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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Barranin, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni tiegħu:

– wara li kkunsidra t-Trattat ta' Liżbona li jemenda t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-
Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, kif iffirmat f'Liżbona fit-13 ta' Diċembru 2007 
u ppublikat fil-Ġurnal Uffiċjali C 306 tas-17 ta' Diċembru 2007, li daħħal l-Artikolu 172a 
ġdid fit-taqsima tar-Riċerka u l-Iżvilupp Teknoloġiku, u b'hekk ipprovda bażi legali għall-
Unjoni biex tfassal Politika Ewropea dwar l-Ispazju,

Kunsiderazzjonijiet ġenerali

1. Jesprimi s-sodisfazzjoni tiegħu għall-fatt li ddaħlet dispożizzjoni dwar Politika Ewropea 
dwar l-Ispazju fit-Trattat ta' Liżbona (Art.172a) fit-taqsima tar-Riċerka u l-Iżvilupp 
Teknoloġiku u jilqa' l-opportunità li ngħatat lilu u lill-Kunsill li jistipulaw, skond il-
proċedura leġiżlattiva ordinarja, il-miżuri meħtieġa għat-tfassil ta' Programm Spazjali 
Ewropew;

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex tissottometti lilu u lill-Kunsill proposta xierqa għal miżuri 
bħal dawn, flimkien ma' Komunikazzjoni dwar l-istabbiliment ta' relazzjonijiet xierqa ma' 
l-Aġenzija Spazjali Ewropea;

Navigazzjoni - pożizzjonament

3. Jilqa' b'sodisfazzjon il-qbil milħuq bejnu u bejn il-Kunsill fl-ewwel qari dwar l-
implimentazzjoni ta' programmi Ewropej ta' radjunavigazzjoni bis-satellita (EGNOS u 
Galileo) u jenfasizza żewġ karatteristiċi fundamentali tiegħu, jiġifieri li l-Komunità se 
tkun is-sid tas-sistema u l-fażi ta' tlestija għall-użu se tkun iffinanzjata kollha mill-baġit 
tal-Komunità ;

4. Jiġbed l-attenzjoni għall-Pożizzjoni li adotta fit-23 t'April 2008, b'mod partikulari għall-
fatt li l-programmi EGNOS u Galileo għandhom jitqiesu bħala wieħed mis-suċċessi tal-
Programm Spazjali Ewropew futur, u għat-tmexxija tal-programmi, flimkien mal-Panel 
Interistituzzjonali Galileo (GIP), li tista' sservi bħala mudell fl-iżvilupp ta' Politika 
Ewropea dwar l-Ispazju.
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