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Módosítás 1
Gilles Savary, Jörg Leichtfried

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. üdvözli, hogy az Unió működéséről 
szóló szerződés 189. cikke az 
űrtechnológiai ágazatnak és egy európai 
űrprogram kidolgozásának javát szolgáló 
jogalapot vezet be a rendes jogalkotási 
eljárás szerint;

Or. fr

Módosítás 2
Gilles Savary, Jörg Leichtfried

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. megjegyzi, hogy a fellövési 
szolgáltatások és az azokhoz szükséges 
infrastruktúra a közlekedési 
tevékenységek közé tartoznak,amelyeknek 
ezen a jogcímen az Unió működéséről 
szóló szerződés VI. címének hatálya alá, 
és a Parlament Közlekedési és 
Idegenforgalmi Bizottságának 
hatáskörébe kellene tartozniuk; azt 
kívánja, hogy a Bizottságnak az 
űrtechnológiai ágazat ezen szegmense alá 
eső kezdeményezései kifejezetten erre a 
jogalapra támaszkodjanak;

Or. fr
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Módosítás 3
Gilles Savary, Jörg Leichtfried

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felhívja a Bizottság és az unió 
jogalkotója (az Európai Parlament és a 
Tanács) figyelmét arra, hogy a jogalkotási 
eljárást összhangba kell hozni a 
szubszidiaritás és az arányosság elvének 
alkalmazásáról szóló Lisszaboni 
Szerződéshez csatolt 2. jegyzőkönyvben 
tartalmazott rendelkezésekkel; úgy véli 
különösen, hogy a Bizottságnak 
tájékoztatnia kellene a Parlamentet a 
jogalkotási tervezeteivel kapcsolatban a 
nevezett jegyzőkönyv 2. cikkének 
megfelelően folytatott előzetes 
konzultációk természetéről, valamint az 
ugyanezen jegyzőkönyv 7. cikkének (2) és 
(3) bekezdésének megfelelően a nemzeti 
parlamentek által kibocsátott 
véleményekről; hozzáfűzi, hogy a 
Parlamentnek a jövőbeli eljárási 
szabályzatába olyan rendelkezéseket 
kellene beépítenie, amelyek 
felhatalmazzák a nemzeti parlamentekkel 
folytatott párbeszédre és együttműködésre, 
a nemzeti parlamentek által kívánt módon 
és az őket megillető határozati szabadság 
legcsekélyebb sérelme nélkül.

Or. fr
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