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Pozměňovací návrh 1
Gilles Savary, Jörg Leichtfried

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vítá, že článek 189 Smlouvy o 
fungování Evropské unie poskytuje právní 
základ pro opatření týkající se vesmíru a 
pro vypracování evropského kosmického 
programu řádným legislativním 
postupem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Gilles Savary, Jörg Leichtfried

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. poukazuje na skutečnost, že 
vypouštění do kosmu a infrastruktura, 
kterou tato činnost vyžaduje, jsou 
dopravou, že se na ně tudíž uplatní hlava 
VI Smlouvy o fungování Evropské unie, a 
tudíž pro ně bude věcně příslušný Výbor 
pro dopravu a cestovní ruch Evropského 
parlamentu; vyjadřuje přání, aby 
iniciativy Komise týkající se této konkrétní 
části odvětví průzkumu vesmíru vycházely
výslovně z tohoto právního základu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Gilles Savary, Jörg Leichtfried

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. upozorňuje Komisi a normotvůrce 
Unie (tj. Evropský parlament a Radu), že 
je třeba přizpůsobit legislativní postup 
ustanovením protokolu č. 2 Lisabonské 
smlouvy o používání zásad subsidiarity a 
proporcionality; domnívá se především, že 
by měla Komise Evropský parlament 
informovat o povaze konzultací, které v 
souladu s článkem 2 výše zmíněného 
protokolu vede před předložením návrhů 
legislativních aktů, a o stanoviscích 
přijatých národními parlamenty v souladu 
s čl. 7 odst. 2 a 3 téhož protokolu; dále se 
domnívá, že by měl Parlament zvážit, zda 
do svého budoucího jednacího řádu 
začlení ustanovení, která by mu 
umožňovala vést dialog a spolupracovat 
s národními parlamenty způsobem, který 
by jim vyhovoval, a aniž by tím byla 
dotčena naprostá svoboda jednání, která 
jim náleží;

Or. fr
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