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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie recomandă Comisiei pentru afaceri externe, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a 
fi adoptată:

– având în vedere Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea 
Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 
decembrie 2007 şi publicat în Jurnalul Oficial C 306 din 17 decembrie 2007, care a 
introdus un nou articol 172a în cadrul secţiunii privind Cercetarea şi dezvoltarea 
tehnologică, oferind astfel Uniunii un temei juridic pentru a elabora o politică europeană a 
spaţiului,

Consideraţii generale

1. îşi exprimă mulţumirea faţă de introducerea în Tratatul de la Lisabona, în cadrul secţiunii 
privind Cercetarea şi dezvoltarea tehnologică, a unei dispoziţii privind politica europeană 
a spaţiului (art. 172a) şi salută oportunitatea care i se acordă, alături de Consiliu, de a 
elabora, în cadrul procedurii legislative ordinare, măsurile necesare pentru crearea unui 
program spaţial european;

2. invită Comisia să-i prezinte, atât Parlamentului cât şi Consiliului, o propunere adecvată de 
instituire a unor astfel de măsuri, precum şi o comunicare privind stabilirea unor relaţii 
corespunzătoare cu Agenţia Spaţială Europeană;

Navigare - poziţionare

3. salută acordul obţinut de către Parlament şi Consiliu în primă lectură cu privire la punerea 
în aplicare a programelor europene de radionavigaţie prin satelit (EGNOS şi Galileo) şi 
subliniază două elemente esenţiale: faptul că proprietarul sistemului va fi Comunitatea şi 
că faza de implementare va fi finanţată în întregime de la bugetul Comunităţii;

4. atrage atenţia asupra poziţiei sale, adoptată la 23 aprilie 2008, şi în special asupra faptului 
că programele EGNOS şi Galileo ar trebui considerate una dintre realizările viitorului 
program spaţial european, precum şi asupra gestionării programelor, alături de Grupul 
Interinstituţional pentru Galileo (GIP), care ar putea servi drept model pentru elaborarea 
unei politici europene a spaţiului.


	721721ro.doc

