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Pergunta com pedido de resposta oral O-000035/2022
à Comissão
Artigo 136.º do Regimento
Cristian-Silviu Buşoi
em nome da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

Assunto: Abordagem da UE em matéria de gestão do tráfego espacial – Contributo da UE para 
superar um desafio mundial

Em 15 de fevereiro de 2022, a Comissão e o Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante da 
União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança adotaram a sua comunicação 
conjunta intitulada «Abordagem da UE em matéria de gestão do tráfego espacial – Contributo da UE 
para superar um desafio mundial». A comunicação conjunta chama a atenção para uma série de 
ações planeadas que visam, em última análise, garantir um acesso seguro, protegido e autónomo ao 
espaço, assim como o regresso e a utilização do mesmo. A comunicação insere-se no contexto da 
evolução em curso no setor espacial e da atual ausência de medidas regulamentares. Tendo em 
conta o exposto, convidamos a Comissão a responder às seguintes perguntas:

1. Que medidas regulamentares e de execução tenciona a Comissão adotar para dar resposta a 
diversas questões de gestão do tráfego espacial, tendo em conta a dimensão internacional do 
espaço? Está a Comissão disposta a dar prioridade a uma legislação europeia sobre a utilização 
do espaço exterior e a gestão do tráfego espacial?

2. Como tenciona a Comissão abordar a questão do orçamento muito limitado afetado à 
localização e vigilância no espaço, assim como a outras atividades no âmbito da componente de 
conhecimento situacional no espaço do programa espacial da UE?

3. Como e que técnicas irá a Comissão apoiar para a prevenção automatizada de colisões e para a 
prevenção, redução e remoção de detritos espaciais?

4. Que ações de investigação e inovação irá a Comissão apoiar e com que montantes de 
financiamento concretos?

5. Que ações prevê a Comissão a nível internacional? Segundo a Comissão, o que é necessário 
para a adoção de um quadro regulamentar internacional?

Apresentação: 28.9.2022

Prazo: 29.12.2022


