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Grozījums Nr. 1
Gilles Savary, Jörg Leichtfried

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atzinīgi vērtē to, ka ar Līguma par
Eiropas Savienības darbību 189. pantu ir 
ieviests kosmosa nozares juridiskais 
pamats, un atzinīgi vērtē Eiropas kosmosa 
programmas izstrādi atbilstoši parastajai 
likumdošanas procedūrai;

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Gilles Savary, Jörg Leichtfried

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b uzskata, ka kosmisko palaišanas 
iekārtu pakalpojumi un tiem 
nepieciešamās infrastruktūras ir 
transporta nozares darbības, kas šajā 
saistībā ir jāiekļauj Līguma par Eiropas 
Savienības darbību VI sadaļā un kurām ir 
jābūt Eiropas Parlamenta Transporta un 
tūrisma komitejas kompetencē; vēlas, lai 
Komisijas iniciatīvas, kas attiecas uz šo 
konkrēto kosmosa nozares segmentu, 
pamatotos tieši uz šo juridisko pamatu;

Or. fr

Grozījums Nr. 3
Gilles Savary, Jörg Leichtfried

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

6.a vērš Komisijas un Eiropas Savienības 
likumdevēja (Eiropas Parlaments un 
Padome) uzmanību uz nepieciešamību 
likumdošanas procedūru pielāgot 
Lisabonas līguma 2. protokola par 
subsidiaritātes principa un 
proporcionalitātes principa piemērošanu 
noteikumiem; jo īpaši uzskata, ka 
Komisijai jāinformē Parlaments par to 
konsultāciju raksturu, ko saskaņā ar 
iepriekš minētā protokola 2. pantu veic 
pirms tās normatīvo aktu projektu 
iesniegšanas, kā arī par atzinumiem, ko 
snieguši valstu parlamenti atbilstīgi 
2. protokola 7. panta 2. un 3. punktam; 
piebilst, ka Parlamentam savā 
Reglamentā turpmāk jāparedz noteikumi, 
kas ļauj tam iesaistīties dialogā un 
sadarboties ar valstu parlamentiem 
saskaņā ar tiem vēlamiem nosacījumiem, 
neskarot to rīcībā esošo pilnīgo
apspriešanās brīvību.

Or. fr
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