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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

– ob upoštevanju lizbonske pogodbe, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o 
ustanovitvi Evropske skupnosti, kakor je bila podpisana v Lizboni 13. decembra 2007 in 
objavljena v Uradnem listu C 306 z dne 17. decembra 2007, s katero je bil v oddelek o 
raziskavah in tehnološkem razvoju dodan nov člen 172a, ki Evropski uniji zagotavlja
pravno podlago za pripravo evropske politike o veselju,

Splošne zadeve

1. izraža zadovoljstvo nad vključitvijo določbe o evropski politiki o vesolju v lizbonsko 
pogodbo (člen 172a) v oddelek o raziskavah in tehnološkem razvoju ter pozdravlja 
priložnost, ki je bila dana Parlamentu in Svetu, da po rednem zakonodajnem postopku 
določita ukrepe, potrebne za oblikovanje evropskega programa o vesolju;

2. poziva Komisijo, da Parlamentu in Svetu predloži ustrezen predlog za te ukrepe, skupaj s 
sporočilom o vzpostavitvi ustreznih odnosov z Evropsko vesoljsko agencijo;

Navigacija – določanje položaja

3. je vesel zaradi dogovora o izvajanju evropskih satelitskih radionavigacijskih programov 
(EGNOS in Galileo), ki sta ga Parlament in Svet dosegla na prvi obravnavi; pri čemer 
poudarja njegova bistvena elementa, in sicer da bo Skupnost lastnik sistema in da bo 
uvajalna faza v celoti financirana iz proračuna Skupnosti;

4. opozarja na svoje stališče z dne 23. aprila 2008, zlasti na dejstvo, da je treba programa 
EGNOS in Galileo obravnavati kot enega od dosežkov prihodnjega evropskega programa 
o vesolju, ter na upravljanje programov, vključno z neformalnim telesom programa 
Galileo, ki se lahko uporabi kot model pri razvoju evropske politike o vesolju.
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