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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

– като взе предвид Договора от Лисабон за изменение на Договора за Европейския 
съюз и на Договора за създаване на Европейската общност, подписан в Лисабон на 
13 декември 2007 г. и публикуван в Официален вестник C 306 от 17 декември 2007 
г., който създава нов член 172а в дял „Научни изследвания и технологично развитие” 
като по този начин дава правна основа на Съюза да разработи европейска 
космическа политика, 

Общи съображения

1. изразява задоволството си от създаването на разпоредба относно европейската 
космическа политика в Договора от Лисабон (член 172а) в дял „Научни изследвания 
и технологично развитие” и приветства възможността, дадена на Парламента и на 
Съвета да установят, съгласно обикновената законодателна процедура, мерките, 
необходими за формирането на европейска космическа политика;

2. призовава Комисията да предостави на Парламента и на Съвета подходящо 
предложение за подобни мерки заедно със съобщение относно установяването на 
подходящи връзки с Европейската космическа агенция;

Навигация и определяне на пространствени координати

3. изразява радостта си от постигането на споразумение на първо четене между 
Парламента и Съвета относно изпълнението на европейските програми за 
спътникова радионавигация (EGNOS и „Галилео“) и подчертава две от 
съществените характеристики на споразумението, а именно Общността ще бъде 
собственик на системата и фазата на разполагане ще бъде финансирана изцяло от 
бюджета на Общността;

4. обръща внимание на позицията на Парламента, приета на 23 април 2008 г., по 
специално на факта, че програмите EGNOS и „Галилео“ следва да се считат за едно 
от постиженията на бъдещата европейска космическа програма и обръща внимание 
на управлението на програмите, съвместно с междуинституционалната група за 
„Галилео“, което може да послужи като модел в процеса на разработване на 
европейска космическа политика.
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