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JAVASLATOK

A Külügyi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot, mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. támogatja a Galileo elnevezésű, európai globális műholdas rádiónavigációs programot, 
mint az EU gazdasági fejlődése, biztonsága és stratégiai autonómiája megerősítésének 
eszközét, ugyanakkor elismeri, hogy világűr-politika – a meghatározás természetéből 
adódóan – nem folytatható az e téren jelentős egyéb szereplőktől elszigetelt módon;

2. megjegyzi, hogy a Bizottság és az Európai Űrügynökség (ESA) párbeszédet és 
együttműködést folytat egyéb, globális navigációs műholdrendszer (GNSS) 
szolgáltatókkal, nevezetesen az Egyesült Államokkal, Oroszországgal, Kínával, Indiával 
és Japánnal, a műholdrendszerek kompatibilitásának, és amennyiben lehetséges, 
interoperabilitásának biztosítása érdekében; 

3. tudomásul veszi a Kínai Népköztársaság Államtanácsának elnöke által a Bizottság 
elnökének a frekvenciasávok kérdésével kapcsolatos levelére adott választ, és olyan 
megoldás keresésére hív fel, amely biztosítja a Compass és a Galileo rendszer 
kompatibilitását;

4. kitart amellett, hogy a Galileo szolgáltatásainak biztosításakor szem előtt kell tartani azt az 
elvet, hogy a Galileo polgári ellenőrzés alatt működő, polgári rendszer; ugyanakkor annak 
lehetséges katonai felhasználását elismerve hangsúlyozza, hogy a Galileo 
felhasználásának minden esetben meg kell felelnie a nemzetközi jog előírásainak, az 
ENSZ Alapokmányának és az EU-Szerződéseknek;

5. felszólítja a Bizottságot mint programvezetőt, hogy a Galileo nem engedélyezett 
felhasználási lehetőségeinek minimálisra csökkentése érdekében állapítsa meg a műszaki 
biztonsági intézkedésekre vonatkozó szükséges kritériumokat és a kormányzati 
ellenőrzésű szolgáltatáshoz való hozzáférésre vonatkozó konkrét eljárásokat, valamint 
dolgozzon ki egy, a GALILEO-hoz kapcsolódó érzékeny termékek és technológiák 
átadására vonatkozó ellenőrzési rendszert;

6. kitart amellett, hogy az uniós tagországok a GNSS-hez kapcsolódó termékek 
exportellenőrzésére vonatkozó ágazati kérelmek elbírásakor teljes mértékben ismerjék el a 
GNSS érzékeny jellegét, nevezetesen az EU és polgárai biztonságára és az európai GNSS 
programokra gyakorolt hatást, különösen akkor, ha e termékekre nemzetközi 
exportellenőrzési rendszerek vonatkoznak, pl. a Wassenaari Megállapodás a hagyományos 
fegyverek, valamint a kettős felhasználású áruk és technológiák exportjának 
ellenőrzéséről;

7. ugyanakkor, tekintettel az EU általános költségvetéséből fedezett hatalmas beruházásra, 
megismétli álláspontját, hogy a Galileo rendszernek alkalmasnak kell lennie a 
KKBP/KBDP – és ezen belül a válságkezelési műveletek –, valamint az EU szolidaritási 
és kölcsönös segítségnyújtási záradékai végrehajtásának támogatására is; miután a 
Bizottság, az Európai Védelmi Ügynökség (EDA) és az ESA között már működésbe lépett
a védelmi és biztonsági kutatások európai együttműködési kerete (EFC), felhív a szóban 
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forgó együttműködés Galileóra való kiterjesztésére;

8. hangsúlyozza, hogy a békés célok mentén kialakított európai űrpolitika semmilyen 
körülmények között nem vezethet a világűr általános felfegyverzéséhez, és ismét 
megerősíti a Világűr-egyezményben lefektetett elvek iránti elkötelezettségét, különös 
tekintettel az alábbi elvekre:

– a világűrnek kizárólag békés célokra való használata;

– a világűr felderítésében és használatában való nemzetközi együttműködés 
előmozdítása;

– a fellövést végző hatóság felelőssége harmadik államnak okozott kár esetén, az 
űrobjektumok által okozott károkkal kapcsolatos nemzetközi felelősségről szóló 
ENSZ-egyezményben részletesebben meghatározottak szerint;

9. támogatja az ENSZ-nek a világűrben végzett tevékenységek szabályozására és a 
nemzetközi űrjog további kodifikálására irányuló erőfeszítéseit; ezzel kapcsolatban 
üdvözli az Európai Unió világűrben folytatott tevékenységekre vonatkozó magatartási 
kódexének elfogadását, amely figyelembe veszi az űrszemét csökkentésének 
szükségességét, és amelyhez továbbra is bármely, az Európai Unión kívüli ország 
csatlakozhat; ismételten felhív a magatartási kódex jogilag kötelező erejű eszközzé való 
átalakítására;

10. támogatja az űrbeli helyzet ismeretére irányuló európai kapacitásoknak a létfontosságú 
űrbeli európai infrastruktúra védelme érdekében a lehető leghamarabb történő kiépítését; e 
tekintetben teljes mértékben támogatja az ESA és az EDA e téren végzett kiegészítő 
munkáját.
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