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IEROSINĀJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver savu atbalstu Galileo — Eiropas globālai satelītu radionavigācijas programmai, 
kas ir ļoti noderīgs instruments, lai stiprinātu ES ekonomisko attīstību, drošību un 
stratēģisko autonomiju, bet atzīst par pašsaprotamu, ka nav iespējams īstenot nekādu 
kosmosa politiku neatkarīgi no citiem attiecīgiem kosmosa jomas dalībniekiem;

2. norāda, ka Komisija un Eiropas Kosmosa aģentūra (EKA) ir iesaistījusies dialogā un 
sadarbībā ar citiem Globālo satelītu navigācijas sistēmu (GSNS) nodrošinātājiem, proti, 
ASV, Krieviju, Ķīnu, Indiju un Japānu, lai panāktu saderību un, ja iespējams, sadarbspēju
ar citām GSNS sistēmām; 

3. konstatē Ķīnas Tautas Republikas Valsts padomes premjerministra reakciju uz Komisijas 
priekšsēdētāja vēstuli par frekvenču joslu jautājumiem un aicinājumu rast risinājumus, lai 
padarītu Compass un Galileo sistēmas saderīgas;

4. uzstāj, ka Galileo pakalpojumu sniegšanai it jābūt saskaņā ar principu, ka Galileo, 
neskatoties uz tās iespējamo izmantošanu militāriem mērķiem, ir civila sistēma un tā ir 
civili pārvaldāma, un tāpēc šīs sistēmas izmantošanai jābūt saskaņā ar starptautisko 
tiesību aktiem, ANO Hartu un ES līgumiem;

5. aicina Komisiju kā programmas vadītāju noteikt nepieciešamos tehniskās aizsardzības 
kritērijus un īpašas procedūras attiecībā uz iespējām izmantot publisku regulētu 
pakalpojumu, lai samazinātu nesankcionētas Galileo izmantošanas iespējas, kā arī 
izstrādāt uzraudzības režīmu ar Galileo saistītu smalku elementu un tehnoloģiju 
tālāknodošanai;

6. uzstāj, ka ES dalībvalstīm, apsverot ar GSNS saistīto elementu ražotņu iesūtītās eksporta 
kontroles prasības, ir pilnībā jāņem vērā GSNS jutīgais raksturs, proti, tās ietekme uz ES 
un tās pilsoņu drošību un ietekme uz Eiropas GSNS programmām, jo īpaši, ja uz šiem 
elementiem ir attiecināti starptautiskie eksporta kontroles režīmi, piemēram, Vasenāras 
vienošanās par parasto ieroču un divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju eksporta 
kontroli;

7. tomēr atgādina par savu nostāju, ņemot vērā lielos ieguldījumus no Eiropas Savienības 
kopējā budžeta, ka Galileo sistēmai jābūt izmantojamai KĀDP/KDAP atbalstam, tostarp 
krīzes vadības operācijās, kā arī ES solidaritātes un savstarpējās palīdzības klauzulu 
īstenošanai; pieprasa tagad, kad ir uzsākta Eiropas Sadarbības sistēmas drošības un 
aizsardzības pētniecības jomā (ESS) darbība, kura attiecas uz Komisiju un Eiropas 
Aizsardzības aģentūru (EAA) un EKA, šajā sadarbības mehānismā iekļaut arī Galileo;

8. uzsver, ka nekādā gadījumā Eiropas kosmosa politika nedrīkst veicināt kosmosa telpas 
militarizāciju un bruņošanu kopumā, un atkārtoti pauž savu apņemšanos ievērot ANO 
Kosmosa Līgumā noteiktos principus, jo īpaši —
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– visuma telpa jāizmanto tikai miera mērķiem,

– visuma telpas pētniecībā un izmantojumā jāveicina starptautiska sadarbība,

– gadījumā, ja nodarīts kaitējums trešai valstij, par to ir atbildīgas varas iestādes, kas 
veica kosmosa iekārtas palaišanu, atbilstīgi ANO Konvencijā par starptautisko 
atbildību par kosmosa objektu nodarīto kaitējumu precizētajai kārtībai;

9. atbalsta ANO centienus izstrādāt noteikumus, kas reglamentētu darbības kosmosā un tālāk 
izstrādāt starptautisko kosmosa tiesību kodifikāciju; šajā sakarā atzinīgi vērtē ES Rīcības 
kodeksa par darbībām kosmosā pieņemšanu, kurā ņemta vērā arī nepieciešamība
samazināt atlūzu daudzumu un kuru var parakstīt arī valstis, kas nav ES dalībvalstis; 
atkārto savu prasību, lai kodekss kļūtu par juridiski saistošu instrumentu; 

10. atbalsta Eiropas Kosmosa situācijas apzināšanas sistēmas pēc iespējas ātrāku izveidošanu, 
lai aizsargātu kritiski svarīgo Eiropas infrastruktūru kosmosā. Šajā sakarībā pilnībā 
atbalsta EKA un EAA savstarpēji papildinošo darbu šajā jomā.
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