
PA\721721PL.doc PE405.924v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

2008/2030(INI)

16.5.2008

PROJEKT OPINII
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

dla Komisji Spraw Zagranicznych

w sprawie wkładu potencjału kosmicznego w EPBiO
(2008/2030(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Romana Jordan Cizelj



PE405.924v01-00 2/3 PA\721721PL.doc

PL

PA_NonLeg



PA\721721PL.doc 3/3 PE405.924v01-00

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Spraw 
Zagranicznych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

– uwzględniając Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat 
ustanawiający Wspólnotę Europejską, podpisany w Lizbonie w dniu 13 grudnia 2007 r. 
i opublikowany w Dzienniku Urzędowym C 306 z dnia 17 grudnia 2007 r., w którym 
dodano nowy artykuł 172a w rozdziale dotyczącym badań i rozwoju technologicznego, 
tworząc w ten sposób podstawę prawną umożliwiającą Unii opracowanie europejskiej 
polityki przestrzeni kosmicznej,

Uwagi ogólne

1. wyraża zadowolenie z umieszczenia przepisów dotyczących europejskiej polityki 
przestrzeni kosmicznej w Traktacie z Lizbony (art. 172a) w rozdziale dotyczącym badań i 
rozwoju technologicznego i z zadowoleniem przyjmuje możliwość przyjęcia przez 
Parlament i Radę w ramach zwykłej procedury legislacyjnej środków niezbędnych do 
opracowania europejskiego programu kosmicznego;

2. wzywa Komisję do przedstawienia Parlamentowi i Radzie wniosku dotyczącego tego 
rodzaju środków oraz komunikatu dotyczącego nawiązania odpowiednich stosunków z 
Europejską Agencją Kosmiczną;

Nawigacja - lokalizacja

3. wyraża zadowolenie z faktu, że Parlament i Rada osiągnęły w pierwszym czytaniu 
porozumienie w sprawie wdrożenia europejskich programów radionawigacji satelitarnej 
(EGNOS i Galileo) i podkreśla ich dwie główne cechy, a mianowicie fakt, że system 
znajdować się będzie w rękach Wspólnoty oraz że faza rozmieszczenia zostanie 
całkowicie sfinansowana z budżetu wspólnotowego;

4. zwraca uwagę na stanowisko, jakie przyjął w dniu 23 kwietnia 2008 r., a mianowicie na 
fakt, że programy EGNOS i Galileo należy uznać za jedno z osiągnięć przyszłego 
europejskiego programu kosmicznego oraz na zarządzanie tymi programami wspólnie z 
Międzyinstytucjonalnym panelem ds. Galileo, co może służyć jako model dla rozwoju 
europejskiej polityki przestrzeni kosmicznej.
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