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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão dos Assuntos 
Externos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

– Tendo em conta o Tratado de Lisboa que modifica o Tratado da União Europeia e o 
Tratado que institui a Comunidade Europeia, tal como foi assinado em Lisboa em 13 de 
Dezembro de 2007 e publicado no Jornal Oficial C 306 de 17 de Dezembro de 2007, que 
inseriu um novo artigo 172-A na secção relativa à Investigação e ao Desenvolvimento 
Tecnológico, proporcionando assim uma base jurídica para a União elaborar uma Política 
Espacial Europeia,

Considerações gerais

1. Manifesta a sua satisfação perante a inserção de uma disposição sobre a Política Espacial 
Europeia no Tratado de Lisboa (artigo 172-A) na secção relativa à Investigação e ao 
Desenvolvimento Tecnológico e congratula-se com a oportunidade que lhe é concedida 
bem como ao Conselho de estabelecer, de acordo com o processo legislativo ordinário, as 
medidas necessárias para dar forma a um Programa Espacial Europeu;

2. Solicita à Comissão que lhe apresente bem como ao Conselho uma proposta relativa a 
estas medidas, acompanhada de uma comunicação sobre o estabelecimento das 
necessárias relações com a Agência Espacial Europeia;

Navegação - posicionamento

3. Regozija-se com o acordo em primeira leitura por si obtido e pelo Conselho sobre a 
execução do programa europeu de radionavegação por satélite (EGNOS e Galileo) e 
sublinha duas das suas vertentes essenciais, nomeadamente, que a Comunidade será a 
proprietária do sistema e que a sua fase de implantação será totalmente financiada pelo 
orçamento comunitário;

4. Chama a atenção para a sua posição adoptada em 23 de Abril de 2008, em particular, o 
facto de os programas EGNOS e Galileo deverem ser considerados como uma das 
realizações do futuro programa espacial europeu, e a gestão dos programas, juntamente 
com o Painel Interinstitucional Galileo (GIP), que poderá servir de modelo para o 
desenvolvimento de uma Política Espacial Europeia.
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