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Alteração 1
Gilles Savary, Jörg Leichtfried

Projecto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

4-A. Congratula-se com a inclusão, 
através do artigo 189.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
(TFUE), de uma base jurídica a favor do 
sector espacial e da elaboração de um 
programa espacial europeu, segundo o 
processo legislativo ordinário;

Or. fr

Alteração 2
Gilles Savary, Jörg Leichtfried

Projecto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

4-B. Observa que as prestações de 
lançamento espacial, bem como as infra-
estruturas que requerem, constituem 
actividades  de transporte, que por este 
motivo deveria enquadrar-se no âmbito do 
Título VI do Tratado sobre o 
Funcionamento da União e ser da 
competência de fundo da Comissão dos 
Transportes e do Turismo do Parlamento 
Europeu; pretende que as iniciativas da 
Comissão que se englobem neste 
segmento preciso do sector espacial 
recorram explicitamente a esta base 
jurídica;

Or. fr
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Alteração 3
Gilles Savary, Jörg Leichtfried

Projecto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

6-A. Chama a atenção da Comissão e do 
legislador da União (o Parlamento 
Europeu e o Conselho) para a 
necessidade de adaptar o processo 
legislativo às disposições do Protocolo 
n.º 2 do Tratado de Lisboa quanto à 
aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade; 
considera que, em particular, a Comissão 
deveria informar o Paramento da 
natureza das consultas prévias aos seus 
projectos de actos legislativos, efectuadas 
em conformidade com o artigo 2.º do 
Protocolo supramencionado, bem como 
dos pareceres emitidos pelos parlamentos 
nacionais em conformidade com os n.ºs 2 
e 3 do artigo 7.º do mesmo Protocolo; 
acrescenta que o Parlamento deveria 
prever, no seu futuro Regimento, 
disposições que lhe permitam dialogar a 
cooperar com os parlamentos nacionais 
sob a forma que estes o desejem e sem 
prejuízo da total liberdade de decisão de 
que dispõem.

Or. fr


