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Изменение 1
Gilles Savary, Jörg Leichtfried

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. приветства въвеждането, по 
силата на член 189 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, на правно основание за действие 
в космическия сектор и за 
изработване на европейска космическа 
програма по обикновената 
законодателна процедура; 

Or. fr

Изменение 2
Gilles Savary, Jörg Leichtfried

Проектостановище
Параграф 4 б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. отбелязва, че услугите по 
изстрелване в космоса, както и 
инфраструктурата, която им е 
нужна, представляват транспортни 
дейности, които би следвало да са 
уредени по дял VІ от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз и от компетентността на 
комисията по транспорт и туризъм 
на Европейския парламент; иска 
инициативите на Комисията в този 
конкретен сегмент на космическия 
сектор да се основават изрично на 
това правно основание; 

Or. fr
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Изменение 3
Gilles Savary, Jörg Leichtfried

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)

Проектостановище Изменение

6а. обръща внимание на Комисията и 
на законодателя на Съюза 
(Европейския парламент и Съвета) 
върху необходимостта от 
приспособяване на законодателната 
процедура към разпоредбите на 
Протокол №2 към Договора от 
Лисабон относно прилагането на 
принципите на субсидиарност и 
пропорционалност; счита по-
конкретно, че Комисията би следвало 
да информира Парламента за 
естеството на предварителните 
консултации по нейните проекти на 
законодателни актове, 
осъществявани съгласно член 2 от 
горепосочения протокол, както и за 
становищата на националните 
парламенти, съгласно член 7, 
параграфи 2 и 3 от същия протокол;
добавя, че Парламентът би следвало 
да предвиди в своя бъдещ правилник 
разпоредби, които да го 
оправомощяват да води диалог и да 
сътрудничи с националните 
парламенти съгласно условията, 
определени от тези парламенти, и без 
да се накърнява пълната им свобода 
на разискванията. 

Or. fr
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