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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. подчертава подкрепата си за „Галилео“, европейската програма за глобална 
спътникова радионавигация, като полезен инструмент, който ще засили 
икономическото развитие, сигурността и стратегическата автономност на ЕС, и 
едновременно с това отчита, че по дефиниция нито една политика за космическото 
пространство не може да се провежда изолирано от други съответни действащи 
лица в космическото пространство;

2. отбелязва, че Комисията и Европейската космическа агенция (ЕКА) провеждат 
диалог и сътрудничество с доставчиците на други глобални навигационни 
спътникови системи (ГНСС), а именно САЩ, Русия, Китай, Индия и Япония, с 
оглед обезпечаване на съвместимост и, при възможност, оперативна съвместимост 
на ГНСС; 

3. отбелязва реакцията на председателя на Държавния съвет на Китайската народна 
република на писмото от председателя на Комисията относно честотните ленти и 
призовава за решение, което да направи съвместими системите „Компас“ и 
„Галилео“;

4. настоява услугите, предоставяни от „Галилео“, да бъдат подчинени на принципа, че 
„Галилео“ е гражданска система под граждански контрол; признавайки при все това 
възможната му военна употреба, подчертава, че всичките ползватели на „Галилео“ 
трябва да спазват международното право, Устава на ООН и Договорите на ЕС; 

5. призовава Комисията, като програмен мениджър, да разработи необходимите 
критерии за технически гаранции и конкретни процедури за достъп до публично 
регулираната услуга, за да се намали до минимум възможността за неразрешено 
използване на „Галилео“, а също така и да изработи режим за мониторинг на 
трансфера на чувствителни, специфични за „Галилео“предмети и технологии;

6. настоява държавите-членки изцяло да отчитат чувствителното естество на ГНСС и 
по-точно отражението му върху сигурността на ЕС и неговите граждани и върху 
европейските програми за ГНСС, когато разглеждат искания за контрол на износа 
на свързани с ГНСС предмети тяхно производство, и в частност, когато последните 
попадат в обхвата на международни режими за контрол на износа, като например 
Споразумението от Васенаар за контрол на износа на конвенционални оръжия и 
стоки и технологии с двойна употреба;

7. при все това повтаря, предвид многото заделени средства от общия бюджет на 
Европейския съюз, позицията си, че системата „Галилео“ следва да може да се 
разполага в подкрепа на ОВППС/ОПСО, в т.ч. за операции за управление на кризи, 
и за изпълнение на клаузите за солидарност и взаимопомощ на ЕС; призовава, след 
като вече е активирано европейското рамково сътрудничество за изследвания в 
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областта на сигурността и отбраната между Комисията, Европейската агенция за 
отбрана (ЕАО) и ЕКА, това сътрудничество да обхване и „Галилео“;

8. подчертава, че европейската политика за космическото пространство, разработена 
да служи за мирни цели, при никакви обстоятелства не следва да допринася за 
общото въоръжаване на космическото пространство, и потвърждава ангажираността 
си с принципите, залегнали в Договора на ООН за космоса, а именно:

– използване на космическото пространство изключително за мирни цели;

– насърчаване на международно сътрудничество в изследването и използването на 
космическото пространство;

– отговорност на страната, стартирала космически обект, в случай на нанесена на 
трета страна щета, както е посочено в Конвенцията на ООН за международна 
отговорност за щети, причинени от космически обекти;

9. подкрепя усилията на ООН за разработване на правила, които да ръководят 
дейностите в космическото пространство, и за по-нататъшна кодификация на 
международното космическо право; в тази връзка приветства приемането на Кодекс 
на ЕС за поведение при дейности в космическото пространство, който също така 
отчита необходимостта от намаляването на отпадъците и който може да бъде 
подписан и от всички държави извън ЕС; повтаря искането си въпросният кодекс за 
поведение да бъде превърнат в правно обвързващ инструмент; 

10. подкрепя създаването възможно най-скоро на европейски капацитет за повишаване 
на информираността за ситуацията в космоса с цел защита на жизнено важната 
европейска инфраструктура в космическото пространство; във връзка с това 
изразява пълна подкрепа за допълнителната работа, извършена от ЕКА и ЕАО в 
тази област.
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