
GALILEO FELÜGYELETI HATÓSÁG

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A GALILEO FELÜGYELETI HATÓSÁG VEZÉRIGAZATÓI ÁLLÁSÁNAK
BETÖLTÉSÉRE

(2004/C 237 Α/03)

Az európai műholdas rádiónavigációs programokat üzemeltető struktúrák létrehozásáról szóló, 2004.
július 12-i 1321/2004/EK tanácsi rendelettel létesített Galileo Felügyeleti Hatóság pályázatot ír ki
vezérigazgatói állásának betöltésére (1).

A felügyeleti hatóságot átmenetileg Brüsszelben állítják fel mindaddig, amíg az Európai Tanács ki nem
jelöli annak végleges székhelyét.

Galileo Felügyeleti Hatóság

Az Európai Tanács és az Európai Unió közlekedési minisztereinek tanácsa több alkalommal kiemelte a
magánszektor részvételének szükségességét a kiépítési szakaszban (2006-tól 2008-ig) és ezt követően az
európai műholdas rádiónavigációs program működtetése során (további információ található a http://
europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/galileo weboldalon); Az említett két szakaszban való részvé-
telre pályázati felhívás útján választanak ki egy magánüzemeltetőt, akivel meghatározzák a működési
feltételeket.

A kijelölt forma koncessziós szerződés egy közjogi hatóság és egy, az említett pályázati felhívás alapján
kiválasztott olyan magánkonzorcium között, amely az előírások betartása fejében a rendszert kifejleszti és
működteti.

A már említett tanácsi rendelet célja, hogy létrehozza ezt a közjogi hatóságot.

A Bizottság mellé külső struktúrát kell létrehozni annak érdekében, hogy azon államok is részt
vehessenek az Európai Űrügynökség munkájában, amelyek nem tagállamai az Európai Uniónak
(Norvégia, Svájc), de az Európai Űrügynökség GalileoSat programja révén hozzájárultak az előző lépcsők
finanszírozásához.

A műholdas rádiónavigációs európai rendszer egésze a felügyeleti hatóság tulajdonában lesz, mivel
létrehozása kizárólag közfinanszírozással történt (az Európai Unió és az Európai Űrügynökség által).

A felügyeleti hatóság kiemelt feladatai közé a következők tartoznak (lásd még a fent említett rendelet 2.
cikkét):

— A koncessziós szerződés megkötése a Galileo fejlesztési szakaszának végén kiválasztott
konzorciummal és koncesszor hatósági minőségében a szerződés eredményeként létrejött
kötelezettségek tiszteletben tartásának felügyelete.

— A programra szánt közösségi pénzeszközök felhasználásának irányítása és ellenőrzése.

— A 2. cikk (1) bekezdésének j) pontjában felsorolt minden, a biztonság területét érintő műszaki
kompetencia. Ezen a területen a tagállamok és a Bizottság képviselőiből álló biztonságügyi bizottság
támogatásával közvetlenül az igazgatótanács hoz döntést.
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— A fennálló szabályok módosítása nélkül, azon tagállamok, amelyek a Nemzetközi Távközlési
Uniónak a rendszer működéséhez szükséges frekvenciahasználatra vonatkozó dokumentációt
nyújtottak be, ezen jogukat a felügyeleti hatóságra ruházzák át, amely az engedményes javára lemond
a kizárólagos használatról.

— A felügyeleti hatóság támogatja a Bizottságot a műholdas rádiónavigációt érintő területeken.

Az Európai Űrügynökség (ESA) technikai és tudományos támogatással járul hozzá a felügyeleti hatóság
munkájához.

A felügyeleti hatóság működési szabályait egy szabályozó ügynökség szabályai alapján alakítják ki. A
hatóság jogi személyiséggel rendelkezik. Alkalmazandó rá a kiváltságokról és mentességekről szóló
jegyzőkönyv.

A felügyeleti hatóság vezérigazgatóját az igazgatótanács nevezi ki a Bizottság által felállított, három jelöltet
tartalmazó lista alapján. A vezérigazgató a felügyeleti hatóság képviseletében jár el és biztosítja annak napi
igazgatását. Ellátja a felügyeleti hatóság munkatársai vezetésének és igazgatásának feladatát.

A felügyeleti hatóság munkatársaira a Közösségek tisztviselőire és egyéb alkalmazottaira érvényes
szabályzat vonatkozik.

Munkaköri leírás

A vezérigazgató látja el a felügyeleti hatóság jogi képviseletét a nyilvánosság felé. A vezérigazgató
beszámolási kötelezettséggel tartozik az igazgatótanács felé. Feladatai közé tartozik:

— az igazgatótanács értekezleteinek előkészítése, amelyeken szavazati jog nélkül vesz részt,

— a felügyeleti hatóság éves munkatervének kidolgozása,

— a felügyeleti hatóság költségvetésének elkészítése és végrehajtása,

— az éves tevékenységről szóló beszámoló elkészítése,

— az organigram elkészítése,

— a felügyeleti hatóság munkatársainak irányítása.

A szakmai végzettségre és tapasztalatra vonatkozó követelmények

— Posztgraduális tanulmányok folytatására jogosító egyetemi oklevél.

— Az egyetemi oklevél kibocsátásától számított legalább 15 év, lehetőség szerint a hatóság
feladatköréhez kapcsolódó területen szerzett szakmai gyakorlat, amelyből legalább öt év vezetői
tapasztalat.

— Alapos ismeretek egy nagy közintézmény igazgatásának és ellenőrzésének területén.

— Elismert vezetői képességek egy szervezet mind stratégiai, mind belső szervezeti szintű vezetéséhez,
valamint a Hatóság megbízatásának teljesítéséhez.

— A nyilvánossággal való kapcsolattartáshoz és az érintett felekkel megvalósuló jó munkakapcsolat
kialakításához szükséges készségek.

— A közösségi intézmények alapos ismerete.

— Az Európai Unió egyik hivatalos nyelvének tökéletes ismerete és egy másik hivatalos nyelvének
kielégítő ismerete.
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Pártatlanság és érdekeltségi nyilatkozat

A vezérigazgatónak kötelezettségvállalási nyilatkozatot kell tennie arról, hogy a közérdek képviseletében
pártatlanul jár el. Nyilatkoznia kell továbbá minden olyan érdekeltségéről, amely pártatlanságát
hátrányosan érintőnek tekinthető. A jelentkezőknek ezért a pályázatukba bele kell foglalniuk egy
nyilatkozatot, amelyben megerősítik azon szándékukat, hogy készek ezen nyilatkozatok megtételére.

Kinevezés és az alkalmazás feltételei

A vezérigazgatót az igazgatótanács nevezi ki a Bizottság javaslata alapján. Ez a pályázati kiírás képezi a
bizottsági javaslattétel alapját. Felhívjuk a pályázók szíves figyelmét, hogy a javaslat nyilvánosságra
kerülhet, továbbá arra, hogy a javaslattétel nem jelent garanciát a kinevezésre. A vezérigazgató kinevezése
nyílt kiválasztási eljárást követően történik az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási
feltételeiről szóló szabályozás 2. cikke értelmében öt évre szóló, meghosszabbítható, ideiglenes tisztviselői
megbízással.

A besorolásra az AD 14-15-ös fokozaton kerül sor. Adott és kellően indokolt esetben az igazgatótanács
egyéb juttatások vagy térítések biztosításáról is határozhat az Európai Közösségek tisztviselőinek
személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek
keretén belül.

Állampolgárság

A pályázónak az EU valamely tagállama állampolgárának kell lennie.

Esélyegyenlőség

Az Európai Unió a munkaerőfelvételi eljárások során törekszik arra, hogy mindenfajta megkülönböztetést
kizárjon, és aktívan támogatja a nők jelentkezését.

Pályázati eljárás

A pályázat érvényességéhez a pályázónak motivációs levelet, megfelelően kitöltött pályázati űrlapot és
három oldalnál nem hosszabb, tetszés szerinti formátumú szakmai önéletrajzot kell benyújtaniuk. A
pályázati űrlap elektronikus formában az alábbi honlapról tölthető le, ahol ezenkívül további információ
is található a pályázatról: http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/galileo/

További igazolásokat kérésre az eljárás későbbi időszakában kell benyújtani.

Az ajánlott levélben vagy gyorsposta útján feladott pályázatokat az alábbi címre kérjük küldeni:

Commission européenne
Direction générale Energie et Transports
Unité TREN/E4
Directeur exécutif de l'Autorité de surveillance Galileo
Bureau DM 28 1/71
B-1049 Bruxelles.
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Minden hiányos dossziét kizárnak a pályázatból.

Határidő

A pályázatokat ajánlott levélben (az Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóság fenti címére címezve)
legkésőbb november 3-ig kell feladni (a postai bélyegzőn szereplő dátum tekintendő hitelesnek).

A gyorspostai szolgálattal feladott jelentkezéseknek ugyanarra a címre legkésőbb november 3-án 17 óráig
kell megérkezniük.
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