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Ændringsforslag 1
Gilles Savary, Jörg Leichtfried

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. glæder sig over indførelsen i medfør 
af artikel 189 i traktaten om den 
Europæiske Unions funktionsmåde af et 
retsgrundlag for rumfartssektoren og for 
udarbejdelsen af et europæisk 
rumprogram efter den almindelige 
lovgivningsprocedure; 

Or. fr

Ændringsforslag 2
Gilles Savary, Jörg Leichtfried

Udkast til udtalelse
Punkt 4 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4b. konstaterer, at iværksættelsen af 
rumpolitikken og de nødvendige 
infrastrukturer i forbindelse hermed 
udgør transportaktiviteter, som derfor bør 
henhøre under afsnit VI i traktaten om 
den Europæiske Unions funktionsmåde 
og under Europa-Parlamentets 
Transport- og Turismeudvalg som 
korresponderende udvalg; ønsker, at de af 
Kommissionens initiativer, der hører 
under denne præcise del af 
rumfartssektoren, åbenlyst hviler på dette 
retsgrundlag;

Or. fr
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Ændringsforslag 3
Gilles Savary, Jörg Leichtfried

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. henleder Kommissionens og Unionens 
lovgivers (Europa-Parlamentets og 
Rådets) opmærksomhed på 
nødvendigheden af at tilpasse 
lovgivningsproceduren til bestemmelserne 
i Lissabontraktatens protokol nr. 2 om 
anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet; mener, at 
Kommissionen især bør underrette 
Parlamentet om indholdet af de 
konsultationer, som den foretager, inden 
den fremsætter forslag til en 
lovgivningsmæssig retsakt i henhold 
artikel 2 i ovennævnte protokol, samt om 
de udtalelser, som de nationale 
parlamenter afgiver i henhold til artikel 7, 
stk. 2 og 3, i samme protokol; tilføjer, at 
Parlamentet i sin fremtidige 
forretningsorden bør overveje 
bestemmelser, der giver det mulighed for 
at føre dialog og samarbejde med de 
nationale parlamenter på den måde, de 
ønsker, og med forbehold af den 
fuldkomne beslutningsfrihed, de råder 
over.

Or. fr
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