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Amendamentul 1
Gilles Savary, Jörg Leichtfried

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiect de aviz Amendament

4a. salută introducerea, prin articolul 189 
din Tratatul privind funcţionarea UE, a 
unui temei juridic în favoarea sectorului 
spaţiului cosmic, precum şi elaborarea 
unui program spaţial european, conform 
procedurii legislative ordinare;

Or. fr

Amendamentul 2
Gilles Savary, Jörg Leichtfried

Proiect de aviz
Punctul 4c (nou)

Proiect de aviz Amendament

4c. observă că activităţile de lansări 
spaţiale, precum şi infrastructurile care le 
sunt necesare, constituie activităţi de 
transport, care ar trebui, în consecinţă, să 
fie reglementate de titlul VI din Tratatul 
privind funcţionarea UE şi să fie de 
competenţa Comisiei pentru transport şi 
turism a Parlamentului; doreşte ca 
iniţiativele Comisiei referitoare la acest 
segment precis al filierei spaţiale să se 
bazeze explicit pe acest temei juridic;

Or. fr

Amendamentul 3
Gilles Savary, Jörg Leichtfried

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)
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Proiect de aviz Amendament

6a. atrage atenţia Comisiei şi a 
legislatorului UE (Parlamentul European 
şi Consiliul) asupra necesităţii de a 
adapta procedura legislativă la dispoziţiile 
protocolului nr. 2 din Tratatul de la 
Lisabona privind aplicarea principiului de 
subsidiaritate şi a celui de 
proporţionalitate; consideră că, în special, 
Comisia ar trebui să informeze 
Parlamentul cu privire la natura 
consultărilor prealabile pentru proiectele 
sale de acte legislative, efectuate în 
conformitate cu articolul 2 din protocolul 
menţionat, precum şi cu privire la avizele 
emise de parlamentele naţionale în 
conformitate cu articolul 7 alineatele (2) 
şi (3) din protocolul respectiv; adaugă că 
Parlamentul ar trebui să analizeze 
posibilitatea de a introduce, în viitorul său 
regulament, dispoziţii care să-l autorizeze 
să dialogheze şi să coopereze cu 
parlamentele naţionale folosind 
modalităţile pe care acestea le doresc şi 
fără a aduce atingere libertăţii totale de 
deliberare de care acestea dispun;

Or. fr


