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*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
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antud häälte enamus
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antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
Euroopa satelliitraadionavigatsiooni programmide (EGNOS ja Galileo) rakendamise 
jätkamise kohta
(KOM(2007)0535 – C6-0345/2007 – 2004/0156(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine - uus menetlemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni muudetud ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2007)0535);

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2004)0477);

– võttes arvesse oma 6. septembri 2005. aasta esimese lugemise seisukohta1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 156, mille alusel esitas 
komisjon ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0345/2007);

– võttes arvesse oma 20. juuni 2007. aasta resolutsioon Euroopa satelliitraadionavigatsiooni 
programmi (Galileo) rahastamise kohta 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise 
kokkuleppe ja mitmeaastase finantsraamistiku 2007–2013 alusel2;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 55 lõiget 1;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ja 
eelarvekomisjoni, eelarvekontrollikomisjoni ning transpordi- ja turismikomisjoni 
arvamusi (A6-0000/2007),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

                                               
1 ELT C 193 E, 17.8.2006, lk 61.
2 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0272.
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Muudatusettepanek 1
Põhjendus 19

(19) Euroopa Kosmoseagentuuril on 
olemas tehniline oskusteave ja ta sõlmib
Euroopa Ühendusega mitmeaastase 
kokkuleppe, mis hõlmab programmide 
ellurakendamisega seotud tehnilisi 
küsimusi. Et võimaldada Euroopa 
Ühendust esindaval komisjonil täiel määral 
täita oma järelevalveülesannet, peab see 
kokkulepe hõlmama Euroopa 
Kosmoseagentuuri hallatavate fondide 
haldamise üldtingimusi ning nägema ette, 
et kokkuleppe ellurakendamise käigus 
sõlmitavad tehingud vastavad riigihangete 
osas kehtivatele ühenduse eeskirjadele.
Sealjuures tuleks võtta nõuetekohaselt 
arvesse kehtivaid õigusakte ja tehtud 
investeeringuid ning vajadusel ka 
kehtivaid lepinguid.

(19) Euroopa Kosmoseagentuuril on 
olemas tehniline oskusteave ja ta peaks 
sõlmima Euroopa Ühendusega 
mitmeaastase kokkuleppe, mis hõlmab 
programmide ellurakendamisega seotud 
tehnilisi küsimusi. Et võimaldada Euroopa 
Ühendust esindaval komisjonil täiel määral 
täita oma järelevalveülesannet, peaks see 
kokkulepe hõlmama Euroopa 
Kosmoseagentuuri hallatavate fondide 
haldamise üldtingimusi.

Selgitus

Seda muudatusettepanekut, eriti Euroopa Kosmoseagentuuri rolli ja tingimusi, mis on seotud 
EÜ fondide haldamisega Euroopa Kosmoseagentuuri poolt, tuleks vaadelda artikli 13 kohta 
esitatud asjaomaste muudatusettepanekutega seatud kontekstis. Vt ka põhjendust 19 a.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 19 a (uus)

(19 a) Kuna programme rahastab 
Euroopa Ühendus, peaksid programmide 
raames toimuvad avalikud hanked 
vastama avaliku hanke lepingute osas 
kehtivatele ühenduse eeskirjadele ja 
nende eesmärk peaks olema eeskätt 
kulude ohjes hoidmine ja riskide 
leevendamine ning samuti tõhususe 
suurendamine ja sõltuvuse vähendamine. 
Programmi on soovitav sisse viia 
konkurentsi element ja seetõttu peaks 
mistahes avalik hange põhinema, kui 
vähegi võimalik, hankel kahelt tarnijalt ja 
korrapärasel võistupakkumisel juhul, kui 
see ei suurenda kulusid ega põhjusta 
ajalist viivitust vajaduse tõttu kohandada 
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lisatarnijate tehnilisi lahendusi ja 
tootmismeetodeid. Hangetel kitsaskohtade 
tekkimist tarneraskuste tõttu ja hankeid, 
millel on ainult üks tarnija, tuleks teisalt 
minimeerida. Järgmises pakkumise etapis 
tuleks võtta arvesse Galileo programmi 
määratlus- ja arendusetapi jooksul tehtud 
otsuseid, investeeringuid ja saavutusi.

Selgitus

EÜ ja Euroopa Kosmoseagentuuri vaheline mitmeaastane kokkulepe hangete kohta peaks 
sisaldama Euroopa Kosmoseagentuuri jaoks hulka kohustusi, mis tulenevad programmide 
avalikust olemusest ja avalike hangete eeskirjadest. Käesolev muudatusettepanek koos 
muudatusettepanekutega artikli 13 kohta rõhutavad sellise raamistiku eesmärke, nagu 
tõhusus, sõltuvuse vähendamine, riskide leevendamine ning kriteeriume, millega püütakse 
suurendada konkurentsi, vältida kitsaskohti tarneahelas, viivitusi, ülesannete dubleerimist 
jne.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 20 a (uus)

(20 a) Euroopa Parlamendi ja komisjoni 
vahel on sõlmitud kokkulepe menetluste 
kohta, millega rakendada nõukogu 28. 
juuni 1999. aasta otsust 1999/468/EÜ, 
millega kehtestatakse komisjoni 
rakendusvolituste kasutamise 
menetlused.1

----
1 EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on 
muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 200, 
22.7.2006, lk. 11).

Selgitus

Komisjon peab teavitama Euroopa Parlamenti komiteede toimingutest, tagades, et 
edastussüsteem on läbipaistev, teavet edastatakse õigeaegselt ja menetluse erinevad etapid on 
tuvastatud. Selleks on EP ja komisjon sõlminud kahepoolse kokkuleppe, millega sätestatakse 
menetlus.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 21 a (uus)
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(21 a) Euroopa Ühendus peaks olema 
kogu EGNOSe ja Galileo programmide 
käigus loodud või arendatud materiaalse 
ja immateriaalse vara omanik. Seetõttu 
tuleb komisjonil esitada Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule vajaduse 
korral ettepanek olemasolevate ühenduse 
õigusaktide muutmiseks.

Selgitus

Puudub kohustus muuta olemasolevaid õigusakte, kui kõnealune ettepanek on vastu võetud. Vt 
ka muudatusettepanekut, millega lisatakse artikkel 6 a (uus).

Muudatusettepanek 5
Artikli 1 kolmas a lõik (uus)

Programmide konkreetsed eesmärgid on 
sätestatud lisas.

Selgitus

Euroopa GNSS süsteemide ja programmide eesmärgid – üldised ja konkreetsed – on 
käesoleva põhiõigusakti olulised elemendid. Järelikult peaksid selle konkreetsed eesmärgid 
olema mingi artikli lahutamatu osa.

Muudatusettepanek 6
Artikli 4 lõige 4

4. Euroopa Ühenduse sõlmitud lepingutes 
ja kokkulepetes nähakse ette võimaliku 
kolmandate riikide programmi 
kaasrahastamises osalemise tingimused ja 
viisid.

4. Kolmandad riigid võivad osaleda 
programmi täiendavas rahastamises.
Euroopa Ühenduse vastavalt EÜ 
asutamislepingu artikli 300 lõikele 3
sõlmitud lepingutes ja kokkulepetes selliste 
kolmandate riikidega nähakse ette nende 
osalemise tingimused ja üksikasjalikud 
eeskirjad.

Selgitus

Muudatusettepanekuga püütakse selgitada menetlust ja iga EÜ institutsiooni rolli.

Muudatusettepanek 7
Artikkel 6 a (uus)
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Artikkel 6 a
Vara omand

2 a. Euroopa Ühendus on kogu 
programmide käigus loodud või 
arendatud materiaalse ja immateriaalse 
vara omanik.

Selgitus

EGNOSe programm tuleks täielikult inkorporeerida ja seda tuleks pidada üheks Euroopa 
satelliitraadionavigatsiooni infrastruktuuri kahest sambast; seetõttu on vajalik, et Euroopa 
Ühendus oleks mõlemate süsteemide omanik.

Muudatusettepanek 8
Artikli 8 lõige 1 a (uus)

1 a. Lõikes 1 osutatud summa on 
eelduseks tulemuslikele 
hankemenetlustele ja lepingu sõlmimiseks 
peetavatele läbirääkimistele, kus 
saavutatakse parim hinna ja kvaliteedi 
suhe ning ajakavast kinnipidamine, 
millest mõlemad tagab komisjon.

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga lisatakse programmide rakendamiseks vajalikule summale 
põhitingimused ning seotakse hanked ja lepingu sõlmimiseks peetavad läbirääkimised avalike 
vahendite tulemusliku haldamisega.

Muudatusettepanek 9
Artikli 8 lõige 4

4. Käesoleva artikli esimeses lõikes 
osutatud summas ei kajastu võimalikud 
Euroopa Ühenduse ettenägematud 
finantskohustused, eeskätt kohustused, mis 
on seotud süsteemide avaliku 
omandivormiga. Sellisel juhul esitab 
komisjon asjakohased ettepanekud
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

4. Käesoleva artikli esimeses lõikes 
osutatud summas ei kajastu võimalikud 
Euroopa Ühenduse ettenägematud 
finantskohustused, eeskätt kohustused, mis 
on seotud süsteemide avaliku 
omandivormiga. Seetõttu esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 2010. 
aastal ettepaneku koos oma 
vahekokkuvõttega, et võimaldada 
eelarvepädevatel institutsioonidel 
langetada otsus pärast 2013. aastat 
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algavaks uueks finantsplaneerimise 
perioodiks vajalike rahaliste vahendite 
kohta, kaasa arvatud Euroopa Ühenduse 
mis tahes kohustused, mis on seotud 
süsteemi avaliku omandivormiga.

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga püütakse kohustada komisjoni olema valvas programmide 
rakendamisel tehtavate edusammude suhtes ning kasutama 2010. aastaks saadud kogemusi, et 
kalkuleerida täpsemalt avaliku sektori eelarvelisi kulukohustusi, mis on seotud 2013. aastal 
algama pidava kasutusetapiga.

Muudatusettepanek 10
Artikli 9 teine lõik

Tulu jaotamise mehhanism võib olla ette 
nähtud erasektoriga sõlmitavas lepingus 
või lepingutes.

Tulu jaotamise mehhanism võib olla ette 
nähtud erasektoriga sõlmitavas lepingus 
või lepingutes. Komisjon esitab Euroopa 
GNSSi programmide komiteele 
ettepaneku, milles määratletakse sellise 
mehhanismi põhimõtted, kohustused ja 
rakendamise tingimused. Ettepanek 
võetakse vastu artikli 14 lõikes 3 osutatud 
korras.

Selgitus

Komisjoni poolt välja pakutud teksti võib pidada puudulikuks. Muudatusettepanekuga 
püütakse täpsustada menetlust ja elemente, mis tuleks lisada õigusakti ettepanekusse, mis 
tuleb esitada kasutuselevõtuetapi jooksul, et tagada selle mehhanismi õigeaegne jõustumine 
kasutusetapi jaoks.

Muudatusettepanek 11
Artikli 10 teine lõik

Euroopa Ühendus, keda esindab komisjon, 
tagab programmide ellurakendamise, ilma 
et see piiraks määruse (EÜ) nr 1321/2004 
sätete kohaldamist. Selleks rakendab 
komisjon vajalikud vahendid ning valdab 
selle ülesande täitmiseks vajalikke 
ressursse. Komisjon võib programmide 
haldamise järelevalve osas abi saamiseks 

Euroopa Ühendus, keda esindab komisjon, 
tagab programmide ellurakendamise, ilma 
et see piiraks määruse (EÜ) nr 1321/2004 
sätete kohaldamist. Selleks rakendab 
komisjon vajalikud vahendid ning valdab 
selle ülesande täitmiseks vajalikke 
ressursse, vältides struktuuride ja 
ülesannete dubleerimist. Komisjon võib 
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pöörduda sõltumatute ekspertide poole.
Komisjon võib finants- või tehniliste 
auditeerimiste läbiviimiseks samuti 
pöörduda liikmesriikide ekspertide poole.

finants- või tehniliste auditeerimiste 
läbiviimiseks samuti pöörduda 
liikmesriikide ekspertide poole.

Selgitus

Kuna Euroopa GNSSi järelevalveamet saab ülesandeks komisjoni üldiselt abistada, abistab ta 
komisjoni kõigis rakendamisega seotud küsimustes; lisaks võivad komisjoni abistada 
liikmesriikide eksperdid.

Muudatusettepanek 12
Artikkel 10 a (uus)

Artikkel 10 a
Programmide julgeolek

Programmide üldised julgeolekunõuded 
tagab Euroopa GNSSi programmide 
komitee.
Kui süsteemide kasutamine kujutab 
endast ohtu Euroopa Liidu või 
liikmesriikide julgeolekule, kohaldatakse 
ühismeetmes 004/552/ÜVJP sätestatud 
menetlusi.

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga sätestatakse Euroopa GNSSi programmide komitee roll 
julgeolekuküsimuste haldamisel ning menetlused, mida kohaldada, kui ELi või tema 
liikmesriikide julgeolek on ohustatud.

Muudatusettepanek 13
Artikli 11 lõige 3

3. Komisjon võtab vastu mitmeaastase 
tööprogrammi ja selle võimalikud uued 
redaktsioonid käesoleva määruse artikli 14 
lõikes 2 sätestatud korras.

3. Komisjon võtab vastu mitmeaastase 
tööprogrammi, iga-aastased 
tööprogrammid ja rakenduskava, milles 
määratletakse muu hulgas programmide 
rahastamine, ja nende võimalikud uued 
redaktsioonid artikli 14 lõikes 3 sätestatud 
korras.
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Selgitus

Komisjonile antakse täiendav kohustus, mida täidetakse kontrolliga regulatiivmenetluse 
alusel.

Muudatusettepanek 14
Artikli 11 lõige 4

4. Komisjon kinnitab 1. lisa muudatused.
Meetmed, millega muudetakse käesoleva 
määruse väheolulisi osi, kinnitatakse 
vastavalt artikli 14 lõikes 3 ette nähtud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

välja jäetud

Selgitus

Seda muudatusettepanekut tuleks käsitleda koos muudatusettepanekuga artikli 1 kohta seoses 
sellega, mis on või mis ei ole põhiõigusakti olulised osad, nagu on sätestatud 22. detsembri 
1998. aasta institutsioonidevahelises kokkuleppes ühenduse õigusaktide koostamise kohta. 

Muudatusettepanek 15
Artikli 13 teine lõik

Kokkuleppes on sätestatud Euroopa 
Kosmoseagentuurile eraldatud vahendite 
haldamise üldtingimused ja eeskätt 
osutatud teostatavad toimingud, nendega 
seotud rahastamismeetmed, 
haldusmenetlused, järelevalve- ja 
kontrollimenetlused ning meetmed, mida 
kohaldatakse kokkuleppe mittetäieliku 
täitmise korral, samuti materiaalse ja 
mittemateriaalse vara valdamise kord.

Mitmeaastases kokkuleppes on sätestatud 
Euroopa Kosmoseagentuurile eraldatud 
vahendite haldamise üldtingimused ja 
eeskätt osutatud teostatavad toimingud, 
nendega seotud rahastamismeetmed, 
haldusmenetlused, järelevalve- ja 
kontrollimenetlused ning meetmed, mida 
kohaldatakse kokkuleppe mittetäieliku 
täitmise korral, samuti materiaalse ja 
mittemateriaalse vara valdamise kord.

Selgitus

Lihtne parandus, selgituseta mõistetav.

Muudatusettepanek 16
Artikli 13 teine b lõik (uus)

Mitmeaastases kokkuleppes sätestatakse 
ka järgmist:



PR\693920ET.doc 13/16 PE396.800v01-00

ET

a) Euroopa Kosmoseagentuur kohaldab 
ühenduse avalike hangete eeskirju.
b) Euroopa Kosmoseagentuur tagab 
läbipaistva ning õigeaegse teabe 
kohaldatavate hanke-eeskirjade, 
valikukriteeriumide ja mis tahes muude 
sellega seotud küsimuste kohta ning 
teavitab neist selgelt.
c) Mitmeaastase kokkuleppe alusel 
toimuva avaliku hanke eesmärk on 
saavutada avatud juurdepääs ja õiglane 
konkurents terves tööstustarnete ahelas 
ning ergutada erasektori osaliste 
tasakaalustatud osalemist kõigis 
liikmesriikides. Euroopa 
Kosmoseagentuur väldib turgu valitsevate 
seisundite loomist või tugevdamist.
d) Euroopa Kosmoseagentuur korraldab 
infrastruktuuriga seotud lepingud 
põhisegmendipakettideks ja 
lisatööpakettideks.
e) Kui vähegi võimalik, teostatakse 
hanked paralleelselt kahelt tarnijalt, et 
vähendada tehnoloogia- ja tööstusriske 
ning sõltuvust, ning paremini kontrollida 
programmi kuludest ja ajakavadest üldist 
kinnipidamist.
f) Kus hange kahelt tarnijalt ei ole 
võimalik, sätestatakse lepingus, et 
alltöövõtu korral peab töövõtja 
kohaldama avaliku hanke lepinguid 
käsitlevaid ühenduse eeskirju ja järgima 
käesolevas artiklis seatud eesmärke. Ühelt 
tarnijalt hanke puhul on peatöövõtja 
sõlmitavate allhankelepingute ulatus ja 
väärtus lepingu osaks.
g) Lepingute üle peetavatel 
läbirääkimistel võtab Euroopa 
Kosmoseagentuur nõuetekohaselt arvesse, 
niivõrd kui see on asjakohane, Galileo 
programmi määratlus- ja arendusetapi 
jooksul tehtud otsuseid, investeeringuid ja 
saavutusi.
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Selgitus

On oluline, et kasutatakse ühenduse avalike hangete eeskirju. Avatud juurdepääs ja õiglane 
konkurents tuleb tagada terves tööstustarnete ahelas, et hoida ära monopolide moodustumist. 
Programm vajab hangetealast lähenemist, mis tagab Euroopa tööstuse tasakaalustatud 
osalemise, kuna arendusetapi jooksul on see juba kogunud väärtusliku oskusteabe. 
Sidusrühmadel kõigis liikmesriikides, eriti väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel 
(VKEdel), peab olema võimalus Galileo hangetes osalemiseks.

Muudatusettepanek 17
Artikli 13 kolmas lõik

Kõnealuse kokkuleppe alusel teostatavate 
hangete suhtes kohaldatakse ühenduse 
eeskirju avalike hangete alal, ilma et see 
piiraks meetmeid, mis on vajalikud 
Euroopa Ühenduse oluliste 
julgeolekuhuvide või avaliku julgeoleku 
kaitseks. Need hanked peavad vastama 
programmide struktuurile ja arvestama 
nende seotust ühendusega.

Mitmeaastase kokkuleppe alusel 
teostatavate hangete suhtes kohaldatakse 
ühenduse eeskirju avalike hangete alal, 
ilma et see piiraks meetmeid, mis on 
vajalikud Euroopa Ühenduse oluliste 
julgeolekuhuvide või avaliku julgeoleku 
kaitseks ja mis tulenevad programmide 
strateegilisest olemusest ning turva- ja 
ekspordikontrolli nõuetest. Mitmeaastase 
kokkuleppe alusel sõlmitavate lepingute 
peamised tingimused kiidetakse heaks 
artikli 14 lõikes 2 osutatud korras.

Selgitus

Vaata eelnevaid selgitusi.

Muudatusettepanek 18
Artikli 13 lõige 3 a (uus)

3 a. Komisjon jälgib ja hindab Euroopa 
Kosmoseagentuuri hankemenetlusi, 
konkurentsi ja ELi asjaomaseid turge 
ning esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ilma ülearuse viivituseta 
aruande.

Selgitus

Vaata eelnevaid selgitusi.
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Muudatusettepanek 19
Artikli 14 lõige 3

3. Kui viidatakse käesolevale lõikele,
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 
a lõikeid 1–4 ja artiklit 7, võttes arvesse 
sama määruse artiklit 8.

3. Käesolevale lõikele viitamisel
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artiklit 
5a ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse 
artikli 8 sätteid.

Selgitus

See muudatusettepanek on kooskõlas muudatusettepanekuga põhjenduse 20 a (uus) kohta, mis 
järgib Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel sõlmitud kokkulepet, mis puudutab kontrolliga 
regulatiivmenetluse rakendamist.

Muudatusettepanek 20
Artikli 14 lõige 4 a (uus)

4 a. Euroopa GNSSi programmide 
komitee võib paluda sõltumatutel 
ekspertidel viia läbi finants- ja tehnilisi 
auditeerimisi. Sõltumatud eksperdid 
võivad Euroopa GNSSi komiteele välja 
pakkuda asjakohaseid meetmeid.
Programmide jälgimiseks on Euroopa 
Parlamendil õigus nimetada Euroopa 
GNSSi komiteesse sõltumatu ekspert.

Selgitus

Võttes arvesse parlamendi ja nõukogu ühist poliitilist vastutust programmi eest programmi 
ainulaadse olemuse osas, on vaja, et parlamendil oleks võimalik selle arengut jälgida. See 
nõuab sõltumatute ekspertide abi. Parlamendi esimeses raportis Galileo kohta (A6-
0212/2005) sedastati samuti selgelt parlamendi vaatlejastaatus GNSSi järelevalveameti 
nõukogu koosolekul, nagu tookord ette nähti.

Muudatusettepanek 21
Artikli 14 lõige 5

5. Euroopa Ühenduse sõlmitavate lepingute 
ja kokkulepetega võib näha ette 
kolmandate riikide või rahvusvaheliste 
organisatsioonide osalemise Euroopa 
GNSSi programmide komitee tegevuses 
komitee sisemäärustikus ettenähtud korras.

5. Euroopa Ühenduse sõlmitavate lepingute 
ja kokkulepetega vastavalt artikli 4 lõikele 
4 võib näha ette kolmandate riikide või 
rahvusvaheliste organisatsioonide 
osalemise Euroopa GNSSi programmide 
komitee tegevuses komitee sisemäärustikus 
ettenähtud korras.
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Selgitus

Vt artikli 4 lõiget 4 puudutava muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 22
Lisa esimene lõik

Euroopa GNSSi süsteemid ja programmid 
ning nende programmide üldised 
eesmärgid ja etapid on kindlaks määratud 
käesoleva määruse artiklitega 1, 3 ja 5.

välja jäetud

Selgitus

See tuleneb muudatusettepanekust artikli 1 kohta.
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