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Amendement 1
Gilles Savary, Jörg Leichtfried

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is verheugd over de invoering - met 
artikel 189 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Unie – van een juridische 
basis voor de ruimtevaartsector en de 
uitwerking van een Europees 
ruimtevaartprogramma, volgens de 
gewone wettelijke procedure;

Or. fr

Amendement 2
Gilles Savary, Jörg Leichtfried

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. merkt op dat het lanceren van 
ruimtevoertuigen en de hiervoor 
noodzakelijke infrastructuur onder de 
sector transport vallen, en daarom 
thuishoren onder titel VI van het Verdrag 
betreffende de werking van de Unie en de 
bevoegdheid ten principale van de 
Commissie vervoer en toerisme van het 
Parlement; wenst dat de initiatieven van 
de Commissie met betrekking tot dit 
speciale segment van de ruimtevaartsector 
expliciet deze juridische basis hebben;

Or. fr
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Amendement 3
Gilles Savary, Jörg Leichtfried

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wijst de Commissie en de 
wetgevende macht van de Unie (het 
Europees Parlement en de Raad) op de 
noodzaak om de wetgevingsprocedure aan 
te passen aan de bepalingen van protocol 
nr. 2 van het Verdrag van Lissabon 
inzake de toepassing van de beginselen 
van subsidiariteit en evenredigheid; is met 
name van oordeel dat de Commissie het 
Parlement op de hoogte zou moeten 
stellen van de aard van de 
beraadslagingen voorafgaand aan haar 
ontwerpen voor wetgevende akten, welke 
beraadslagingen zijn uitgevoerd conform 
artikel 2 van het hierboven genoemde 
protocol, en adviezen van de nationale 
parlementen conform artikel 7, paragraaf 
2 en 3, van hetzelfde protocol; voegt eraan 
toe dat het Parlement zou moeten 
overwegen om in zijn toekomstige 
reglement bepalingen op te nemen die het 
de bevoegdheid zou geven om met de 
nationale parlementen te onderhandelen 
en samen te werken volgens de door hen 
gewenste regels, met behoud van hun 
algehele vrijheid van overleg.

Or. fr
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