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Az európai Föld-megfigyelési program (GMES) (2011–2013) ***I 

Az Európai Parlament 2010. június 16-i jogalkotási állásfoglalása az európai Föld-

megfigyelési programról (GMES) és annak kezdeti üzemszerű működéséről (2001–2013) 

szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0223 – C7-

0037/2009 – 2009/0070(COD)) 

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2009)0223), 

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 157. cikkének (3) 

bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 

(C7-0037/2009), 

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, „A Lisszaboni 

Szerződés hatálybalépésének következményei a folyamatban lévő intézményközi 

döntéshozatali eljárásokra” című közleményére (COM(2009)0665), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) 

bekezdésére és 189. cikkére, 

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2010. január 20-i 

véleményére1, 

– a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően, 

– tekintettel a Tanács képviselőjének 2010. május 5-i levelében tett azon vállalására, 

hogy a Parlament álláspontját az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. 

cikke (4) bekezdésének megfelelően elfogadják, 

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére, 

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a 

Költségvetési Bizottság és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-

biztonsági Bizottság véleményére (A7-0161/2010), 

1. elfogadja az alább ismertetett, első olvasatbeli álláspontot; 

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 

javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik 

léptetni; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak, a 

Bizottságnak és a tagállamok parlamentjeinek. 
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Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. június 16-án került 

elfogadásra az európai Föld-megfigyelési programról (GMES – Globális 

környezetvédelmi és biztonsági megfigyelés) és annak kezdeti üzemszerű működéséről 

(2011–2013) szóló .../2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására 

tekintettel 

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a 

végleges jogalkotási aktussal, 911/2010/EU rendelet.) 

 

                                                                                                                                                           
1  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé. 


