 
Copernicus și informațiile Copernicus și, 
acolo unde este cazul, să pună la dispoziție 
infrastructuri și servicii suplimentare 
pentru a promova distribuirea, accesarea și 
utilizarea datelor și informațiilor 
respective.

1. Copernicus include acțiuni menite 
să asigure accesul liber și deschis la toate 
datele Copernicus și informațiile 
Copernicus și, acolo unde este cazul, să 
pună la dispoziție infrastructuri și servicii 
suplimentare pentru a promova 
distribuirea, accesarea și utilizarea datelor 
și informațiilor respective.

Or. en

Justificare

Respectarea cerinței ca datele să fie libere și deschise.

Amendamentul 544
Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 51 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care datele Copernicus 
sau informațiile Copernicus sunt sensibile 
din punctul de vedere al securității, 
Comisia poate încredința uneia sau mai 
multor entități fiduciare achiziționarea, 
supravegherea achiziționării, accesarea și 
distribuirea datelor și informațiilor 
respective. Aceste entități instituie și 
mențin un registru al utilizatorilor 
acreditați și acordă acces la datele 
restricționate prin intermediul unui flux de 
lucru separat.

2. În cazul în care informațiile 
Copernicus sunt asociate cu serviciul de 
securitate stabilit la articolul 50 litera (c) 
și sunt sensibile din punctul de vedere al 
securității, Comisia poate încredința uneia 
sau mai multor entități fiduciare 
achiziționarea, supravegherea 
achiziționării, accesarea și distribuirea 
datelor și informațiilor respective. Aceste 
entități instituie și mențin un registru al 
utilizatorilor acreditați și acordă acces la 
datele restricționate prin intermediul unui 
flux de lucru separat.

Or. en

Amendamentul 545
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 51 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care datele Copernicus 
sau informațiile Copernicus sunt sensibile 
din punctul de vedere al securității, 
Comisia poate încredința uneia sau mai 
multor entități fiduciare achiziționarea, 
supravegherea achiziționării, accesarea și 
distribuirea datelor și informațiilor 
respective. Aceste entități instituie și 
mențin un registru al utilizatorilor 
acreditați și acordă acces la datele 
restricționate prin intermediul unui flux de 
lucru separat.

2. În cazul în care informațiile 
Copernicus sunt sensibile din punctul de 
vedere al securității, Comisia poate 
încredința uneia sau mai multor entități 
fiduciare achiziționarea, supravegherea 
achiziționării, accesarea și distribuirea 
datelor și informațiilor respective. Aceste 
entități instituie și mențin un registru al 
utilizatorilor acreditați și acordă acces la 
datele restricționate prin intermediul unui 
flux de lucru separat.

Or. en

Amendamentul 546
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
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Articolul 52 – alineatul 1 – litera b – liniuța -1 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1 se aplică numai utilizatorilor din 
Uniunea Europeană, în timp ce politica 
dedicată datelor se aplică altor utilizatori;

Or. en

Amendamentul 547
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 52 – paragraful 1 – litera b – liniuța 5 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- politica de date gratuite, complete 
și deschise se limitează numai la 
utilizatorii din Uniunea Europeană;

Or. en

Justificare

Politica privind datele trebuie aplicată în mod diferit utilizatorilor proveniți din Uniune și din 
afara Uniunii. Beneficiile cetățenilor europeni și investițiile statelor membre ar trebui 
păstrate.

Amendamentul 548
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 105 în ceea ce 
privește dispozițiile specifice de 
completare a alineatului (1) în legătură cu 
specificațiile și condițiile și procedurile 
pentru accesarea și utilizarea datelor 
Copernicus și a informațiilor Copernicus.

2. Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 105 cu privire la 
care Comisia poate adopta acte de punere 
în aplicare în conformitate cu articolul 
107 alineatul (3) în ceea ce privește 
dispozițiile specifice de completare a 
alineatului (1) în legătură cu specificațiile 
și condițiile și procedurile pentru accesarea 
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și utilizarea informațiilor Copernicus.

Or. en

Amendamentul 549
Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 105 în ceea ce 
privește dispozițiile specifice de 
completare a alineatului (1) în legătură cu 
specificațiile și condițiile și procedurile 
pentru accesarea și utilizarea datelor 
Copernicus și a informațiilor Copernicus.

2. Comisia poate adopta acte de 
punere în aplicare în conformitate cu 
articolul 107 alineatul (3) în ceea ce 
privește dispozițiile specifice de 
completare a alineatului (1) în legătură cu 
specificațiile și condițiile și procedurile 
pentru accesarea și utilizarea informațiilor 
Copernicus.

Or. en

Amendamentul 550
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 53 – paragraful -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1 Programul SST are ca scop 
echiparea progresivă a Uniunii cu o 
capacitate SST autonomă, pe baza 
activelor naționale și europene existente.

Or. en

Amendamentul 551
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 53 – paragraful 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Componenta SST sprijină următoarele 
activități:

Componenta SST sprijină în special
următoarele activități:

Or. en

Amendamentul 552
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 53 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) crearea, dezvoltarea și exploatarea 
unei rețele de senzori tereștri și/sau spațiali 
ai statelor membre, inclusiv senzori 
dezvoltați prin intermediul Agenției 
Spațiale Europene și senzori ai Uniunii 
exploatați la nivel național, pentru a 
supraveghea și a urmări obiecte și pentru a 
produce un catalog european de obiecte 
spațiale adaptat la nevoile utilizatorilor 
menționați la articolul 55;

(a) crearea, dezvoltarea și exploatarea 
unei rețele de senzori tereștri și/sau spațiali 
ai statelor membre și ai țărilor terțe 
participante, inclusiv senzori dezvoltați 
prin intermediul Agenției Spațiale 
Europene și senzori ai Uniunii exploatați la 
nivel național, pentru a supraveghea și a 
urmări obiecte și pentru a produce un 
catalog european de obiecte spațiale 
adaptat la nevoile utilizatorilor menționați 
la articolul 55;

Or. en

Amendamentul 553
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 53 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) crearea, dezvoltarea și exploatarea 
unei rețele de senzori tereștri și/sau spațiali 
ai statelor membre, inclusiv senzori 
dezvoltați prin intermediul Agenției 
Spațiale Europene și senzori ai Uniunii 
exploatați la nivel național, pentru a 
supraveghea și a urmări obiecte și pentru a 
produce un catalog european de obiecte 

(a) crearea, dezvoltarea și exploatarea 
unei rețele de senzori tereștri și/sau spațiali 
ai statelor membre, inclusiv senzori 
dezvoltați prin intermediul Agenției 
Spațiale Europene și senzori ai Uniunii 
exploatați la nivel național, pentru a 
supraveghea și a urmări obiecte și pentru a 
produce, până la sfârșitul anului 2023, un 
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spațiale adaptat la nevoile utilizatorilor 
menționați la articolul 55;

catalog european de obiecte spațiale 
adaptat la nevoile utilizatorilor menționați 
la articolul 55;

Or. en

Amendamentul 554
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 53 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) crearea, dezvoltarea și exploatarea 
unei rețele de senzori tereștri și/sau spațiali 
ai statelor membre, inclusiv senzori 
dezvoltați prin intermediul Agenției
Spațiale Europene și senzori ai Uniunii 
exploatați la nivel național, pentru a 
supraveghea și a urmări obiecte și pentru a 
produce un catalog european de obiecte 
spațiale adaptat la nevoile utilizatorilor 
menționați la articolul 55;

(a) crearea, dezvoltarea și exploatarea 
unei rețele de senzori tereștri și/sau spațiali 
ai statelor membre, inclusiv senzori 
dezvoltați prin intermediul Agenției 
Spațiale Europene sau al industriei și 
senzori ai Uniunii exploatați la nivel 
național, pentru a supraveghea și a urmări 
obiecte și pentru a produce un catalog 
european de obiecte spațiale adaptat la 
nevoile utilizatorilor menționați la 
articolul 55;

Or. en

Amendamentul 555
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 53 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) crearea, dezvoltarea și exploatarea 
unei rețele de senzori tereștri și/sau spațiali 
ai statelor membre, inclusiv senzori 
dezvoltați prin intermediul Agenției 
Spațiale Europene și senzori ai Uniunii 
exploatați la nivel național, pentru a 
supraveghea și a urmări obiecte și pentru a 
produce un catalog european de obiecte 
spațiale adaptat la nevoile utilizatorilor 

(a) crearea, dezvoltarea și exploatarea 
unei rețele de senzori tereștri și/sau spațiali 
ai Uniunii și ai statelor membre, inclusiv 
senzori dezvoltați prin intermediul 
Agenției Spațiale Europene și senzori ai 
Uniunii exploatați la nivel național, pentru 
a supraveghea și a urmări obiecte și pentru 
a produce un catalog european de obiecte 
spațiale adaptat la nevoile utilizatorilor 
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menționați la articolul 55; menționați la articolul 55;

Or. en

Amendamentul 556
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 53 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) schimbul de date sau informații 
SST cu țările terțe, în cazul în care aceste 
date sau informații se referă la un 
eveniment de reintrare necontrolat care 
prezintă un risc major pentru viața în 
respectiva țară terță sau pentru 
infrastructura spațială aflată în 
proprietatea sa.

Or. en

Amendamentul 557
Edouard Martin

Propunere de regulament
Articolul 53 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) pregătirea dezvoltării și a 
implementării concrete de soluții 
europene pentru curățarea orbitei 
terestre.

Or. fr

Amendamentul 558
Evžen Tošenovský, Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 55 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Utilizatorii de bază ai SST includ 
toate statele membre, SEAE, Comisia, 
Consiliul, proprietarii și operatorii de 
vehicule spațiale din sectorul public și din 
cel privat, precum și autoritățile publice 
însărcinate cu protecția civilă stabilite în 
Uniune.

1. Utilizatorii de bază ai SST includ 
toate statele membre, SEAE, Comisia, 
Consiliul, țările terțe participante, 
proprietarii și operatorii de vehicule 
spațiale din sectorul public și din cel privat, 
precum și autoritățile publice însărcinate cu 
protecția civilă stabilite în Uniune.

Or. en

Amendamentul 559
Evžen Tošenovský, Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alte entități publice și private (utilizatori 
care nu sunt de bază) stabilite în Uniune 
pot beneficia de acces la unul dintre 
serviciile menționate la articolul 54 
alineatul (1) literele (b)-(d) dacă 
îndeplinesc următoarele criterii:

Alte entități publice și private (utilizatori 
care nu sunt de bază) stabilite în Uniune 
sau în țările terțe participante pot 
beneficia de acces la unul dintre serviciile 
menționate la articolul 54 alineatul (1) 
literele (b)-(d) dacă îndeplinesc 
următoarele criterii:

Or. en

Amendamentul 560
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 56 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Participarea statelor membre Participarea statelor membre sau a 
organizației internaționale

Or. en
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Amendamentul 561
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care doresc să participe la 
furnizarea serviciilor SST menționate la 
articolul 54 înaintează Comisiei o 
propunere comună, demonstrând 
conformitatea cu următoarele criterii:

Statele membre sau organizația 
internațională care dorește să participe la 
furnizarea serviciilor SST menționate la 
articolul 54 înaintează Comisiei o 
propunere individuală sau comună, 
demonstrând conformitatea cu următoarele 
criterii:

Or. en

Amendamentul 562
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Toate statele membre care au 
prezentat o propunere ce a fost considerată 
conformă de către Comisie în conformitate 
cu articolul 56 alineatul (1) sau care au fost 
selectate de Comisie în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 56 
alineatul (3) desemnează o entitate 
națională constitutivă stabilită pe teritoriul 
lor care să le reprezinte.

1. Toate statele membre care au 
prezentat o propunere ce a fost considerată 
conformă de către Comisie în conformitate 
cu articolul 56 alineatul (1) sau care au fost 
selectate de Comisie în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 56 
alineatul (3) desemnează o entitate 
națională constitutivă stabilită pe teritoriul 
lor care să le reprezinte. Entitatea 
națională trebuie să fie o autoritate 
publică.

Or. en

Amendamentul 563
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 8



AM\1162489RO.docxx 99/127 PE627.687v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Comisia adoptă, prin acte de 
punere în aplicare, norme detaliate
privind funcționarea cadrului organizatoric 
pentru participarea statelor membre la SST. 
Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 107 
alineatul (3).

8. Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 105 referitor la 
dispoziția specifică privind funcționarea 
cadrului organizatoric pentru participarea 
statelor membre la SST.

Or. en

Amendamentul 564
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 58 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 58 a

Răspunderea

Statele membre participante și recepția nu 
sunt răspunzătoare pentru:

(a) prejudiciile care rezultă din lipsa sau 
din întreruperea furnizării de servicii 
SST;

(b) orice întârziere în furnizarea de 
servicii SST;

(c) orice inexactitate a informațiilor 
furnizate prin intermediul serviciilor SST 
sau orice acțiune întreprinsă ca răspuns 
la furnizarea de servicii SST.

Or. en

Amendamentul 565
Christelle Lechevalier

Propunere de regulament
Titlul 8 – capitolul 1 – secțiunea 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Condițiile meteorologice spațiale și NEO eliminat

59 Activități meteorologice spațiale

1. Funcția de meteorologie spațială poate 
sprijini următoarele activități:

(a) evaluarea și identificarea nevoilor 
utilizatorilor din sectoarele identificate la 
alineatul (2) litera (b), în scopul stabilirii 
serviciilor meteorologice spațiale care 
urmează să fie furnizate;

(b) furnizarea de servicii meteorologice 
spațiale către utilizatorii de servicii 
meteorologice spațiale, în conformitate cu 
cerințele tehnice și cu nevoile identificate 
ale utilizatorilor.

2. Serviciile meteorologice spațiale sunt 
disponibile în orice moment fără 
întrerupere și pot fi selectate în 
conformitate cu următoarele norme:

(a) Comisia stabilește prioritatea 
serviciilor meteorologice spațiale care 
urmează să fie furnizate la nivelul 
Uniunii în funcție de nevoile 
utilizatorilor, de maturitatea tehnologică a 
serviciilor și de rezultatul unei evaluări a 
riscurilor;

(b) serviciile meteorologice spațiale pot 
contribui la protejarea următoarelor 
sectoare: vehicule spațiale, aviație, GNSS, 
rețele de energie electrică și comunicații.

3. Selecția entităților care urmează să 
furnizeze servicii meteorologice spațiale 
se face printr-o procedură de ofertare.

60 Activitățile privind NEO

1. Funcția NEO poate sprijini 
următoarele activități:

(a) cartografierea capacităților statelor 
membre de detectare și de monitorizare a 
NEO;

(b) promovarea legării în rețea a 
instalațiilor și a centrelor de cercetare ale 
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statelor membre;

(c) dezvoltarea serviciului menționat la 
alineatul (2).

2. Comisia poate coordona acțiunile 
Uniunii și ale autorităților publice 
naționale însărcinate cu protecția civilă în 
cazul în care se constată că un NEO se 
aproprie de Pământ.

Or. fr

Justificare

Fenomenele meteorologice spațiale și detectarea obiectelor din apropierea Pământului 
(NEO) reprezintă două dintre domeniile de specialitate ale ESA.

Aceasta deține deja competențele și infrastructura care îi permit să îndeplinească aceste 
misiuni pe care Comisia ar dori să le preia.

Pentru a evita redundanța în activitățile spațiale și, având în vedere bugetele semnificative de 
care au nevoie acestea, este rezonabil să se ia în considerare cooperarea cu ESA, mai 
degrabă decât să se atribuie agenției o funcție suplimentară.

Amendamentul 566
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Funcția de meteorologie spațială
poate sprijini următoarele activități:

1. Funcția de meteorologie spațială 
sprijină următoarele activități:

Or. en

Amendamentul 567
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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3a. Comisia adoptă un act delegat în 
conformitate cu articolul 105 referitor la 
dispoziția specifică privind funcționarea și 
guvernanța funcției de meteorologie 
spațială.

Or. en

Amendamentul 568
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Funcția NEO poate sprijini
următoarele activități:

1. Funcția NEO sprijină următoarele 
activități:

Or. en

Amendamentul 569
Davor Škrlec
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) construirea unui catalog european 
al NEO, care să includă deșeurile spațiale 
și obiectele spațiale

Or. en

Justificare

Necesară pentru coerența internă a textului

Amendamentul 570
Davor Škrlec
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dezvoltarea serviciului menționat la 
alineatul (2).

(c) dezvoltarea serviciului menționat la 
alineatul (2) și disponibilitatea catalogului 
menționat la litera (b) în scopuri 
necomerciale și de cercetare

Or. en

Justificare

Necesară pentru coerența internă a textului

Amendamentul 571
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Comisia adoptă un act delegat în 
conformitate cu articolul 105 referitor la 
dispoziția specifică privind funcționarea și 
guvernanța funcției NEO.

Or. en

Amendamentul 572
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 61 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul componentei GOVSATCOM, 
capacitățile și serviciile de comunicare prin 
satelit sunt combinate într-o resursă 
comună a Uniunii de capacități și de 
servicii de comunicare prin satelit. Această 

În cadrul componentei GOVSATCOM, 
capacitățile și serviciile de comunicare prin 
satelit sunt combinate într-o resursă 
comună a Uniunii de capacități și de 
servicii de comunicare prin satelit cu 
cerința de securitate corespunzătoare. 
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componentă cuprinde: Această componentă cuprinde:

Or. en

Amendamentul 573
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 61 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dezvoltarea, construirea și 
exploatarea infrastructurii segmentului 
terestru;

(a) dezvoltarea, construirea și 
exploatarea infrastructurii segmentului 
terestru și spațial;

Or. en

Amendamentul 574
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Furnizarea capacităților și a 
serviciilor GOVSATCOM, gratuită pentru 
utilizatorii GOVSATCOM, este asigurată 
astfel cum se prevede în portofoliul de 
servicii menționat la alineatul (3), în 
conformitate cu cerințele operaționale 
menționate la alineatul (2) și cu cerințele 
de securitate specifice GOVSATCOM 
menționate la articolul 34 alineatul (1) și în 
limitele normelor privind partajarea 
resurselor și stabilirea priorității, 
menționate la articolul 65.

1. Furnizarea capacităților și a 
serviciilor GOVSATCOM este asigurată 
astfel cum se prevede în portofoliul de 
servicii menționat la alineatul (3), în 
conformitate cu cerințele operaționale 
menționate la alineatul (2) și cu cerințele 
de securitate specifice GOVSATCOM 
menționate la articolul 34 alineatul (1) și în 
limitele normelor privind partajarea 
resurselor și stabilirea priorității, 
menționate la articolul 65.

Or. en

Amendamentul 575
Evžen Tošenovský
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Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia adoptă, prin acte de punere 
în aplicare, cerințele operaționale pentru 
serviciile furnizate în cadrul 
GOVSATCOM, sub forma unor 
specificații tehnice pentru cazuri de 
utilizare legate de gestionarea crizelor, de 
supraveghere și de gestionarea 
infrastructurilor esențiale, inclusiv rețelele 
de comunicare diplomatice. Aceste cerințe 
operaționale se bazează pe analiza detaliată 
a cerințelor utilizatorilor și țin seama de 
cerințele care decurg din rețelele și din 
echipamentele de utilizare existente. Actele 
de punere în aplicare respective se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 107 alineatul (3).

2. Comisia adoptă, prin acte de punere 
în aplicare, cerințele operaționale pentru 
serviciile furnizate în cadrul 
GOVSATCOM, sub forma unor 
specificații tehnice pentru cazuri de 
utilizare legate de gestionarea crizelor, de 
supraveghere și de gestionarea 
infrastructurilor esențiale, inclusiv rețelele 
de comunicare diplomatice. Aceste cerințe 
operaționale se bazează pe analiza detaliată 
a cerințelor utilizatorilor și țin seama de 
cerințele care decurg din rețelele și din 
echipamentele de utilizare existente. Actele
de punere în aplicare respective se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 107 alineatul (3).
Alte cazuri de utilizare pot fi adăugate în 
orice moment, pe baza cererii reale a 
utilizatorului urmată de specificațiile 
tehnice corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 576
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o persoană fizică sau juridică. (b) o persoană fizică sau juridică 
acreditată de o autoritate publică a UE 
sau a unui stat membru.

Or. en

Amendamentul 577
Evžen Tošenovský
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Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Capacitățile, serviciile și 
echipamentele de utilizare pentru 
comunicarea prin satelit care sunt puse în 
comun sunt partajate între participanții 
GOVSATCOM și prioritatea utilizării lor 
de către aceștia este stabilită pe baza unei 
analize a riscurilor de securitate realizate 
de utilizatorii de la nivelul Uniunii și al 
statelor membre. La această partajare și 
stabilire a priorității se acordă prioritate 
utilizatorilor de la nivelul Uniunii.

1. Capacitățile, serviciile și 
echipamentele de utilizare pentru 
comunicarea prin satelit care sunt puse în 
comun sunt partajate între participanții 
GOVSATCOM și prioritatea utilizării lor 
de către aceștia este stabilită pe baza unei 
analize a riscurilor de securitate realizate 
de utilizatorii de la nivelul Uniunii și al 
statelor membre. La această partajare și 
stabilire a priorității se acordă prioritate 
utilizatorilor de la nivelul Uniunii și 
garantează accesul proporțional pentru 
toți utilizatorii din statele membre 
participante.

Or. en

Amendamentul 578
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia adoptă, prin acte de punere 
în aplicare, normele detaliate privind 
partajarea și stabilirea priorității pentru 
capacitățile, serviciile și echipamentele de 
utilizare, ținând seama de cererea 
preconizată pentru diferitele cazuri de 
utilizare și de analiza riscurilor de 
securitate pentru cazurile de utilizare 
respective. Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 107 alineatul (3).

2. Comisia adoptă, prin acte de punere 
în aplicare, normele detaliate privind 
partajarea și stabilirea priorității pentru 
capacitățile, serviciile și, după caz,
echipamentele de utilizare dedicate, ținând 
seama de cererea preconizată pentru 
diferitele cazuri de utilizare și de analiza 
riscurilor de securitate pentru cazurile de 
utilizare respective. Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 107 alineatul (3).

Or. en



AM\1162489RO.docxx 107/127 PE627.687v01-00

RO

Amendamentul 579
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Până la sfârșitul anului 2021, 
Comisia adoptă un act delegat în 
conformitate cu articolul 105 privind 
dispozițiile referitoare la guvernanța 
GOVSATCOM.

Or. en

Amendamentul 580
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 68 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia monitorizează în continuu 
evoluția cererii și a ofertei de capacități și 
de servicii GOVSATCOM, ținând seama 
de noile riscuri și amenințări, precum și de 
noile evoluții tehnologice, pentru a 
optimiza echilibrarea ofertei cu cererea în 
ceea ce privește serviciile GOVSATCOM.

Agenția monitorizează în continuu evoluția 
cererii și a ofertei de capacități și de 
servicii GOVSATCOM, ținând seama de 
noile riscuri și amenințări, precum și de 
noile evoluții tehnologice monitorizate în 
permanență de ESA, pentru a optimiza 
echilibrarea ofertei cu cererea în ceea ce 
privește serviciile GOVSATCOM.

Or. en

Amendamentul 581
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 69 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la sfârșitul anului 2024, Comisia 
evaluează implementarea componentei 
GOVSATCOM, mai ales în ceea ce 

GOVSATCOM este operațională până la 
sfârșitul anului 2023. Până la sfârșitul 
anului 2024, Comisia evaluează 
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privește evoluția nevoilor utilizatorilor în 
raport cu capacitatea de comunicare prin 
satelit. Evaluarea examinează, în special, 
necesitatea unor infrastructuri spațiale 
suplimentare. Evaluarea este însoțită, dacă 
este necesar, de o propunere adecvată 
privind dezvoltarea de infrastructuri 
spațiale suplimentare în cadrul 
componentei GOVSATCOM.

implementarea componentei 
GOVSATCOM, mai ales în ceea ce 
privește evoluția nevoilor utilizatorilor în 
raport cu capacitatea de comunicare prin 
satelit. Evaluarea examinează, în special, 
necesitatea unor infrastructuri spațiale 
suplimentare. Evaluarea este însoțită, dacă 
este necesar, de o propunere adecvată 
privind dezvoltarea de infrastructuri 
spațiale suplimentare în cadrul 
componentei GOVSATCOM.

Or. en

Amendamentul 582
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 69 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la sfârșitul anului 2024, Comisia 
evaluează implementarea componentei 
GOVSATCOM, mai ales în ceea ce 
privește evoluția nevoilor utilizatorilor în 
raport cu capacitatea de comunicare prin 
satelit. Evaluarea examinează, în special, 
necesitatea unor infrastructuri spațiale 
suplimentare. Evaluarea este însoțită, dacă 
este necesar, de o propunere adecvată 
privind dezvoltarea de infrastructuri 
spațiale suplimentare în cadrul 
componentei GOVSATCOM.

Până la sfârșitul anului 2024, Comisia, în 
cooperare cu agenția și ESA, evaluează 
implementarea componentei 
GOVSATCOM, mai ales în ceea ce 
privește evoluția nevoilor utilizatorilor în 
raport cu capacitatea de comunicare prin 
satelit. Evaluarea examinează, în special, 
necesitatea unor infrastructuri spațiale 
suplimentare. Evaluarea este însoțită, dacă 
este necesar, de o propunere adecvată 
privind dezvoltarea de infrastructuri 
spațiale suplimentare în cadrul 
componentei GOVSATCOM.

Or. en

Amendamentul 583
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 71 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Sediul agenției se află la Praga (Republica 
Cehă).

Sediul agenției se află la Praga (Republica 
Cehă). În conformitate cu articolul 79 
alineatul (2), birourile locale ale agenției 
pot fi stabilite în funcție de necesitățile 
programului.

Or. en

Justificare

Este esențial ca agenția să fie împuternicită să înființeze birouri locale în întreaga UE, pentru 
a extinde agenția.

Amendamentul 584
Christelle Lechevalier

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Consiliul de administrație este 
format din câte un reprezentant al fiecărui 
stat membru și din patru reprezentanți ai
Comisiei, toți având drept de vot. Consiliul 
de administrație include, de asemenea, un 
membru desemnat de Parlamentul 
European, care nu are drept de vot.

1. Consiliul de administrație este 
format din câte un reprezentant al fiecărui 
stat membru, având drept de vot, și un 
observator al Comisiei, fără drept de vot. 
Consiliul de administrație include, de 
asemenea, un membru desemnat de 
Parlamentul European, care nu are drept de 
vot.

Or. fr

Justificare

Nu există niciun motiv pentru Comisie să aibă patru voturi în condițiile în care rolul său este 
în principal de a pune în aplicare programul și deciziile Parlamentului și ale Consiliului.

Amendamentul 585
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Președintele sau vicepreședintele 2. Președintele sau vicepreședintele 
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consiliului de acreditare de securitate, un 
reprezentant al Consiliului, un reprezentant 
al Înaltului Reprezentant și un reprezentant 
al Agenției Spațiale Europene sunt invitați 
să asiste la reuniunile consiliului de 
administrație în calitate de observatori, în 
condițiile stipulate de regulamentul de 
procedură al consiliului de administrație.

consiliului de acreditare de securitate, un 
reprezentant al Consiliului, un reprezentant 
al Înaltului Reprezentant și un reprezentant 
al Agenției Spațiale Europene pot fi invitați 
să asiste la reuniunile consiliului de 
administrație în calitate de observatori, 
dacă acest lucru se justifică prin 
competențele lor respective și în condițiile 
stipulate de regulamentul de procedură al 
consiliului de administrație.

Or. en

Amendamentul 586
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Mandatul membrilor și al 
membrilor supleanți ai consiliului de 
administrație are o durată de patru ani și 
poate fi reînnoit o singură dată.

5. Mandatul membrilor și al 
membrilor supleanți ai consiliului de 
administrație are o durată de patru ani și 
poate fi reînnoit.

Or. en

Amendamentul 587
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Consiliul de administrație se 
întrunește într-o reuniune ordinară de 
două ori pe an. În plus, se întrunește la 
inițiativa președintelui său sau la cererea a 
cel puțin o treime din membrii săi.

3. Consiliul de administrație se 
întrunește în patru reuniuni ordinare pe 
an. În plus, se întrunește la inițiativa 
președintelui său sau la cererea a cel puțin 
o treime din membrii săi.

Or. en
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Amendamentul 588
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. [Pentru orice componentă a 
programului care presupune utilizarea de 
infrastructuri naționale sensibile, doar
reprezentanții statelor membre care dețin 
astfel de infrastructuri și reprezentantul 
Comisiei pot participa la reuniunile și la 
deliberările consiliului de administrație și
pot vota. În cazul în care președintele 
consiliului de administrație nu este 
reprezentantul unuia dintre statele membre 
care dețin astfel de infrastructuri, el este 
înlocuit de reprezentanții unui stat membru 
care deține astfel de infrastructuri.]

5. [Pentru orice componentă a 
programului în care discuția privește
utilizarea de infrastructuri naționale 
sensibile, reprezentanții tuturor statelor 
membre și reprezentantul Comisiei pot 
participa la reuniunile și la deliberările 
consiliului de administrație, însă doar 
statele membre care dețin o astfel de 
infrastructură pot vota. În cazul în care 
președintele consiliului de administrație nu 
este reprezentantul unuia dintre statele 
membre care dețin astfel de infrastructuri, 
el este înlocuit de reprezentanții unui stat 
membru care deține astfel de 
infrastructuri.] Regulamentul de 
procedură al consiliului de administrație 
stabilește procedura detaliată și situațiile 
în care se poate aplica această 
procedură.]

Or. en

Amendamentul 589
Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. [Pentru orice componentă a 
programului care presupune utilizarea de 
infrastructuri naționale sensibile, doar 
reprezentanții statelor membre care dețin 
astfel de infrastructuri și reprezentantul 
Comisiei pot participa la reuniunile și la 
deliberările consiliului de administrație și 
pot vota. În cazul în care președintele 
consiliului de administrație nu este 

5. [Pentru SST și GovSatCom, atunci
când discuția privește utilizarea de 
infrastructuri naționale sensibile, doar 
reprezentanții statelor membre care dețin 
astfel de infrastructuri și reprezentantul 
Comisiei pot participa la reuniunile și la 
deliberările consiliului de administrație și 
pot vota. În cazul în care președintele 
consiliului de administrație nu este 
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reprezentantul unuia dintre statele membre 
care dețin astfel de infrastructuri, el este 
înlocuit de reprezentanții unui stat membru 
care deține astfel de infrastructuri.]

reprezentantul unuia dintre statele membre 
care dețin astfel de infrastructuri, el este 
înlocuit de reprezentanții unui stat membru 
care deține astfel de infrastructuri.]

Or. en

Amendamentul 590
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția cazurilor în care prezentul 
regulament prevede altfel, consiliul de 
administrație adoptă deciziile cu 
majoritatea simplă a membrilor săi cu 
drept de vot.

Cu excepția cazurilor în care prezentul 
regulament prevede altfel, consiliul de 
administrație adoptă deciziile cu 
majoritatea simplă de două treimi dintre 
membrii săi cu drept de vot.

Or. en

Amendamentul 591
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Fiecare reprezentant al statelor 
membre și al Comisiei dispune de un vot. 
Dacă un membru cu drept de vot este 
absent, supleantul său poate exercita 
dreptul de vot al acestuia. Directorul 
executiv nu participă la vot. Deciziile în 
temeiul articolului 77 alineatul (2) literele 
(a), (b), (f), (j) și (k) sau al articolului 77 
alineatul (5), cu excepția chestiunilor care 
fac obiectul capitolului II din titlul V, se 
adoptă numai cu votul favorabil al 
reprezentanților Comisiei.

2. Fiecare reprezentant al statelor 
membre și al Comisiei dispune de un vot. 
Dacă un membru cu drept de vot este 
absent, supleantul său poate exercita 
dreptul de vot al acestuia. Directorul 
executiv nu participă la vot.

Or. en
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Amendamentul 592
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) adoptă, până la data de 15 
noiembrie a fiecărui an, programul de lucru 
al agenției pentru anul care urmează, după 
integrarea fără modificări a părții elaborate 
de consiliul de acreditare de securitate, în 
conformitate cu articolul 80 litera (b), și 
după primirea avizului Comisiei;

(a) adoptă, până la data de 15 
noiembrie a fiecărui an, programul de lucru 
al agenției pentru anul care urmează, după 
integrarea fără modificări a părții elaborate 
de consiliul de acreditare de securitate, în 
conformitate cu articolul 80 litera (b), și 
după primirea avizului Comisiei. 
Parlamentul European este consultat cu 
privire la acest program de lucru, cu 
condiția ca scopul acestei consultări să fie 
un schimb de opinii, iar rezultatul să nu 
fie obligatoriu pentru agenție;

Or. en

Amendamentul 593
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) adoptă, până la data de 15 
noiembrie a fiecărui an, programul de lucru 
al agenției pentru anul care urmează, după 
integrarea fără modificări a părții elaborate 
de consiliul de acreditare de securitate, în 
conformitate cu articolul 80 litera (b), și 
după primirea avizului Comisiei;

(a) adoptă, până la data de 15 
noiembrie a fiecărui an, programul de lucru 
al agenției pentru anul care urmează, după 
integrarea fără modificări a părții elaborate 
de consiliul de acreditare de securitate, în 
conformitate cu articolul 80 litera (b), și 
după primirea avizului Comisiei; 
Parlamentul European este consultat cu 
privire la acest program de lucru.

Or. en
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Justificare

Adecvat pentru a obține sprijin politic care să arate transparența sectorului spațial.

Amendamentul 594
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) adoptă norme de transparență 
privind contractele industriale și este 
informat periodic cu privire la acestea de 
către directorul executiv;

Or. en

Amendamentul 595
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) aprobă acordurile menționate la 
articolul 98, după consultarea consiliului 
de acreditare de securitate cu privire la 
dispozițiile acordurilor referitoare la 
acreditarea de securitate;

(e) aprobă acordurile menționate la 
articolul 98 alineatul (2), după consultarea 
consiliului de acreditare de securitate cu 
privire la dispozițiile acordurilor referitoare 
la acreditarea de securitate;

Or. en

Amendamentul 596
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 1 – litera – ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(ca) respectă normele de transparență 
privind contractele industriale și 
informează consiliul de administrație;

Or. en

Amendamentul 597
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Directorul executiv decide dacă 
este necesar ca unul sau mai mulți membri 
ai personalului să fie situați în unul sau mai 
multe state membre în scopul îndeplinirii 
sarcinilor agenției într-un mod eficient și 
eficace. Înainte de a decide să înființeze un 
birou local, directorul executiv obține 
aprobarea prealabilă a Comisiei, a 
consiliului de administrație și a statului 
membru (statelor membre) în cauză. 
Decizia respectivă precizează domeniul de 
aplicare al activităților care urmează să fie 
efectuate în cadrul biroului local în așa fel 
încât să se evite costurile inutile și dublarea 
funcțiilor administrative ale agenției. Poate 
fi solicitată încheierea unui Acord privind 
sediul cu statul (statele) membru (membre) 
în cauză.

2. Directorul executiv decide dacă 
este necesar ca unul sau mai mulți membri 
ai personalului să fie situați în unul sau mai 
multe state membre în scopul îndeplinirii 
sarcinilor agenției într-un mod eficient și 
eficace. Înainte de a decide să înființeze o 
infrastructură sau un birou local, 
directorul executiv obține aprobarea 
prealabilă a Comisiei, a consiliului de 
administrație și a statelor membre în cauză. 
Decizia respectivă precizează domeniul de 
aplicare al activităților care urmează să fie 
efectuate în cadrul biroului local în așa fel 
încât să se evite costurile inutile și dublarea 
funcțiilor administrative ale agenției. Poate 
fi solicitată încheierea unui Acord privind 
sediul cu statul (statele) membru (membre) 
în cauză.
Înainte de luarea unei astfel de decizii, 
impactul său în ceea ce privește alocarea 
și bugetul personalului este inclus în 
programele de lucru multianuale și 
anuale.

Or. en

Amendamentul 598
Constanze Krehl

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Directorul executiv decide dacă 
este necesar ca unul sau mai mulți membri 
ai personalului să fie situați în unul sau mai 
multe state membre în scopul îndeplinirii 
sarcinilor agenției într-un mod eficient și 
eficace. Înainte de a decide să înființeze un 
birou local, directorul executiv obține 
aprobarea prealabilă a Comisiei, a 
consiliului de administrație și a statului 
membru (statelor membre) în cauză. 
Decizia respectivă precizează domeniul de 
aplicare al activităților care urmează să fie 
efectuate în cadrul biroului local în așa fel 
încât să se evite costurile inutile și dublarea 
funcțiilor administrative ale agenției. Poate 
fi solicitată încheierea unui Acord privind 
sediul cu statul (statele) membru (membre) 
în cauză.

2. Directorul executiv decide dacă 
este necesar ca unul sau mai mulți membri 
ai personalului să fie situați în unul sau mai 
multe state membre în scopul îndeplinirii 
sarcinilor agenției într-un mod eficient și 
eficace. Înainte de a decide să înființeze un 
birou local, directorul executiv obține 
aprobarea prealabilă a Comisiei și a 
statului membru (statelor membre) în 
cauză. Decizia respectivă precizează 
domeniul de aplicare al activităților care 
urmează să fie efectuate în cadrul biroului 
local în așa fel încât să se evite costurile 
inutile și dublarea funcțiilor administrative 
ale agenției. Poate fi solicitată încheierea 
unui Acord privind sediul cu statul (statele) 
membru (membre) în cauză.

Or. en

Amendamentul 599
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 88 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Începând cu [data intrării în 
vigoare a prezentului regulament], 
coeficientul de corecție menționat la 
articolul 64 din Statutul funcționarilor al 
Uniunii Europene și Regimul aplicabil 
celorlalți agenți ai Uniunii Europene [1] 
aplicabil remunerațiilor din totalul 
funcționarilor și al celorlalți agenți 
angajați de agenție depășește 90 % [1]. 
Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) 
nr. 259/68 al Consiliului din 29 februarie 
1968 de stabilire a Statutului 
funcționarilor Comunităților Europene și 
a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai 
Comunităților Europene și de instituire a 
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unor măsuri speciale aplicabile temporar 
funcționarilor Comisiei L 56, 4.3.1968, p. 
1).

Or. en

Amendamentul 600
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directorul executiv este numit de consiliul 
de administrație, pe baza meritelor și a 
capacităților atestate în domeniul 
administrației și al gestiunii, precum și a 
competențelor și experienței în domeniile 
relevante, dintr-o listă de candidați propuși 
de Comisie în urma unui concurs deschis și 
transparent, după publicarea unei cereri de 
exprimare a interesului în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene sau în altă parte.

Directorul executiv este numit de consiliul 
de administrație, pe baza meritelor și a 
capacităților atestate în domeniul 
administrației și al gestiunii, precum și a 
competențelor și experienței în domeniile 
relevante, dintr-o listă de cel puțin trei
candidați propuși de Comisie în urma unui 
concurs deschis și transparent, după 
publicarea unei cereri de exprimare a 
interesului în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau în altă parte.

Or. en

Amendamentul 601
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 90 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenția poate angaja experți naționali din 
statele membre, de la agenții ale statelor 
membre sau de la organizații 
internaționale. Experții respectivi dețin 
autorizarea de securitate corespunzătoare 
clasificării informațiilor cu care lucrează. 
Acestei categorii de personal nu i se aplică 
Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil 
celorlalți agenți.

Agenția poate angaja experți naționali din 
statele membre, de la agenții ale statelor 
membre, din țări terțe participante sau de 
la organizații internaționale. Experții 
respectivi dețin autorizarea de securitate 
corespunzătoare clasificării informațiilor 
cu care lucrează. Acestei categorii de 
personal nu i se aplică Statutul 
funcționarilor și Regimul aplicabil 
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celorlalți agenți.

Or. en

Amendamentul 602
Davor Škrlec
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 91 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 91 a

Echilibrul de gen

La elaborarea listei de propuneri și la 
selectarea reprezentanților consiliilor și 
personalului agențiilor, statele membre, 
Comisia Europeană și agenția se 
străduiesc să realizeze, în principiu, o 
reprezentare echilibrată a dimensiunii de 
gen și să ofere oportunități egale tuturor 
cetățenilor Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Ca urmare a principiilor CE privind echilibrul de gen.

Amendamentul 603
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 92 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prevederile necesare referitoare la 
sediul care urmează să fie pus la dispoziția 
agenției în statul membru gazdă și la 
facilitățile care urmează să fie oferite de 
statul membru respectiv, precum și 
normele specifice aplicabile în statul 
membru gazdă directorului executiv, 

1. Prevederile necesare referitoare la 
sediul care urmează să fie pus la dispoziția 
agenției în statul membru gazdă și la 
facilitățile care urmează să fie oferite de 
statul membru respectiv, precum și 
normele specifice aplicabile în statul 
membru gazdă directorului executiv, 
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membrilor consiliului de administrație, 
personalului agenției și membrilor 
familiilor acestora se stabilesc într-un 
acord privind sediul, încheiat între agenție 
și statul membru în care se află sediul după 
obținerea aprobării consiliului de 
administrație.

membrilor consiliului de administrație, 
personalului agenției și membrilor 
familiilor acestora se stabilesc într-un 
acord privind sediul, încheiat între agenție 
și statul membru în care se află sediul sau 
infrastructura locală după obținerea 
aprobării consiliului de administrație.

Or. en

Amendamentul 604
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 98 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Consiliul de administrație adoptă o 
strategie privind relațiile cu țările terțe și cu 
organizațiile internaționale în ceea ce 
privește aspectele pentru care agenția 
deține competențe.

3. Consiliul de administrație adoptă o 
strategie privind relațiile cu alte țări 
neparticipante sau cu țările terțe și cu 
organizațiile internaționale în ceea ce 
privește aspectele pentru care agenția 
deține competențe.

Or. en

Amendamentul 605
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 102 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Evaluarea interimară a programului 
se realizează imediat ce sunt disponibile 
suficiente informații cu privire la punerea 
în aplicare a acestuia, dar nu mai târziu de 
patru ani de la începerea punerii în aplicare 
a programului.

2. Evaluarea interimară a programului 
se realizează imediat ce sunt disponibile 
suficiente informații cu privire la punerea 
în aplicare a acestuia, dar nu mai târziu de 
trei ani de la începerea punerii în aplicare a 
programului. O secțiune specifică a acestei 
evaluări este dedicată guvernării 
programului și are scopul de a informa 
dacă sunt necesare modificări ale 
sarcinilor și competențelor încredințate 
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diferiților actori ai programului;

Or. en

Amendamentul 606
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 102 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 30 iunie 2024 și ulterior la fiecare 
cinci ani, Comisia evaluează performanța 
agenției în raport cu obiectivele, mandatul, 
sarcinile și amplasamentul acesteia, pe 
baza orientărilor Comisiei. Evaluarea 
abordează în special posibila necesitate de 
a modifica mandatul agenției și implicațiile 
financiare ale unei astfel de modificări. De 
asemenea, ea abordează politica agenției 
privind conflictele de interese și 
independența și autonomia consiliului de 
acreditare de securitate.

Până la 30 iunie 2024 și ulterior la fiecare 
cinci ani, Comisia evaluează performanța 
agenției în raport cu obiectivele, mandatul, 
sarcinile, amplasamentul acesteia și 
eficacitatea experienței infrastructurilor 
locale pe baza orientărilor Comisiei. 
Evaluarea abordează în special posibila 
necesitate de a modifica mandatul agenției 
și implicațiile financiare ale unei astfel de 
modificări. De asemenea, ea abordează 
politica agenției privind conflictele de 
interese și independența și autonomia 
consiliului de acreditare de securitate.

Or. en

Amendamentul 607
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 102 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 30 iunie 2024 și ulterior la fiecare
cinci ani, Comisia evaluează performanța 
agenției în raport cu obiectivele, mandatul, 
sarcinile și amplasamentul acesteia, pe 
baza orientărilor Comisiei. Evaluarea 
abordează în special posibila necesitate de 
a modifica mandatul agenției și implicațiile 
financiare ale unei astfel de modificări. De 
asemenea, ea abordează politica agenției 

Până la 30 iunie 2024 și, ulterior, la fiecare
trei ani, Comisia evaluează performanța 
agenției în raport cu obiectivele, mandatul, 
sarcinile și amplasamentul acesteia, pe 
baza orientărilor Comisiei. Evaluarea 
abordează în special posibila necesitate de 
a modifica mandatul agenției și implicațiile 
financiare ale unei astfel de modificări. De 
asemenea, ea abordează politica agenției 
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privind conflictele de interese și 
independența și autonomia consiliului de 
acreditare de securitate.

privind conflictele de interese și 
independența și autonomia consiliului de
acreditare de securitate.

Or. en

Justificare

Trei ani par să fie suficienți, în orice caz, pentru a evalua programul și pentru a acorda 
suficient timp pentru a pune în aplicare o schimbare de politică.

Este important să se încredințeze sarcini suplimentare în mod treptat și coerent cu resursele 
disponibile.

Amendamentul 608
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 102 – alineatul 6 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia transmite un raport privind 
evaluarea agenției, precum și concluziile 
sale Parlamentului European, Consiliului, 
consiliului de administrație și consiliului de 
acreditare de securitate din cadrul agenției. 
Constatările evaluării sunt făcute publice.

Comisia transmite un raport privind 
evaluarea agenției, precum și concluziile 
sale Parlamentului European, Consiliului, 
consiliului de administrație și consiliului de 
acreditare de securitate din cadrul agenției. 
Constatările evaluării sunt făcute publice. 
Pornind de la rezultatele primei evaluări, 
Comisia poate face noi propuneri 
legislative, dacă este cazul.

Or. en

Amendamentul 609
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 105 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Competența de a adopta actele 
delegate menționate la articolele 52 și 101 
îi este conferită Comisiei pentru o perioadă 
de timp nedeterminată, până la 31 

2. Competența de adoptare a actelor 
delegate menționate la articolele 52, 57, 59, 
60, 67 și 101 îi este conferită Comisiei 
pentru o perioadă de timp nedeterminată, 
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decembrie 2028. începând cu 31 decembrie 2028.

Or. en

Amendamentul 610
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 105 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Competența de a adopta actele 
delegate menționate la articolele 52 și 101 
îi este conferită Comisiei pentru o perioadă 
de timp nedeterminată, până la 31 
decembrie 2028.

2. Competența de a adopta actele 
delegate menționate la articolele 52 și 101 
îi este conferită Comisiei pentru o perioadă 
de timp, până la 31 decembrie 2027.

Or. en

Amendamentul 611
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 105 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Delegarea de competențe 
menționată la articolele 52 și 101 poate fi 
revocată oricând de Parlamentul European 
sau de Consiliu. Prin decizia de revocare ia 
sfârșit delegarea competențelor specificată 
în decizia respectivă. Ea produce efecte din 
ziua care urmează datei publicării deciziei 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
de la o dată ulterioară menționată în 
decizie. Decizia nu aduce atingere actelor 
delegate care sunt deja în vigoare.

3. Delegarea de competențe 
menționată la articolele 52, 57, 59, 60, 67
și 101 poate fi revocată oricând de 
Parlamentul European sau de Consiliu. 
Prin decizia de revocare ia sfârșit delegarea 
competențelor specificată în decizia 
respectivă. Ea produce efecte din ziua care 
urmează datei publicării deciziei în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de 
la o dată ulterioară menționată în decizie. 
Decizia nu aduce atingere actelor delegate 
care sunt deja în vigoare.

Or. en
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Amendamentul 612
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 105 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolelor 52 și 101 intră în vigoare numai 
în cazul în care nici Parlamentul European 
și nici Consiliul nu au formulat obiecții în 
termen de două luni de la notificarea 
actului respectiv către Parlamentul 
European și Consiliu sau în cazul în care, 
înaintea expirării termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu au obiecții. 
Termenul respectiv se prelungește cu două 
luni la inițiativa Parlamentului European 
sau a Consiliului.

6. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolelor 52, 57, 59, 60, 67 și 101 intră în 
vigoare numai în cazul în care nici 
Parlamentul European și nici Consiliul nu 
au formulat obiecții în termen de două luni 
de la notificarea actului respectiv către 
Parlamentul European și Consiliu sau în 
cazul în care, înaintea expirării termenului 
respectiv, Parlamentul European și 
Consiliul au informat Comisia că nu au 
obiecții. Termenul respectiv se prelungește 
cu două luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

Or. en

Amendamentul 613
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia este asistată de un comitet. 
Respectivul comitet este un comitet în 
înțelesul Regulamentului (UE) 
nr. 182/2011.

1. Comisia este asistată de un comitet
care se întrunește în 
configurații/subcomisii specifice fiecărei 
componente principale a programului 
(Galileo și EGNOS, Copernicus, SSA, 
GOVSATCOM). Respectivul comitet este 
un comitet în înțelesul Regulamentului 
(UE) nr. 182/2011.

Or. en

Amendamentul 614
Evžen Tošenovský
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Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În cazul sistemelor Galileo și 
EGNOS, va exista un subcomitet GNSS 
care raportează comitetului. Subcomitetul 
GNSS include un comitet pentru 
securitate, astfel cum a fost stabilit prin 
Decizia 2009/334/CE.

Or. en

Amendamentul 615
Evžen Tošenovský, Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. În cazul Copernicus, există un 
subcomitet Copernicus. Subcomitetul 
Copernicus înființează Forumul 
utilizatorilor, ca grup de lucru care oferă 
consultanță în ceea ce privește 
identificarea cerințelor utilizatorilor, 
verificarea conformității serviciilor și 
coordonarea utilizatorilor din sectorul 
public.

Or. en

Amendamentul 616
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Acordurile internaționale 
încheiate de Uniune pot prevedea 
participarea, după caz, a reprezentanților 
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țărilor terțe sau ai organizațiilor 
internaționale la lucrările comitetului 
Copernicus în condițiile prevăzute de 
regulamentul său de procedură.

Or. en

Amendamentul 617
Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia implementează acțiuni de 
informare și comunicare privind 
programul, acțiunile și rezultatele sale. 
Resursele financiare alocate programului 
contribuie, de asemenea, la comunicarea 
instituțională a priorităților politice ale 
Uniunii, în măsura în care acestea sunt 
legate de obiectivele prevăzute la articolul 
4.

2. Comisia implementează acțiuni de 
informare și comunicare privind 
programul, acțiunile și rezultatele sale; se 
depun eforturi deosebite pentru a 
promova platformele online care oferă 
acces centralizat la datele și informațiile 
programului, în scopul de informa 
cetățenii și de a le oferi cel mai bun acces 
posibil la datele și informațiile disponibile 
public. Resursele financiare alocate 
programului contribuie, de asemenea, la 
comunicarea instituțională a priorităților 
politice ale Uniunii, în măsura în care 
acestea sunt legate de obiectivele prevăzute 
la articolul 4.

Or. en

Amendamentul 618
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 108 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 108 a

Modificări ale Deciziei nr. 1104/2011/UE

Decizia nr. 1104/2011/UE a 
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Parlamentului European și a 
Consiliului[1] se modifică după cum 
urmează:

(1) La articolul 3, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:

„1. Statele membre, anumite țări terțe, 
Consiliul, Comisia și SEAE au dreptul la 
acces nelimitat și neîntrerupt la PRS în 
întreaga lume.

(2) La articolul 5 alineatul (5), litera (b) 
este înlocuită cu următorul text:

„(b) un acord de stabilire a termenilor și 
condițiilor normelor detaliate pentru 
accesul la PRS de către țara terță sau 
organizația internațională; un astfel de 
acord ar putea include fabricarea și 
exportul în statele membre ale UE și în 
terțe părți cu acordul PRS, în condiții 
specifice, a receptoarelor PRS și a 
modulelor de securitate”.

[1] JO L 287, 4.11.2011, pp. 1–8.

Or. en

Amendamentul 619
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. În termen de [două luni de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament], Comisia, în cooperare cu 
agenția, prezintă un plan tranzitoriu 
pentru a asigura finanțarea și personalul 
adecvat al agenției, pentru a-i permite 
acesteia să îndeplinească sarcinile 
menționate în prezentul regulament. 
Comisia definește măsuri care să 
garanteze că sarcinile la care agenția nu 
dispune de finanțare și personal adecvate 
sunt îndeplinite în mod suficient în 
perioada de tranziție de cel mult doi ani 
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de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en
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