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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody o podpoře, poskytování a používání 
družicových navigačních systémů GALILEO a GPS a navazujících aplikací mezi 
Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy 
americkými na straně druhé
(11117/2011 – C7-0185/2011 – 2011/0054(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (11117/2011),

– s ohledem na návrh dohody o podpoře, poskytování a používání družicových navigačních 
systémů GALILEO a GPS a navazujících aplikací mezi Evropským společenstvím a jeho 
členskými státy na jedné straně a Spojenými státy americkými na straně druhé 
(11575/2011),

– s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s články 171 a 172 a 
čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) a čl. 218 odst. 8 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (C7-0185/2011),

– s ohledem na článek 81, čl. 90 odst. 8 a čl. 46 odst. 1 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A7-0000/2011),

1. uděluje svůj souhlas s uzavřením dohody;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a 
parlamentům členských států a Spojených států amerických.


