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PASIŪLYMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia remiantis Europos pasaulinę palydovinę radijo navigacijos programą „Galileo“
kaip naudingą priemonę, kuri sustiprins ES ekonomikos vystymąsi, saugumą ir strateginę 
autonomiją, ir pripažįsta, kad iš esmės neįmanoma vykdyti kosmoso politikos 
neatsižvelgiant į kitus atitinkamus kosmoso operatorius;

2. pažymi, kad Komisija ir Europos kosmoso agentūra (EKA) yra užmezgusios dialogą ir 
bendradarbiauja su kitų pasaulinių navigacijos palydovų sistemų (angl. GNSS) 
operatoriais, t.y. JAV, Kinija, Indija ir Japonija, siekdamos užtikrinti suderinamumą ir, 
kur įmanoma, GNSS sistemų sąveikumą; 

3. atkreipia dėmesį į Kinijos Liaudies Respublikos valstybės tarybos ministro pirmininko 
atsakymą į Komisijos pirmininko laišką dėl dažnių juostų ir ragina rasti sprendimą, kad 
„Compass“ ir „Galileo“ sistemos būtų suderinamos;

4. primygtinai ragina, kad „Galileo“ paslaugos būtų teikiamos nuosekliai laikantis principo, 
jog „Galileo“ yra civilinė sistema, kurią kontroliuoja civiliai; vis dėlto pripažindamas 
galimą jo panaudojimą kariniams tikslams, pabrėžia kad bet koks „Galileo“ naudojimas 
turi atitikti tarptautinę teisę, JT chartiją ir ES sutartis;

5. ragina Komisiją, kaip programos valdytoją, nustatyti būtinus techninės apsaugos kriterijus 
ir specialias procedūras, kuriomis reguliuojama prieiga prie viešosios reguliuojamos 
paslaugos, siekiant kiek įmanoma labiau sumažinti galimybes neteisėtai naudoti „Galileo“, 
ir taip pat parengti su „Galileo“ susijusių specialių ypač svarbių objektų ir technologijos 
perdavimo trečiosioms šalims kontrolės režimą;

6. primygtinai ragina, kad svarstydamos GNSS gamintojų prašymus kontroliuoti su GNSS 
susijusių gaminių eksportą, visų pirma kai taikomi tarptautiniai eksporto kontrolės 
režimai, pavyzdžiui, Vasenaro susitarimas dėl įprastinės ginkluotės ir dvejopo naudojimo 
prekių ir technologijų eksporto kontrolės, ES valstybės narės visiškai pripažintų ypatingai 
svarbų GNSS pobūdį, t.y. jų poveikį ES ir jos piliečių saugumui ir Europos GNSS 
programoms;

7. tačiau dar kartą patvirtina savo poziciją, kad atsižvelgiant į dideles investicijas iš Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto, turėtų būti galima naudoti „Galileo“ sistemą siekiant remti 
BUSP/BSGP, įskaitant krizių valdymo operacijas, ir įgyvendinti ES solidarumo ir 
savitarpio pagalbos įsipareigojimus; ragina, kad Komisijos, Europos gynybos agentūros 
(EGA) ir Europos kosmoso agentūros (EKA) jau pradėta taikyti Europos 
bendradarbiavimo mokslinių tyrimų saugumo ir gynybos srityje sistema būtų taikoma ir 
„Galileo“;

8. pabrėžia, kad jokiomis aplinkybėmis Europos kosmoso politika, parengta naudoti taikiais 
tikslais, neturėtų prisidėti prie bendro kosmoso sukarinimo ir ginklavimosi, ir dar kartą 
patvirtina savo įsipareigojimą laikytis JT Kosminės erdvės sutartyje nustatytų principų, 



PE440.114v03-00 4/5 AD\824082LT.doc

LT

visų pirma šių:

– kosminė erdvė naudojama tik taikiems tikslams;

– tyrinėjant kosminę erdvę ir ją naudojant skatinamas tarptautinis bendradarbiavimas;

– objektą paleidžiančios valdžios institucijos prisiima atsakomybę, kai padaroma žala 
trečiajai šaliai, kaip išsamiau nurodyta JT Konvencijoje dėl tarptautinės atsakomybės 
už kosminių objektų padarytą žalą;

9. remia JT pastangas nustatyti veiklos kosmoso erdvėje taisykles ir toliau vykdyti 
tarptautinės kosmoso teisės kodifikavimą; šiuo klausimu palankiai vertina ES veiklos 
kosminėje erdvėje elgesio kodekso, kuriame atsižvelgiama ir į būtinybę mažinti kosmoso 
šiukšlių kiekį ir kurį gali pasirašyti bet kuri ES nepriklausantis šalis, priėmimą; dar kartą 
ragina šį elgesio kodeksą padaryti teisiškai privaloma priemone; 

10. remia kuo skubesnį Europos informacijos apie padėtį kosmose pajėgumų sukūrimą, kad 
būtų apsaugota svarbiausia Europos infrastruktūra kosmose; taigi visiškai pritaria Europos 
kosmoso agentūros (EKA) ir Europos gynybos agentūros (EGA) atliekamam papildomam 
darbui šioje srityje.
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