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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Gilles Savary, Jörg Leichtfried

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. víta skutočnosť, že článkom 189 
zmluvy o fungovaní Únie sa zavádza 
právny základ na podporu vesmírnej 
oblasti a zostavenia európskeho 
vesmírneho programu v súlade s riadnym 
legislatívnym postupom;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Gilles Savary, Jörg Leichtfried

Návrh stanoviska
Odsek 4b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4b. poznamenáva, že činnosti vypúšťania 
do vesmíru, ako aj infraštruktúry, ktoré sú 
na to potrebné, sú dopravnou činnosťou, 
a preto by mali spadať pod Hlavu VI 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie a do 
právomocí parlamentného Výboru pre 
dopravu a cestovný ruch; želá si, aby 
iniciatívy Komisie spadajúce do tohto 
presne vymedzeného úseku vesmírnej 
oblasti vychádzali výlučne z tohto 
právneho základu;

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Gilles Savary, Jörg Leichtfried

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a. upozorňuje Komisiu a zákonodarcu 
Únie (Európsky parlament a Radu) 
na potrebu prispôsobiť legislatívny postup 
ustanoveniam protokolu č. 2 Lisabonskej 
zmluvy o uplatňovaní zásad subsidiarity a 
proporcionality; domnieva sa, že Komisia 
by mala predovšetkým informovať 
Parlament o povahe konzultácií, ktoré 
predchádzajú jej návrhom legislatívnych 
aktov a ktoré sa uskutočňujú v súlade 
s článkom 2 uvedeného protokolu, ako aj 
o stanoviskách, ktoré predkladajú 
národné parlamenty v súlade s článkom 7 
ods. 2 a 3 tohto protokolu; dodáva, že 
Parlament by mal do svojho budúceho 
rokovacieho poriadku zaradiť 
ustanovenia povoľujúce viesť dialóg a 
spolupracovať s národnými parlamentmi 
v súlade s postupmi, ktoré si sami želajú, a 
bez toho, aby bola dotknutá ich úplná 
sloboda rozhodovania, ktorá im prislúcha; 

Or. fr
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