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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel
jelölik.  A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a 
jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak javításokat a végleges szöveg 
kidolgozásának elősegítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy 
kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű javasolt 
módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az európai műholdas rádiónavigációs programok (EGNOS és Galileo) végrehajtásának 
folytatásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2007)0535 – C6-0345/2007 – 2004/0156(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2007)0535),

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2004)0477),

– tekintettel a 2005. szeptember 6-i első olvasatban elfogadott álláspontjára1, 

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 156. cikkére, amely alapján 
a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0345/2007),

– tekintettel 2007. június 20-i állásfoglalására az európai műholdas rádiónavigációs 
programnak (GALILEO) a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás és a 2007-
2013-as többéves pénzügyi keret szerinti finanszírozásáról2,

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési 
Bizottság, valamint a Költségvetési Ellenőrző Bizottság és a Közlekedési és 
Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A6-0000/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás 1
(19) preambulumbekezdés

Az Európai Űrügynökségnek, amely Az Európai Űrügynökségnek, amely 
                                               
1  HL C 193 E., 2006.8.17., 61. o.
2  Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0272.
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műszaki kérdésekben rendelkezik 
szakértelemmel, a programok 
végrehajtásának műszaki vonatkozásait 
lefedő többéves megállapodást köt az 
Európai Közösséggel. Annak lehetővé 
tétele érdekében, hogy az Európai 
Közösségek képviseletében eljáró 
Bizottság teljes mértékig gyakorolhassa 
ellenőrzési hatáskörét, a fenti 
megállapodásnak tartalmaznia kell
különösen az Európai Űrügynökségre 
bízott pénzeszközök kezelésének általános 
feltételeit, valamint elő kell írnia, hogy a 
megállapodás alkalmazásában megkötött 
szerződések összhangban legyenek a 
közbeszerzésekre alkalmazandó közösségi 
szabályokkal. E tekintetben megfelelően 
figyelembe kell venni a közösségi 
vívmányokat, a már elvégzett 
beruházásokat, valamint adott esetben a 
hatályos megállapodásokat is.

műszaki kérdésekben rendelkezik 
szakértelemmel, a programok 
végrehajtásának műszaki vonatkozásait 
lefedő többéves megállapodást kell kötnie
az Európai Közösséggel. Annak lehetővé 
tétele érdekében, hogy az Európai 
Közösségek képviseletében eljáró 
Bizottság teljes mértékig gyakorolhassa 
ellenőrzési hatáskörét, a fenti 
megállapodásnak tartalmaznia kellene
különösen az Európai Űrügynökségre 
bízott pénzeszközök kezelésének általános 
feltételeit. 

Indokolás

Ezt a módosítást a 13. cikkhez benyújtott, vonatkozó módosítások összefüggésében kellene 
értelmezni, különös tekintettel az ESA szerepére és a közösségi források ESA által történő 
kezelésének feltételeire. Lásd még a (19a) preambulumbekezdést. 

Módosítás 2
(19 a) preambulumbekezdés (új)

(19a) Mivel a programokat az Európai 
Közösség fogja finanszírozni, a 
programok keretében sorra kerülő 
közbeszerzéseknek meg kellene felelniük a 
közbeszerzésekre alkalmazandó közösségi 
szabályozásnak, és elsősorban a költségek 
ellenőrzésére és a kockázatok enyhítésére, 
továbbá a hatékonyság növelésére és a 
függőségek csökkentésére kellene 
irányulniuk. Kívánatos volna a 
programba bevezetni a versenyelvűséget,
ezért amikor csak lehetséges, minden 
közbeszerzést a kettős beszerzés és a 
szabályos versenyeztetés elvének alapján 
kell lebonyolítani, amennyiben ez nem 
növeli a költségeket, és nem okoz időbeli 
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késedelmet abból eredően, hogy újabb 
beszállítók terveit és termelési módszereit 
kell az igényekhez igazítani. Ugyanakkor 
a szűk keresztmetszetet képviselő 
beszállítók és az egyedüli forrásból való 
beszerzések alkalmazását minimálisra kell 
csökkenteni. A következő pályáztatási 
szakaszban figyelembe kellene venni a
Galileo-program meghatározási és 
fejlesztési szakaszainak döntéseit, 
beruházásait és eredményeit.

Indokolás

Az EK és az ESA közötti, több évre szóló beszerzési megállapodásnak számos, a programok 
közszolgálati jellegéből és a közbeszerzésekre vonatkozó szabályokból eredő kötelezettséget 
kellene előírnia az ESA számára. Ez a módosítás a 13. cikkhez benyújtott módosításokkal 
együtt egy ilyen keretrendszer célkitűzéseit hangsúlyozza: hatékonyság, a függőség 
csökkentése, kockázatcsökkentés, a verseny ösztönzését célzó kritériumok, a beszerzési 
láncban jelentkező szűk keresztmetszetek kivédése, késedelmek, feladatok megkettőzése stb.

Módosítás 3
(20 a) preambulumbekezdés (új)

(20a) Az Európai Parlament és a 
Bizottság megállapodást kötött a 
Bizottságra ruházott végrehajtási 
hatáskörök gyakorlására vonatkozó 
eljárásokat megállapító, 1999. június 28-i 
1999/468/EK tanácsi határozat 
végrehajtására vonatkozó eljárásokról.1

----
1 HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK 
határozattal (HL L 200., 2006.7.22. 11. o.) 
módosított határozat.

Indokolás

A Bizottságnak tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet a bizottsági eljárásokról, biztosítva 
az előterjesztési rendszer átláthatóságát, az információk kellő időben való továbbítását, 
valamint az eljárás különböző szakaszainak azonosítását. E célból az Európai Parlament és a 
Bizottság kétoldalú megállapodás keretében szabályozta az eljárást.

Módosítás 4
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(21 a) preambulumbekezdés (új)

(21a) Az EGNOS és Galileo programok 
keretében létrehozott vagy kifejlesztett 
tárgyi eszközök és immateriális javak 
összességének az Európai Közösség 
tulajdonát kellene képeznie. Ezért a 
Bizottság az Európai Parlament és a 
Tanács elé terjeszti a meglévő közösségi 
jogszabályok megfelelő módosításáról 
szóló javaslatát.

Indokolás

Hiányzik a meglévő jogszabályok módosítására vonatkozó kötelezettségvállalás arra az 
esetre, ha a kérdéses javaslatot elfogadják. Lásd még a 6a. cikket (új) beillesztő módosítást.

Módosítás 5
1. cikk (3 a) bekezdés (új)

A programok egyes célkitűzéseit a 
melléklet tartalmazza.

Indokolás

Az európai GNSS rendszerek és programok általános és konkrét célkitűzései ezen alap-
jogiaktus lényegi összetevői. Ezért konkrét célkitűzéseik egy cikk szerves részét kellene, hogy 
alkossák.

Módosítás 6
4. cikk, (4) bekezdés

4. Az Európai Közösség által megkötött 
megállapodások vagy egyezmények
tartalmazzák harmadik államoknak a 
program kiegészítő finanszírozásában való 
esetleges részvétele feltételeit és 
végrehajtási szabályait.

4. A program kiegészítő finanszírozásába 
harmadik országok is részt vehetnek. Az 
Európai Közösség és az ilyen harmadik 
államok között az EK-Szerződés 300. 
cikkének (3) bekezdésével összhangban
megkötött megállapodásoknak vagy 
egyezményeknek tartalmaznia kell ezen 
államok részvételének feltételeit és 
részletes szabályait.

Indokolás

A módosítás célja, hogy tisztázza a követendő eljárást és az egyes EK-intézmények szerepét.
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Módosítás 7
6 a. cikk (új)

6a. cikk
Az eszközök tulajdonjoga

(2a) A programok keretében létrehozott 
vagy kifejlesztett tárgyi eszközök és 
immateriális javak összessége az Európai 
Közösség tulajdonát képezi.

Indokolás

Az EGNOS-programot teljes mértékben be kellene építeni, és úgy kellene meghatározni, mint 
az európai műholdas rádiónavigációs infrastruktúra két pillérének egyikét, ezért mindkét 
rendszer tulajdonjogával az Európai Közösségnek kell rendelkeznie.

Módosítás 8
8. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) Az (1) bekezdésben említett összeg 
feltételét a hatékony beszerzési eljárások, 
a szerződés tekintetében legkedvezőbb ár-
érték arányt eredményező tárgyalások, 
valamint a programok javasolt 
ütemezésének betartása képezik, melyeket 
a Bizottságnak kell biztosítania.

Indokolás

Ez a módosítás alapvető feltételekhez köti a programok megvalósításához szükséges összegek 
kiutalását, továbbá a beszerzésre és a szerződésekre vonatkozó tárgyalások tekintetében is 
megköveteli az állami pénzeszközök hatékony kezelésére vonatkozó szabályok betartását.

Módosítás 9
8. cikk (4) bekezdés

4. Az e cikk első bekezdésében említett 
összeg nem tartalmazza azokat az előre 
nem látható pénzügyi kötelezettségeket, 
amelyeket az Európai Közösségnek adott 
esetben teljesítenie kell, különös tekintettel 
azokra, amelyek a rendszerek köztulajdoni 
jellegéből fakadnak. Ha a Bizottság ilyen 
helyzettel szembesül, az Európai 
Parlament és a Tanács elé terjeszti a 

4. Az e cikk első bekezdésében említett 
összeg nem tartalmazza azokat az előre 
nem látható pénzügyi kötelezettségeket, 
amelyeket az Európai Közösségnek adott 
esetben teljesítenie kell, különös tekintettel 
azokra, amelyek a rendszerek köztulajdoni 
jellegéből fakadnak. Ezért a Bizottság 
2010-ben az időközi értékelés mellett egy 
javaslatot is benyújt majd az Európai 
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megfelelő javaslatokat. Parlamentnek és a Tanácsnak, annak 
érdekében, hogy a költségvetési hatóság a 
2013-ban kezdődő pénzügyi programozási 
időszakra vonatkozóan döntést hozhasson 
a szükséges finanszírozásról, beleértve az 
Európai Közösségnek a rendszer állami 
tulajdonlásából eredő bármely esetleges 
kötelezettségét is.

Indokolás

Ez a módosítás arra kívánja rákényszeríteni a Bizottságot, hogy kövesse figyelemmel a 
programok végrehajtásának előrehaladását, és vegye igénybe a 2010-ig szerzett 
tapasztalatokat a 2013-ban elinduló operatív szakasszal kapcsolatos állami költségvetési 
kötelezettségvállalások pontosabb felmérésének céljából.

Módosítás 10
9. cikk, (2) bekezdés

A magánszektorral adott esetben megkötött 
szerződés vagy szerződések 
szabályozhatnak egy elosztási 
mechanizmust a fenti bevételek 
vonatkozásában.

A magánszektorral adott esetben megkötött 
szerződés vagy szerződések 
szabályozhatnak egy elosztási 
mechanizmust a fenti bevételek 
vonatkozásában. A Bizottság javaslatot 
terjeszt az Európai GNSS-Programok 
Bizottsága elé, amelyben meghatározza 
egy ilyen mechanizmus alapelveit, a vele 
járó kötelezettségeket és végrehajtásának 
feltételeit. A tervezetet a 14. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

Indokolás

A Bizottság által javasolt szöveg hiányosnak tekinthető. Ez a módosítás azt az eljárást és 
azokat az elemeket kívánja megnevezni, amelyeket a kiépítési szakasz során benyújtandó 
jogalkotási javaslatnak tartalmaznia kellene annak érdekében, hogy a mechanizmus az 
üzemeltetési szakasz kezdetéig érvénybe lépjen.

Módosítás 11
10. cikk, (2) bekezdés

Az Európai Közösség, amelynek 
képviseletében a Bizottság jár el, az 
1321/2004/EK rendelet sérelme nélkül 

Az Európai Közösség, amelynek 
képviseletében a Bizottság jár el, az 
1321/2004/EK rendelet sérelme nélkül 
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gondoskodik a programok végrehajtásáról. 
Ennek érdekében a Bizottság létrehozza a 
megfelelő eszközöket, és rendelkezik a 
feladata teljesítéséhez szükséges 
forrásokkal. Független szakértőket kérhet 
fel arra, hogy legyenek segítségére a 
programok felügyelete és irányítása 
során. Ezenkívül kérheti a tagállamok 
szakértőinek támogatását, valamint 
pénzügyi és műszaki auditot végezhet.

gondoskodik a programok végrehajtásáról. 
Ennek érdekében a Bizottság létrehozza a 
megfelelő eszközöket, és gondoskodik a 
feladata teljesítéséhez szükséges források 
meglétéről, a struktúrák és funkciók 
megkettőzésének elkerülése mellett. 
Ezenkívül kérheti a tagállamok 
szakértőinek támogatását, valamint 
pénzügyi és műszaki auditot végezhet.

Indokolás

Mivel az Európai GNSS Ellenőrző hatóság elfogadta, hogy a Bizottságot segítő általános 
feladatkört kapjon, így a végrehajtással kapcsolatos minden ügyben segíti a Bizottságot. Ezen 
kívül a Bizottságot a tagállamok szakértői is támogathatják.

Módosítás 12
10 a. cikk (új)

10a. cikk
A programok biztonsága

A programokra vonatkozó biztonsági 
követelményekről az Európai GNSS-
Programok Bizottság gondoskodik.
Amennyiben a rendszerek működése 
biztonsági kockázatot jelentene az 
Európai Unió vagy a tagállamok számára, 
úgy a 004/552/KKBP együttes fellépésben 
meghatározott eljárásokat kell 
alkalmazni.

Indokolás

Ez a módosítás meghatározza az Európai GNNS-Programok Bizottsága szerepét a biztonsági 
kérdésekben, valamint az abban az esetben követendő eljárást, ha az EU vagy tagállamainak 
biztonsága veszélybe kerül.

Módosítás 13
11. cikk, (3) bekezdés

3. A Bizottság a többéves munkaprogramot 
és esetleges módosításait az e rendelet 14. 
cikke (2) bekezdésében meghatározott 

3. A Bizottság többéves munkaprogramot, 
éves munkaprogramokat és végrehajtási 
terveket fogad el, valamint jóváhagyja a 
programok kapcsolódó finanszírozását, és 
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eljárás szerint fogadja el. esetleges módosításait a 14. cikk (3)
bekezdésében meghatározott eljárás szerint 
fogadja el.

Indokolás

A Bizottság további felelősségeket kapott, amelyek végrehajtására az ellenőrzéssel történő 
szabályozási eljárás keretében kerül sor.

Módosítás 14
11. cikk (4) albekezdés

4. A melléklet módosításait a Bizottság 
fogadja el. E rendelet nem alapvető 
rendelkezéseinek módosításait 14. cikk (3) 
bekezdése szerinti ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

törölve

Indokolás

Ezt a módosítást az 1. cikk módosításával együtt kell kezelni, amely ahhoz kapcsolódik, hogy a 
közösségi jogalkotás-tervezésről szóló, 1998. december 22-i második intézményközi 
megállapodásban meghatározottak szerinti alapvető jogi eszközöknek melyek az 
elengedhetetlen elemei. 

Módosítás 15
13. cikk, (2) bekezdés

A megállapodás szabályozza az Európai 
Űrügynökségre bízott pénzeszközök 
kezelésének általános feltételeit, és 
különösen a végrehajtandó fellépéseket, a 
hozzájuk kapcsolódó finanszírozást, az 
igazgatási eljárásokat, a felügyeleti és
ellenőrzési intézkedéseket, a szerződés nem 
megfelelő teljesítése esetén alkalmazható 
intézkedéseket, a materiális és immateriális 
eszközök tulajdonosi rendszerét.

A többéves megállapodás szabályozza az 
Európai Űrügynökségre bízott 
pénzeszközök kezelésének általános 
feltételeit, és különösen a végrehajtandó 
fellépéseket, a hozzájuk kapcsolódó 
finanszírozást, az igazgatási eljárásokat, a 
felügyeleti és ellenőrzési intézkedéseket, a 
szerződés nem megfelelő teljesítése esetén 
alkalmazható intézkedéseket, a materiális 
és immateriális eszközök tulajdonosi 
rendszerét.

Indokolás

Egyszerű, magától értetődő javítás.
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Módosítás 16
13. cikk (2b) bekezdés (új)

A többéves megállapodás a következőket is 
tartalmazza:
a) Az Európai Űrügynökség alkalmazza a 
közbeszerzésre vonatkozó közösségi 
szabályokat.
b) Az Európai Űrügynökség átlátható 
módon és megfelelő időben tájékoztat a 
beszerzési szabályokról, kiválasztási 
feltételekről, valamint minden egyéb, 
ehhez kapcsolódó kérdésről, illetve ezeket 
világosan ismerteti.
c) A többéves megállapodás keretében 
zajló közbeszerzések célja az ipari ellátó 
láncon keresztüli nyílt hozzáférés és 
tisztességes verseny elérése, valamint a 
magánszektorbéli tagállami szereplők 
kiegyensúlyozott részvételének 
támogatása. Az Európai Űrügynökség 
kerüli a domináns pozíciók létrehozását, 
illetve megerősítését.
d) Az Európai Űrügynökség az 
infrastruktúrával kapcsolatos 
szerződéseket nagyobb szegmens 
csomagokba és kiegészítő munka 
csomagokba rendezi.
e) Párhuzamos, kétforrású beszerzéseket 
kell kivitelezni minden lehetséges esetben 
a technológiai és ipari veszélyek, valamint 
a függőségek csökkentésének céljával, és 
azért, hogy javuljon a program költségei 
és ütemezése feletti általános ellenőrzés.
f) Amennyiben nem lehetséges a 
kétforrású beszerzés, a szerződés 
rendelkezik arról, hogy a vállalkozónak 
alvállalkozói szerződés kötésekor 
alkalmaznia kell a közbeszerzésre 
vonatkozó közösségi szabályokat és be kell 
tartania az e cikkben megfogalmazott 
célokat. Egyforrású beszerzés esetén a 
szerződésben meg kell határozni, hogy a 
vállalkozó milyen hatályú és értékű 
alvállalkozói szerződéseket köthet.
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g) Az Európai Űrügynökséggel folytatott 
szerződési tárgyalások során figyelembe 
kell venni a Galileo program 
meghatározási és fejlesztési szakaszaiban 
hozott, kapcsolódó határozatokat, 
befektetéseket és eredményeket.

Indokolás

Alapvető fontosságú a közösségi közbeszerzési szabályok használata. A monopóliumok
kialakulásának megakadályozása érdekében az ipari ellátó láncokon keresztül biztosítani kell 
a nyílt hozzáférést és a tisztességes versenyt. A programhoz olyan beszerzési megközelítésre 
van szükség, amely biztosítja az európai ipar kiegyensúlyozott részvételét, minthogy az már a 
fejlesztési szakaszban értékes know-how-t halmozott fel. A tagállamok érdekelt felei, 
különösen a kis- és középvállalkozások számára biztosítani kell a Galileo beszerzésekben való 
részvételi lehetőséget.

Módosítás 17
13. cikk, (3) bekezdés

Az említett megállapodás alkalmazásával 
megkötött szerződéseknek meg kell 
felelniük a közbeszerzésekre vonatkozó 
közösségi szabályoknak, azon intézkedések 
sérelme nélkül, amelyek meghozatala az 
Európai Közösség alapvető biztonsági 
érdekeinek védelme vagy a közbiztonság 
érdekében válik szükségessé. Tiszteletben 
kell tartaniuk a programok felépítését és 
közösségi jellegét.

A többéves megállapodás alkalmazásával 
megkötött szerződéseknek meg kell 
felelniük a közbeszerzésekre vonatkozó 
közösségi szabályoknak, azon intézkedések 
sérelme nélkül, amelyek meghozatala az 
Európai Közösség alapvető biztonságának
védelme vagy a közbiztonság érdekében 
válik szükségessé, amelyek a programok 
stratégiai jellegéből, valamint a biztonsági 
és exportellenőrzési követelményekből 
adódnak. A többéves megállapodás 
alkalmazásával megkötött szerződések a 
14. cikk (2) bekezdésében említett eljárás 
értelmében jóváhagyás tárgyát képezik.

Indokolás

Lásd az előző indokolást.

Módosítás 18
13. cikk (3 a) bekezdés (új)

(3a) A Bizottság ellenőrzi és értékeli az 
Európai Űrügynökség beszerzési 
eljárásait, a versenyt és a kapcsolódó EU-
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piacokat, és indokolatlan késedelem 
nélkül jelentést készít az Európai 
Parlament és a Tanács számára.

Indokolás

Lásd az előző indokolást.

Módosítás 19
14. cikk, (3) bekezdés

3. Az e bekezdésre történő hivatkozás 
esetén alkalmazni kell az 1999/468/EK 
határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését
és 7. cikkét, tiszteletben tartva ugyanezen 
határozat 8. cikkének rendelkezéseit is.

3. Az e bekezdésre való hivatkozás esetén 
alkalmazni kell az 1999/468/EK határozat 
5a. és 7. cikkét, tiszteletben tartva 
ugyanezen határozat 8. cikkének 
rendelkezéseit is.

Indokolás

Ez a módosítás összhangban áll a (20a) preambulumbekezdés (új) módosításával, amely az 
Európai Parlament és a Bizottság ellenőrzéssel történő szabályozási eljárásról szóló 
megállapodását követően született.

Módosítás 20
14. cikk (4 a) bekezdés (új)

(4a) Az Európai GNNS-Programok 
Bizottsága felkérhet független szakértőket 
a programok pénzügyi és technikai 
könyvvizsgálatának elvégzésére. A 
független szakértők megfelelő 
intézkedések megtételét javasolhatják az 
Európai GNNS- Programok Bizottsága 
számára.
A programok ellenőrzése céljából az 
Európai Parlamentnek jogában áll 
kinevezni egy független szakértőt az 
Európai GNNS-Programok Bizottságába.

Indokolás

Figyelembe véve, hogy az Európai Parlament és a Tanács osztozik a programért vállalt  
politikai felelősségen tekintettel a program egyedi jellegére, a Parlament számára biztosítani 
kell a lehetőséget arra, hogy ellenőrizhesse a program fejlődését. Ehhez független szakértői 
segítségre van szükség. A Galileoról szóló első parlamenti jelentés (A6-0212/2005) világosan 
leszögezi, hogy a Parlament terveknek megfelelően megfigyelői státusszal rendelkezik a GSA 



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

HU

igazgatótanácsában.

Módosítás 21
14. cikk, (5) bekezdés

5. Az Európai Közösség által kötött 
megállapodások vagy egyezmények 
lehetővé tehetik harmadik országok vagy 
nemzetközi szervezetek részvételét az 
Európai GNSS-Programok Bizottságának 
munkájában, ez utóbbi belső 
szabályzatában meghatározott feltételek 
mellett.

5. Az Európai Közösség által a 4. cikk (4) 
bekezdése értelmében kötött 
megállapodások vagy egyezmények 
lehetővé tehetik harmadik országok vagy 
nemzetközi szervezetek részvételét az 
Európai GNSS-Programok Bizottságának 
munkájában, ez utóbbi belső 
szabályzatában meghatározott feltételek 
mellett.

Indokolás

Lásd a 4. cikk (4) bekezdésére vonatkozó módosítás indokolását.

Módosítás 22
Melléklet, (1) bekezdés

Az európai GNSS-rendszerek és -
programok, valamint ezen programok 
általános célkitűzéseinek és szakaszainak 
meghatározását e rendelet 1., 3. és 5. 
cikke tartalmazza.

törölve

Indokolás

Az 1. cikk módosításából adódik.
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