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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

– tekintettel a 2007. december 13-án Lisszabonban aláírt és a 2007. december 17-én a 
Hivatalos Lap C 306-os számában megjelent, az Európai Unióról szóló szerződést és az 
Európai Közösséget létrehozó szerződést módosító Lisszaboni Szerződésre, amely bevezeti  
a 172. a) új cikket a kutatásról és technológiai fejlesztésről szóló részbe, ezáltal biztosítva 
az Uniónak egy európai űrpolitika létrehozásához szükséges jogi alapot,

Általános szempontok

1. elégedettségét fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy az európai űrpolitikáról szóló 
rendelkezés bekerült a Lisszaboni Szerződés kutatásról és technológiai fejlesztésről szóló 
részébe (172. cikk a) pont), és üdvözli a sajátmaga, valamint a Tanács számára adott 
lehetőséget arra vonatkozóan, hogy a rendes jogalkotási eljárás értelmében 
megállapíthassák az európai űrprogram kialakításához szükséges intézkedéseket;

2. felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson be egy ezen intézkedésekre vonatkozó megfelelő 
javaslatot a Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottsághoz, valamint a Tanácshoz, az európai 
űrügynökséggel való megfelelő kapcsolat kialakítására vonatkozó közleményével 
egyetemben;

Navigáció – helyzetmeghatározás 

3. örvend az általa és a Tanács által első olvasatra elért, az európai műholdas rádiónavigációs 
programok (EGNOS és Galileo) végrehajtásáról szóló megállapodásnak, és hangsúlyozza 
annak két lényeges tulajdonságát, nevezetesen azt, hogy a közösség lesz a rendszer 
tulajdonosa, és hogy annak kiépítési szakasza teljes mértékben a közösségi 
költségvetésből kerül finanszírozásra; 

4. felhívja a figyelmet a 2008. április 23-án elfogadott állásfoglalására, különösen arra a 
tényre, miszerint az EGNOS és a Galileo programokat a jövőbeni európai űrprogram 
eredményei közé kell sorolni, illetve a programoknak a Galileo Intézményközi Panellel 
(GIP) közösen történő irányítására, amely modellként szolgálhat az európai űrpolitika 
fejlesztéséhez.
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