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Europeiska satellitnavigeringssystem ***I 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 november 2013 om förslaget till 

Europaparlamentets och rådets förordning om uppbyggnad och drift av de europeiska 

satellitnavigeringssystemen (COM(2011)0814 – C7-0464/2011 – 2011/0392(COD)) 

 

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2011)0814), 

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 172 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 

parlamentet (C7-0464/2011), 

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 

28 mars 20121. 

– efter att ha hört Regionkommittén, 

– med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 11 september 

2013 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget 

om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,  

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 

yttrandena från utskottet för utrikesfrågor, budgetutskottet och utskottet för transport och 

turism (A7-0321/2013). 

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen. 

2. Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets, rådets och kommissionens 

gemensamma uttalande som bifogas denna resolution. 

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 

den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt. 

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 

kommissionen och de nationella parlamenten. 
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Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 november 2013 

inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 om 

uppbyggnad och drift av de europeiska satellitnavigeringssystemen och om upphävande 

av rådets förordning (EG) nr 876/2002 och Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 683/2008 

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar 

parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 1285/2013.) 



 

 

BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN 

Gemensamt uttalande från Europaparlamentet, rådet och Europeiska kommissionen 

om 

DEN INTERINSTITUTIONELLA PANELEN FÖR GALILEO (GIP) 

1. Med tanke på att de europeiska GNSS-programmen är betydelsefulla, unika och komplexa, 

att unionen äger de system som programmen lett fram till och att programmen finansieras fullt 

ut från unionens budget under perioden 2014–2020, inser Europaparlamentet, rådet och 

Europeiska kommissionen att det är nödvändigt med ett nära samarbete mellan de tre 

institutionerna. 

2. En interinstitutionell panel för Galileo (GIP) kommer att uppfylla målet att underlätta för var 

och en av institutionerna att utöva sina respektive befogenheter. GIP kommer därför att inrättas 

för att noggrant följa 

a) hur genomförandet av de europeiska GNSS-programmen fortskrider, särskilt när det gäller 

genomförandet av upphandling och ingående av kontrakt, i synnerhet med avseende på ESA, 

b) internationella avtal med tredjeländer, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna 

i artikel 218 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

c) bearbetandet av marknaderna för satellitnavigering, 

d) styrningsåtgärdernas verkningsfullhet, och 

e) den årliga översynen av arbetsprogrammet. 

3. I enlighet med gällande bestämmelser kommer GIP att respektera behovet av diskretion, 

särskilt med tanke på att vissa uppgifter är affärshemligheter och av känslig art. 

4. Kommissionen kommer att ta hänsyn till synpunkterna från GIP. 

5. GIP kommer att bestå av sju företrädare, varav 

– tre från rådet, 



 

 

– tre från Europaparlamentet, 

– en från kommissionen, 

och kommer att ha regelbundna möten (i princip fyra gånger om året). 

6. GIP påverkar inte de fastställda befogenheterna eller de interinstitutionella förbindelserna. 

 

 


