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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao 
prosseguimento da execução dos programas europeus de radionavegação por satélite 
(EGNOS e Galileo)
(COM(2007)0535 – C6-0345/2007 – 2004/0156(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2007)0535),

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2004)0477),

– Tendo em conta a sua posição em primeira leitura, de 6 de Setembro de 20051,

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o artigo 156.º do Tratado CE, nos termos dos 
quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0345/2007),

– Tendo em conta a sua Resolução de 20 de Junho de 2007 sobre o financiamento do 
programa europeu de radionavegação por satélite (Galileo) no âmbito do Acordo 
Interinstitucional de 17 de Maio de 2006 e do quadro financeiro plurianual 2007-20132,

– Tendo em conta o artigo 51º e o nº 1 do artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e os 
pareceres da Comissão dos Orçamentos, da Comissão do Controlo Orçamental e da 
Comissão dos Transportes e do Turismo (A6-0000/2005),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1

                                               
1  JO C 193 E de 17.8.2006, p. 61
2  Textos Adoptados, P6_TA(2007)0272
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Considerando 19

(19) A Agência Espacial Europeia, que 
dispõe das competências técnicas, 
concluirá, por sua vez, com a Comunidade 
Europeia uma convenção plurianual que 
cobrirá os aspectos técnicos do desenrolar 
dos programas. Para que a Comissão, 
enquanto representante da Comunidade 
Europeia, possa exercer plenamente o seu 
poder de controlo, a convenção deve, 
nomeadamente, incluir as condições gerais 
de gestão dos fundos confiados à Agência 
Espacial Europeia e prever que os 
contratos celebrados em aplicação da 
convenção obedeçam às regras 
comunitárias em matéria de contratos 
públicos. Neste quadro, convém ter na 
devida conta o acervo e os investimentos 
já efectuados, assim como, se necessário, 
os acordos em vigor.

(19) A Agência Espacial Europeia, que 
dispõe das competências técnicas, deve 
concluir, por sua vez, com a Comunidade 
Europeia uma convenção plurianual que 
cobrirá os aspectos técnicos do desenrolar 
dos programas. Para que a Comissão, 
enquanto representante da Comunidade 
Europeia, possa exercer plenamente o seu 
poder de controlo, a convenção deve, 
nomeadamente, incluir as condições gerais 
de gestão dos fundos confiados à Agência 
Espacial Europeia 

Justificação

A presente alteração inscreve-se no contexto das alterações relevantes apresentadas ao 
artigo 13.º, em particular no tocante ao papel da AEE e às condições de gestão dos fundos 
comunitários pela AEE. Cf. também considerando 19-A 

Alteração 2
Considerando 19-A (novo)

(19-A) Uma vez que os programas serão 
financiados pela Comunidade Europeia, 
os contratos celebrados no âmbito dos 
programas devem obedecer às regras 
comunitárias em matéria de contratos 
públicos e devem, sobretudo, ter por 
objectivo controlar os custos e atenuar os 
riscos, bem como melhorar a eficácia e 
reduzir as dependências. É conveniente 
introduzir no programa um elemento de 
concorrência, razão pela qual qualquer 
contrato público deve assentar na dupla 
fonte de fornecimentos e em concursos 
competitivos regulares, na medida do 
possível, a menos que tal provoque um
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aumento dos custos e dê lugar a atrasos 
em virtude da necessidade de adaptar as 
concepções e os métodos de produção dos 
outros fornecedores. A insuficiência dos 
fornecimentos e o recurso a fontes únicas 
devem, por outro lado, ser minimizados. 
As decisões, os investimentos e as 
realizações nas fases de definição e 
desenvolvimento do programa Galileo 
devem ser tidas em conta na fase 
subsequente de apresentação de 
propostas.

Justificação

A convenção plurianual entre a CE e a AEE em matéria de contratos deve incluir uma série 
de obrigações para a AEE, decorrentes da natureza pública dos programas e das regras em 
matéria de contratos públicos. A presente alteração, em articulação com as alterações ao 
artigo 13.º, salienta os objectivos do referido quadro, designadamente a eficácia, a redução 
da dependência, a atenuação dos riscos e os critérios subjacentes ao reforço da 
concorrência, precavendo estrangulamentos na cadeia de fornecimentos, atrasos, duplicação 
de tarefas, etc.

Alteração 3
Considerando 20-A (novo)

(20-A) O Parlamento Europeu e a 
Comissão celebraram uma convenção
relativa às modalidades de aplicação da 
Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 
de Junho de 1999, que fixa as regras de 
exercício das competências de execução 
atribuídas à Comissão.1

_______________
1 JO L 184 de17. 7. 1999, p. 23. Decisão alterada 
pela Decisão 2006/512/CE (JO L 200 de 
27.7.2006, p. 11).

Justificação

A Comissão deve informar o Parlamento Europeu sobre os trabalhos dos comités, de acordo 
com normas que garantam a transparência do sistema de transmissão, a tempestiva 
transmissão das informações e a identificação das várias fases do processo. Para o efeito, o 
PE e a Comissão celebraram um acordo bilateral que estabelece o referido procedimento.
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Alteração 4
Considerando 21-A (novo)

(21-A) A Comunidade Europeia deve ser 
o proprietário de todos os activos 
corpóreos e incorpóreos criados ou 
desenvolvidos no âmbito dos programas 
EGNOS e Galileo. A Comissão deve, por 
conseguinte, quando apropriado, 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho uma proposta de alteração da 
legislação existente.

Justificação

Não foi assumido qualquer compromisso no sentido de alterar a legislação existente quando 
a proposta em questão for adoptada. Cf. igualmente a alteração que adita o artigo 6.º-A 
(novo).

Alteração 5
Artigo 1, n.º 3-A (novo)

3-A. Os objectivos específicos dos 
programas são estabelecidos no Anexo.

Justificação

Os objectivos gerais e específicos dos sistemas e programas GNSS europeus constituem 
elementos essenciais deste instrumento de base. Assim, os seus objectivos específicos devem 
constituir parte integrante de um artigo.

Alteração 6
Artigo 4, n.º 4

4. Os acordos ou convenções concluídos 
pela Comunidade Europeia estabelecerão 
as condições e as modalidades da 
participação eventual de Estados terceiros 
num financiamento complementar do 
programa.

4. Os países terceiros podem participar no 
financiamento complementar do 
programa. Os acordos ou convenções 
concluídos pela Comunidade Europeia com 
esses Estados terceiros, nos termos do n.º 
3 do artigo 300.º do Tratado CE, 
estabelecerão as condições e as 
modalidades da respectiva participação.
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Justificação

A presente alteração visa clarificar o procedimento e papel de cada Instituição da CE.

Alteração 7
Artigo 6-A (novo)

Artigo 6.º-A
Propriedade dos activos

A Comunidade Europeia será proprietária 
de todos os activos corpóreos e 
incorpóreos criados ou desenvolvidos no 
âmbito dos programas.

Justificação

O programa EGNOS deve ser plenamente incorporado e identificado como sendo um dos 
dois pilares da infra-estrutura europeia de radionavegação por satélite, pelo que é 
necessário que a Comunidade Europeia seja proprietária de ambos os sistemas.

Alteração 8
Artigo 8, n.º 1-A (novo)

1-A. O montante referido no n.º 1 depende 
da eficácia dos procedimentos de 
adjudicação dos contratos públicos e das 
negociações dos contratos que obtenham
a melhor relação custo-eficácia, bem 
como do respeito do calendário proposto, 
sendo ambos assegurados pela Comissão.

Justificação

A presente alteração faz depender de condições de base o montante necessário para efeitos 
de execução dos programas, sujeitando, por outro lado, a adjudicação e a negociação dos
contratos a uma eficaz gestão dos fundos públicos.

Alteração 9
Artigo 8, n.º 4

4. O montante mencionado no n.º 1 do 
presente artigo não tem em conta as 
obrigações financeiras imprevistas que a 

4. O montante mencionado no n.º 1 do 
presente artigo não tem em conta as 
obrigações financeiras imprevistas que a 
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Comunidade Europeia poderá ter de 
suportar, nomeadamente as ligadas ao 
carácter público da propriedade dos 
sistemas. Nessas circunstâncias, a 
Comissão apresentará propostas 
adequadas ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Comunidade Europeia poderá ter de 
suportar, nomeadamente as ligadas ao 
carácter público da propriedade dos 
sistemas. A Comissão apresentará, por 
conseguinte, em 2010, uma proposta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, 
conjuntamente com a sua revisão 
intercalar, a fim de permitir à autoridade 
orçamental decidir, para o período de 
programação financeira com início em 
2013, sobre o financiamento necessário, 
incluindo quaisquer obrigações que a 
Comunidade possa ser obrigada a 
suportar relacionadas com o carácter
público da propriedade do sistema.

Justificação

A presente alteração visa obrigar a Comissão a estar vigilante relativamente aos progressos 
no respeitante à implementação dos programas e a usar a experiência obtida até 2010 para 
estimar com maior rigor as autorizações orçamentais públicas relacionadas com a fase 
operacional, que se prevê tenha início em 2013.

Alteração 10
Artigo 9, n.º 2

2. Pode ser previsto no ou nos contratos 
eventualmente celebrados com o sector 
privado um mecanismo de partilha dessas 
receitas.

2. Pode ser previsto no ou nos contratos 
eventualmente celebrados com o sector 
privado um mecanismo de partilha dessas 
receitas. A Comissão apresentará uma 
proposta ao Comité dos Programas GNSS
Europeus, estabelecendo os princípios, 
obrigações e termos de implementação 
desse mecanismo. A proposta será 
adoptada em conformidade com o 
procedimento previsto no n.º 3 do artigo 
14.º.

Justificação

O texto proposto pela Comissão pode ser considerado incompleto. A alteração visa 
especificar o procedimento e os elementos que devem ser incluídos numa proposta legislativa 
a apresentar na fase de fase de implantação, a fim de assegurar um tempestiva entrada em 
vigor deste mecanismo na perspectiva da fase de exploração.
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Alteração 11
Artigo 10, n.º 2

2. A Comunidade Europeia, representada 
pela Comissão, assegura a execução dos 
programas, sem prejuízo das disposições 
do Regulamento (CE) n.º 1321/2004. Para 
esse efeito, a Comissão cria os 
instrumentos adequados e dota-se dos 
recursos necessários para o desempenho da 
sua função. A Comissão pode recorrer a 
peritos independentes para lhe prestarem 
assistência no acompanhamento da 
gestão dos programas. Pode igualmente 
recorrer à assistência de peritos dos 
Estados-Membros e proceder a auditorias 
de carácter financeiro ou técnico.

2. A Comunidade Europeia, representada 
pela Comissão, assegura a execução dos 
programas, sem prejuízo das disposições 
do Regulamento (CE) n.º 1321/2004. Para 
esse efeito, a Comissão cria os 
instrumentos adequados e dota-se dos 
recursos necessários para o desempenho da 
sua função, evitando a duplicação de 
estruturas e funções. Pode igualmente 
recorrer à assistência de peritos dos 
Estados-Membros e proceder a auditorias 
de carácter financeiro ou técnico.

Justificação

Uma vez que é conferido à Autoridade Europeia Supervisora do GNSS um papel geral de 
assistência à Comissão, assiste esta última em todas as matérias relacionadas com a 
implementação; para além disso, a Comissão pode ser apoiada por peritos dos Estados-
Membros.

Alteração 12
Artigo 10-A (novo)

Artigo 10.º-A
Segurança dos programas

Os requisitos de segurança dos programas 
serão assegurados pelo Comité dos 
Programas GNSS Europeus.
Sempre que o funcionamento dos 
programas represente um risco para a 
segurança da União Europeia ou dos 
Estados-Membros, aplicar-se-ão os 
procedimentos estabelecidos na Acção 
Comum 004/552/PESC.

Justificação

A presente alteração define o papel do Comité dos Programas GNSS Europeus na 
governação dos procedimentos a aplicar quando a segurança da UE ou dos 
Estados-Membros seja afectada.
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Alteração 13
Artigo 11, n.º 3

3. A Comissão adopta o programa de 
trabalho plurianual e as suas eventuais 
revisões segundo o procedimento previsto 
no n.º 2 do artigo 14.º do presente 
regulamento.

3. A Comissão adopta o programa de 
trabalho plurianual, os programas anuais e 
os planos de implementação e aprova o
respectivo financiamento dos programas e 
as suas eventuais revisões segundo o 
procedimento previsto no n.º 3 do artigo 
14.º.

Justificação

É conferida à Comissão uma responsabilidade adicional, que será assumida no âmbito do 
procedimento de regulamentação com controlo.

Alteração 14
Artigo 11, n.º 4

4. As eventuais alterações ao anexo são 
adoptadas pela Comissão. As medidas que 
visem alterar os elementos não essenciais 
do presente regulamento são adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo, previsto 
pelo n.º 3 do artigo 14.º.

Suprimido

Justificação

A presente alteração deve ser encarada em articulação com a alteração ao artigo 1.º, 
relativo aos elementos essenciais num texto legal de base, como estabelecido no AII de 22 de 
Dezembro de 1998 relativo à redacção da legislação comunitária. 

Alteração 15
Artigo 13, n.º 2

2. A convenção estipula as condições 
gerais da gestão dos fundos confiados à 
Agência Espacial Europeia e, 
nomeadamente, as acções a realizar, o 
respectivo financiamento, os 
procedimentos de gestão, as medidas de 
acompanhamento e de controlo, as medidas 

2. A convenção plurianual estipula as 
condições gerais da gestão dos fundos 
confiados à Agência Espacial Europeia e, 
nomeadamente, as acções a realizar, o 
respectivo financiamento, os 
procedimentos de gestão, as medidas de 
acompanhamento e de controlo, as medidas 
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aplicáveis em caso de execução deficiente 
da convenção e o regime de propriedade 
dos bens corpóreos e incorpóreos.

aplicáveis em caso de execução deficiente 
da convenção e o regime de propriedade 
dos bens corpóreos e incorpóreos.

Justificação

Tratando-se de uma simples correcção, não carece de justificação.

Alteração 16
Artigo 13, n.º 2-B (novo)

A convenção plurianual estabelecerá 
igualmente o seguinte:
(a) A Agência Espacial Europeia aplica 
as regras comunitárias em matéria de 
contratos públicos.
(b) A Agência Espacial Europeia 
assegura informações transparentes e 
tempestivas, bem como a clareza da 
comunicação, sobre as regras aplicáveis 
em matéria de contratos, os critérios de 
selecção e quaisquer outros elementos 
afins.
(c) A adjudicação de contratos públicos 
em aplicação da convenção plurianual 
visa garantir o acesso aberto e a leal 
concorrência ao longo da cadeia de 
fornecimento industrial e encorajar a 
participação equilibrada dos actores do 
sector privado nos Estados-Membros. A 
Agência Espacial Europeia evita criar ou 
reforçar posições dominantes.
(d) A Agência Espacial Europeia organiza 
os contratos relativos a infra-estruturas 
em pacotes de segmentos principais e 
pacotes de trabalho adicionais.
(e) Paralelamente, sempre que possível 
serão utilizados contratos com base na 
dupla fonte de fornecimentos com o 
objectivo de reduzir os riscos tecnológicos 
e industriais, bem como as dependências, 
e melhorar o controlo global dos custos e 
dos calendários dos programas.
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(f) Quando a dupla fonte de 
fornecimentos não seja possível, o 
contrato estabelecerá que, no contexto da 
subcontratação, a entidade adjudicante é 
obrigada a aplicar as regras comunitárias 
em matéria de contratos públicos e a 
respeitar os objectivos estabelecidos no 
presente artigo. O âmbito e valor dos 
subcontratos a adjudicar pelo contratante 
principal serão parte integrante do 
contrato no caso de contratos com fonte 
de fornecimentos única.
(g) No contexto da negociação dos 
contratos, a Agência Espacial Europeia 
terá em devida conta, sempre que 
relevante, as decisões, investimentos e 
realizações nas fases de definição e 
desenvolvimento do programa Galileo.

Justificação

Essencial se afigura que sejam aplicadas as regras comunitárias em matéria de contratos
públicos. Cumpre assegurar o acesso aberto e a concorrência leal ao longo de toda a cadeia 
de fornecimento industrial, a fim de prevenir a formação de monopólios. O programa requer 
uma abordagem da adjudicação que assegure a equilibrada participação da indústria 
europeia, uma vez que esta já acumulou valioso "know-how" na fase de desenvolvimento. Os 
interessados em todos os Estados-Membros, em especial as pequenas e médias empresas 
(PME), necessitam de dispor de oportunidades de participação na adjudicação de contratos 
no quadro do programa Galileo.

Alteração 17
Artigo 13, n.º 3

3. Os contratos celebrados em aplicação 
dessa convenção obedecerão às regras 
comunitárias em matéria de contratos 
públicos, sem prejuízo das medidas que 
seja necessário tomar para proteger os 
interesses essenciais de segurança da 
Comunidade Europeia ou a segurança 
pública. Tais contratos respeitarão a 
arquitectura e o carácter comunitário dos 
programas.

3. Os contratos celebrados em aplicação da
convenção plurianual obedecerão às 
regras comunitárias em matéria de 
contratos públicos, sem prejuízo das 
medidas que seja necessário tomar para 
proteger os interesses essenciais de 
segurança da Comunidade Europeia ou a 
segurança pública, o que reside na 
natureza estratégica dos programas e nos 
requisitos de segurança e controlo das 
exportações. Os principais termos e 
condições dos contratos celebrados em 
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aplicação da convenção plurianual serão 
sujeitos a aprovação em conformidade 
com o procedimento previsto no n.º2 do 
artigo 14.º.

Justificação

Cf. justificações anteriores.

Alteração 18
Artigo 13, n.º 3-A (novo)

3-A. A Comissão acompanha e avalia os 
procedimentos de adjudicação, da 
Agência Espacial Europeia, bem como a 
concorrência e os mercados relevantes da 
UE e informa o Parlamento Europeu e o 
Conselho no mais breve trecho.

Justificação

Cf. justificações anteriores.

Alteração 19
Artigo 14, n.º 3

3. Sempre que se faça referência ao 
presente número, são aplicáveis os n.°s 1 a 
4 do artigo 5°-A e o artigo 7.° da Decisão 
1999/468/CE, no respeito do disposto no 
seu artigo 8.°.

3. Sempre que se faça referência ao 
presente número, é aplicável o artigo 5°-A
e o artigo 7.° da Decisão 1999/468/CE, no 
respeito do disposto no seu artigo 8.°.

Justificação

A presente alteração é coerente com a alteração relativa ao Considerando 20-A (novo), na 
sequência do acordo entre o Parlamento Europeu e a Comissão relativo à aplicação do 
processo de regulamentação com controlo.

Alteração 20
Artigo 14, n.º 4-A (novo)

4-A. O Comité dos Programas GNSS 
Europeus pode recorrer a peritos 
independentes para levar a efeito 
auditorias financeiras e técnicas dos 
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programas. Os peritos independentes 
podem propor ao Comité dos Programas 
GNSS Europeus acções apropriadas.
Para efeitos de acompanhamento dos 
programas, o Parlamento Europeu tem o 
direito de nomear um perito independente 
ao Comité dos Programas GNSS
Europeus.

Justificação

Tendo em conta a responsabilidade política partilhada do Parlamento conjuntamente com o 
Conselho sobre o programa no que respeita ao carácter ímpar do programa, é necessário 
que o Parlamento seja capaz de acompanhar o seu desenvolvimento, o que requer a 
assistência de peritos independentes. O primeiro relatório do Parlamento sobre o programa 
Galileo, A6-0212/2005, declara também de forma inequívoca que o Parlamento deveria 
dispor do estatuto de observador no Conselho de Administração da Autoridade de 
Supervisão.

Alteração 21
Artigo 14, n.º 5

5. Os acordos ou as convenções concluídos 
pela Comunidade Europeia podem prever a 
participação de Estados terceiros ou de 
organizações internacionais nos trabalhos 
do Comité dos Programas GNSS Europeus, 
nas condições estabelecidas no seu 
regulamento interno.

5. Os acordos ou as convenções concluídos 
pela Comunidade Europeia em 
conformidade com o n.º 4 do artigo 4.º 
podem prever a participação de Estados 
terceiros ou de organizações internacionais 
nos trabalhos do Comité dos Programas 
GNSS Europeus, nas condições 
estabelecidas no seu regulamento interno.

Justificação

Cf. justificação da alteração ao n.º4 do artigo 4.º.

Alteração 22
Anexo, parágrafo 1

Os sistemas e programas GNSS europeus, 
assim como os objectivos gerais e as fases 
dos programas, são definidos nos artigos 
1.º, 3.º e 5.º do presente regulamento.

Suprimido

Justificação

Resulta naturalmente da alteração ao artigo 1.º.
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