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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

– atsižvelgdamas į Lisabonos sutartį, kuri iš dalies keičia ES sutartį ir Europos Bendrijų 
steigimo sutartį, ir kuri buvo pasirašyta 2007 m. gruodžio 13 d. Lisabonoje bei 2007 m. 
gruodžio 17 d. paskelbta Oficialiajame leidinyje C 306, kurioje į Mokslinių tyrimų bei 
technologinės plėtros skyrių įterpiamas naujas 172a straipsnis, suteikiantis Sąjungai teisinį 
pagrindą ruošti Europos kosmoso politiką, 

Bendrosios pastabos

1. Išreiškia savo pasitenkinimą dėl nuostatos dėl Europos kosmoso politikos įtraukimo į 
Lisabonos sutartį (172a str.) Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros skyriuje bei 
džiaugiasi dėl jam ir Tarybai suteiktos galimybės, taikant įprastą teisės aktų leidybos 
procedūrą, nustatyti priemones skirtas Europos kosmoso programai sukurti;

2. Ragina Komisiją pateikti EP ir Tarybai atitinkamą pasiūlymą dėl tokių priemonių, kartu su 
komunikatu dėl atitinkamų santykių su Europos kosmoso agentūra užmezgimo;

Navigacija – vietos nustatymas

3. Džiaugiasi dėl pirmojo svarstymo metu pasiekto susitarimo tarp EP ir Tarybos dėl 
Europos palydovinės radionavigacijos programų EGNOS ir Galileo įgyvendinimo bei 
pabrėžia du svarbius šio susitarimo momentus, o būtent – sistema priklausys Bendrijai, o 
parengiamasis etapas bus visapusiškai finansuojamas iš Bendrijos biudžeto; 

4. Atkreipia dėmesį į savo 2008 m. balandžio 23 d. poziciją, o ypač į faktą, kad EGNOS ir 
Galileo programos turėtų būti laikomos vienu iš būsimos Europos kosmoso programos 
pasiekimų. Taip pat atkreipia dėmesį į programų valdymą bei  GALILEO tarpinstitucinę 
grupę(angl. GIP), kuri gali būti pavyzdžiu kuriant Europos kosmoso politiką.
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