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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

– s ohledem na Lisabonskou smlouvu pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu 
o založení Evropského společenství, která byla podepsána v Lisabonu dne 13. prosince 
2007 a zveřejněna v Úředním věstníku C 306 dne 17. prosince 2007 a jíž byl do části 
věnované výzkumu a technologickému rozvoji vložen nový článek 172a, jenž poskytuje 
Unii právní základ pro vypracování evropské politiky pro oblast vesmíru,

Obecné údaje

1. vyjadřuje uspokojení nad skutečností, že do Lisabonské smlouvy bylo do části věnované 
výzkumu a technologickému rozvoji začleněno ustanovení o evropské politice pro oblast 
vesmíru (článek 172a), a vítá možnost, kterou dostaly Parlament a Rada, stanovit opatření 
nezbytná pro utváření evropského kosmického programu;

2. vyzývá Komisi, aby Parlamentu a Radě předložila odpovídající návrh takových opatření, 
spolu se sdělením, které se bude týkat navázání náležitých vztahů s Evropskou kosmickou 
agenturou;

Navigace – určování polohy

3. je potěšen tím, že při prvním čtení bylo dosaženo shody mezi Parlamentem a Radou 
ohledně provádění evropských programů satelitní radionavigace (EGNOS a Galileo), 
a zdůrazňuje dva podstatné znaky této navigace, totiž že Společenství bude majitelem 
systému a že fáze umístění bude plně financována z rozpočtu Společenství;

4. upozorňuje na svůj postoj, který přijal dne 23. dubna 2008, a zejména na skutečnost, že 
programy EGNOS a Galileo by měly být považovány za jeden z úspěchů budoucího 
evropského kosmického programu, a na řízení programů, na němž se podílí 
Interinstitucionální skupina odborníků pro Galileo (GIP) a které může sloužit jako vzor 
v rozvoji evropské politiky pro oblast vesmíru.
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