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Въпрос с искане за устен отговор O-000019/2022
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Кристиан Силвиу   Бушой
от името на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

Относно: Подход на ЕС към управлението на космическия трафик — Принос на ЕС за 
справяне с глобално предизвикателство

На 15 февруари 2022 г. Комисията и заместник-председателят на Комисията/върховен 
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност приеха 
съвместното си съобщение, озаглавено „Подход на ЕС за управление на космическия трафик 
— Принос на ЕС за справяне с глобално предизвикателство“. В съвместното съобщение се 
посочват редица планирани действия, които в крайна сметка имат за цел да гарантират 
безопасен, сигурен и автономен достъп до космическото пространство, връщане от 
космическото пространство и използване на космическото пространство. Съобщението се 
появява на фона на текущото развитие в космическия сектор и настоящата липса на 
регулаторни мерки. Предвид гореизложеното призоваваме Комисията да отговори на следните 
въпроси:

1. Какви регулаторни мерки и мерки за изпълнение възнамерява да приеме Комисията, за да 
разгледа различните въпроси, свързани с управлението на космическия трафик, като се 
има предвид международното измерение на космическото пространство? Склонна ли е 
Комисията да даде приоритет на изготвянето на европейски закон за използването на 
космическото пространство и управлението на космическия трафик?

2. Как възнамерява Комисията да разгледа въпроса за много ограничения бюджет за 
космическо наблюдение, проследяване и други дейности, разпределени в рамките на 
компонента за осведоменост за ситуацията в космоса на космическата програма на 
Съюза?

3. Как и кои техники ще подкрепи Комисията за автоматизирано избягване на сблъсък, 
избягване и намаляване на космическите отпадъци и отстраняване на космическите 
отпадъци?

4. Какви действия в областта на научните изследвания и иновациите ще подкрепи Комисията 
и с какви конкретни суми за финансиране?

5. Какви действия предвижда Комисията на международно равнище? Какво е нужно според 
Комисията за приемането на международна регулаторна рамка?
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Краен срок: 21.8.2022


