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Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2008.  április  23-án került elfogadásra az 
európai műholdas rádiónavigációs programok (EGNOS és Galileo) végrehajtásának folytatásáról 

szóló …/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament első olvasatban elfogadott álláspontja megegyezik a 
végleges jogszabállyal 683/2008/EK rendelet.)

MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG 
KÖZÖS NYILATKOZATA A GALILEO INTÉZMÉNYKÖZI PANELRŐL (GIP)

1.   Figyelembe véve az európai GNSS-programok jelentőségét, egyedülállóságát és összetettségét, a progra
mok által létrehozott rendszerek közösségi tulajdonjogát, valamint a 2008–2013-as időszakban a programok
nak a közösségi költségvetésből történő teljes körű finanszírozását, az Európai Parlament, a Tanács és az 
Európai Bizottság elismeri, hogy a három intézmény között szoros együttműködésre van szükség. 

2.   A Galileo intézményközi panel (GIP) célja, hogy megkönnyítse az egyes közösségi intézmények számára 
a rájuk háruló feladatok ellátását. Ennek alapján a GIP célja az alábbiak szoros figyelemmel kísérése: 

a) az európai GNSS-programok végrehajtása terén elért eredmények, különös tekintettel a közbeszerzési és 
vállalkozási szerződések végrehajtására, elsődlegesen az ESA esetében;

b) a harmadik országokkal kötött nemzetközi megállapodások a Szerződés 300. cikkében foglalt rendelke
zések sérelme nélkül;

c) a műholdas navigációs piacok előkészítése;

d) az irányítási intézkedések hatékonysága; valamint

e) a munkaprogram évenkénti felülvizsgálata.

3.   A GIP a meglévő szabályokkal összhangban tiszteletben tartja a titoktartás iránti igényt, különös tekintet
tel egyes adatok kereskedelmi titoknak minősülő és érzékeny jellegére. 

4.   A Bizottság figyelembe veszi a GIP véleményét. 

5.   A GIP hét képviselőből áll, ezek közül 

– három a Tanácsot, 

– három az Európai Parlamentet, 

– egy pedig a Bizottságot képviseli,

és rendszeresen (elméletileg évente négy alkalommal) ülésezik.

6.   A GIP nem foglalkozik a megállapított felelősségi körökkel vagy intézményközi kapcsolatokkal. 
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Az Európai Bizottság nyilatkozata 
a Galileo intézményközi panelnek a nemzetközi megállapodásokban való részvételéről

A Bizottság tájékoztatja az intézményközi panelt a nemzetközi megállapodásokról annak érdekében, hogy az 
szorosan figyelemmel tudja kísérni a harmadik országokkal kötött nemzetközi megállapodásokat, mégpedig 
az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló, 2005. május 26-i keretmegállapodásnak és 
a jövőbeli kapcsolódó megállapodásoknak megfelelően, valamint a Szerződés 300. cikkében foglalt rendelke
zések sérelme nélkül.

Az Európai Bizottság nyilatkozata 
a Galileo-rendszer hasznosítására vonatkozó tanulmányok készítéséről

A Tanács felkérésére, amelynek értelmében 2010-ben be kell nyújtani a programok hasznosítási szakaszára 
vonatkozó – különösen a finanszírozással, az árpolitikával és a bevételmegosztási mechanizmussal kapcsola
tos –, a rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében előírt javaslatot, a Bizottság a Közlekedési Tanács 2007. novem
ber 29–30-án elfogadott következtetéseivel összhangban 2008-ban megkezdi  és 2009-ben folytatja a 
szükséges előzetes tanulmányok kidolgozását.

A tanulmányok elsődlegesen azt vizsgálják, hogy 2013-at követően, a programok hasznosítási szakaszában 
milyen lehetőségek lesznek a magánszektor bevonására, valamint ezen esetleges részvétel módozatait, neve
zetesen a köz- és magánszféra partnerségét.

Az Európai Bizottság nyilatkozata 
a biztonsági szakértőkből álló csoport („GNSS biztonsági tanács”) létrehozásáról

A rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében foglalt rendelkezések végrehajtására, valamint a rendszerek bizton
ságával kapcsolatos kérdések megvizsgálására a Bizottság a tagállamok képviselőiből álló szakértői csoportot 
kíván létrehozni.

A Bizottság biztosítja, hogy a szakértői csoport

– valamennyi tagállam és a Bizottság egy-egy képviselőjéből álljon; 

– elnöke a Bizottság képviselője legyen; 

– elfogadja saját eljárási szabályzatát, amely többek között előírja, hogy a csoport véleményét konszenzus 
alapján kell elfogadni, továbbá a szakértők vessenek fel a rendszerek biztonságával összefüggő valamen
nyi kérdést.

A Bizottság hatáskörének gyakorlása során teljes mértékben figyelembe veszi a szakértői csoport véleményét, 
és kötelezi magát, hogy többek között a rendszerek biztonságával kapcsolatos főbb követelmények meghatá
rozása előtt – amiről a rendelet 13. cikke rendelkezik – konzultál a csoporttal.

A Bizottság továbbá úgy véli, hogy:

– az Európai GNSS Ellenőrző Hatóság, az Európai Űrügynökség és a főtitkár/főképviselő képviselőinek – a 
szakértői csoport eljárási szabályzatában meghatározott feltételekkel – megfigyelőként részt kellene ven
niük a csoport munkájában; 

– az Európai Közösség által kötött megállapodások rendelkezhetnek arról, hogy harmadik országok képvi
selői – a szakértői csoport eljárási szabályzatában meghatározott feltételekkel – vegyenek részt annak 
munkájában.
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Az Európai Bizottság nyilatkozata 
független szakértői csoport igénybevételéről

A rendelet 12. cikkének (3) bekezdésében foglalt rendelkezések megfelelő alkalmazása érdekében a Bizottság 
szándéka a következő:

– projektirányítással foglalkozó független szakértői csoport igénybevétele; 

– a csoportnak többek között a programok végrehajtásának felülvizsgálatával való megbízása a megfelelő, 
különösen a kockázatelemzéssel kapcsolatos ajánlások elkészítése érdekében; 

– a rendelet alapján létrehozott bizottság rendszeres tájékoztatása ezen ajánlásokról.

Az Európai Bizottság nyilatkozata 
A 17. cikk (3) bekezdés c) pontjának értelmezéséről

A 17.  cikk (3)  bekezdés c)  pontja létrehozza azt az alapelvet, mely szerint a tevékenységek összértékének lega
lább 40 %-át különböző szinteken folytatott versenyeztetés útján bármelyik fő munkacsomag esetében a fő 
szerződőt alkotó csoportba tartozóktól eltérő vállalkozásoknak kell alvállalkozásba adni.

A Bizottság ezt a teljes versenyeztetési folyamat alatt szoros vizsgálat és ellenőrzés alatt fogja tartani és tájé
koztatni fogja a GIP-et és a GNSS Bizottságot e követelmény teljesítéséről és a programra kifejtett általános 
hatásáról.

Amennyiben ebben a folyamatban az előrejelzések szerint a 40 %-os arány esetlegesen nem érhető el, a Bizott
ság a 17. cikk (3) bekezdés c) pontjában említett eljárással összhangban elfogadja a megfelelő intézkedéseket.

A 2003/109/EK irányelv hatályának a nemzetközi védelmet élvező személyekre 
történő kiterjesztése *

P6_TA(2008)0168

Az Európai Parlament 2008. április 23-i jogalkotási állásfoglalása a 2003/109/EK irányelv hatályának a 
nemzetközi védelmet élvező személyekre történő kiterjesztéséről szóló tanácsi irányelvre irányuló 

javaslatról (COM(2007)0298 – C6-0196/2007 – 2007/0112(CNS))

(2009/C 259 E/27)

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0298), 

– tekintettel az EK-Szerződés 63. cikkének (3) és (4) bekezdésére, amelyek alapján a Tanács konzultált a Par
lamenttel (C6-0196/2007), 

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság vélemé
nyére (A6-0148/2008),

1.   jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában; 

2.   felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 250. cikkének 
(2) bekezdése alapján; 
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