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Τροπολογία 1
Gilles Savary, Jörg Leichtfried

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. εκφράζει την ικανοποίησή του  για τη 
δημιουργία, μέσω του άρθρου 189 της 
συνθήκης για τη λειτουργία της Ένωσης, 
μιας νομικής βάσης υπέρ του τομέα του 
διαστήματος και την εκπόνηση ενός 
ευρωπαϊκού διαστημικού προγράμματος,
σύμφωνα με την κανονική νομοθετική 
διαδικασία·

Or. fr

Τροπολογία 2
Gilles Savary, Jörg Leichtfried

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. διαπιστώνει πως οι υπηρεσίες 
διαστημικής εκτόξευσης καθώς και οι 
αναγκαίες προς τούτο υποδομές 
αποτελούν δραστηριότητες μεταφοράς, οι 
οποίες θα έπρεπε κατά συνέπεια να 
υπάγονται στον τίτλο VI της Συνθήκης 
σχετικά με τη λειτουργία της Ένωσης και 
στην επί της ουσίας αρμοδιότητα της 
Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού 
του Κοινοβουλίου· επιθυμεί οι 
πρωτοβουλίες της Επιτροπής που 
άπτονται αυτού του συγκεκριμένου 
τμήματος διαστημικών δραστηριοτήτων 
να στηρίζονται με σαφή τρόπο επί αυτής 
της νομικής βάσης· 

Or. fr
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Τροπολογία 3
Gilles Savary, Jörg Leichtfried

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. επισύρει την προσοχή της Επιτροπής 
και του νομοθέτη της Ένωσης 
(Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
Συμβούλιο)στο ότι χρειάζεται  να 
προσαρμοσθεί η νομοθετική διαδικασία 
στις διατάξεις του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 
της Συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά με
τις αρχές της επικουρικότητας και
αναλογικότητας· θεωρεί συγκεκριμένα ότι
η Επιτροπή θα έπρεπε να ενημερώνει το
Κοινοβούλιο για τη φύση των
διαβουλεύσεων που προηγούνται των
σχεδίων του νομοθετικών πράξεων, οι 
οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με 
το άρθρο 2 του προαναφερθέντος 
πρωτοκόλλου, καθώς και για τις 
γνωμοδοτήσεις των εθνικών 
κοινοβουλίων σύμφωνα με το άρθρο 7,
παρ. 2 και 3, του ίδιου πρωτοκόλλου· 
προσθέτει ότι το Κοινοβούλιο θα έπρεπε 
να προβλέψει στο μελλοντικό κανονισμό 
του, διατάξεις που να του επιτρέπουν το 
διάλογο και τη συνεργασία με τα εθνικά 
κοινοβούλια σύμφωνα με τους όρους που 
αυτά επιθυμούν και με την επιφύλαξη της 
πλήρους ελευθερίας που διαθέτουν για τη 
λήψη αποφάσεων.

Or. fr
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