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Poprawka 1
Gilles Savary, Jörg Leichtfried

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4 a. z uznaniem przyjmuje wprowadzenie, 
na mocy art. 189 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
podstawy prawnej dla sektora przestrzeni 
kosmicznej oraz opracowanie 
europejskiego programu kosmicznego, 
zgodnie ze zwykłą procedurą 
ustawodawczą;

Or. fr

Poprawka 2
Gilles Savary, Jörg Leichtfried

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4 b. zauważa, że usługi świadczone 
w zakresie startów kosmicznych i 
niezbędna infrastruktura należą do 
działań związanych z transportem, które z 
tej racji powinny być objęte zakresem 
stosowania postanowień tytułu VI 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej oraz podlegać kompetencji 
przedmiotowo właściwej Komisji 
Transportu i Turystyki Parlamentu 
Europejskiego; pragnie, by inicjatywy 
Komisji w ramach tego specyficznego 
segmentu sektora przestrzeni kosmicznej 
opierały się jednoznacznie na tej 
podstawie prawnej;

Or. fr
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Poprawka 3
Gilles Savary, Jörg Leichtfried

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6 a. zwraca uwagę Komisji i ustawodawcy 
Unii Europejskiej (Parlamentu 
Europejskiego i Rady) na konieczność 
dostosowania procedury ustawodawczej 
do postanowień protokołu nr 2 traktatu z 
Lizbony w sprawie stosowania zasad 
pomocniczości i proporcjonalności; uważa 
w szczególności, że Komisja powinna 
informować Parlament o charakterze 
konsultacji prowadzonych przed 
złożeniem wniosków dotyczących aktów 
prawodawczych zgodnie z art. 2 
powyższego protokołu, a także o opiniach 
wydanych przez parlamenty narodowe 
zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 tegoż protokołu; 
dodaje, że Parlament powinien 
przewidzieć w swoim przyszłym 
regulaminie przepisy, które pozwolą mu 
na prowadzenie dialogu i współpracę z 
parlamentami narodowymi na wybranych 
przez nie zasadach i bez uszczerbku dla 
całkowitej swobody podejmowania decyzji, 
jaką dysponują. 

Or. fr
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