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Europeiska byrån för GNSS ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets
förordning om ändring av förordning (EU) nr 912/2010 om inrättande av Europeiska byrån för GNSS
(COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD))
(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
(2017/C 378/68)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
— med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0040),
— 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 (C7-0031/2013),
— med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
— med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 17 april 2013 (1),
— efter att ha hört Regionkommittén,
— med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 13 december 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
budgetutskottet och budgetkontrollutskottet (A7-0364/2013).
1.

Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.
Europaparlamentet betonar att den lagstiftande myndighetens eventuella beslut om en flerårig finansiering för
Europeiska byrån för GNSS (nedan byrån) inte får påverka budgetmyndighetens beslut inom ramen för det årliga
budgetförfarandet.
3.
Europaparlamentet begär att kommissionen lägger fram en finansieringsöversikt som fullt ut beaktar resultatet från
lagstiftningsöverenskommelsen mellan Europaparlamentet och rådet om att tillgodose budget- och personalbehoven inom
Europeiska byrån för GNSS och eventuellt vid kommissionens avdelningar.
4.
Europaparlamentet begär att kommissionen finner en genomförbar lösning på de problem som byrån kan komma att
drabbas av avseende finansieringen av Europaskolorna av typ II, eftersom detta har en direkt inverkan på byråns förmåga att
locka till sig kompetent personal.
5.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samband med fastställandet av korrigeringskoefficienten för byråns
personals löner inte se till genomsnittet i Tjeckien, utan att i stället anpassa denna koefficient till levnadskostnaderna i
storstadsområdet Prag.
6.
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.
7.
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 12 mars 2014 inför antagandet av
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2014 om ändring av förordning (EU) nr 912/2010 om
inrättande av Europeiska byrån för GNSS

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten,
förordning (EU) nr 512/2014.)

