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Predlog spremembe 1
Gilles Savary, Jörg Leichtfried

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. pozdravlja dejstvo, da je člen 189 
pogodbe o delovanju Evropske unije 
uvedel pravno podlago za vesoljski sektor, 
in pripravo evropskega vesoljskega 
programa v rednem zakonodajnem 
postopku;

Or. fr

Predlog spremembe 2
Gilles Savary, Jörg Leichtfried

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. meni, da storitve izstrelitev v vesolje 
ter infrastruktura, ki je pri tem potrebna, 
spadajo pod prometne dejavnosti, ki jih 
pokriva naslov VI Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, ter je tako zanje pristojen 
Odbor za promet in turizem Evropskega 
parlamenta; poziva Komisijo, naj pobude, 
ki se nanašajo na ta segment vesoljskega 
sektorja, temeljijo izrecno na tej pravni 
podlagi;

Or. fr

Predlog spremembe 3
Gilles Savary, Jörg Leichtfried

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. opozarja Komisijo in zakonodajalca 
Evropske unije (Evropski parlament in 
Svet), da je treba zakonodajni postopek 
prilagoditi določbam protokola št. 2 
lizbonske pogodbe o uporabi načel 
subsidiarnosti in sorazmernosti; meni 
zlasti, da bi morala Komisija obveščati 
Parlament o naravi predhodnih 
posvetovanj glede osnutkov zakonodajnih 
aktov, ki so v skladu s členom 2 zgoraj 
omenjenega protokola, kot tudi mnenj 
nacionalnih parlamentov, pripravljenih v 
skladu z odstavkoma 2 in 3 člena 7 
omenjenega protokola; dodaja, da bi 
moral Parlament v svojem bodočem 
pravilniku predvideti določbe, ki mu bodo 
omogočile voditi dialog in sodelovati z 
nacionalnimi parlamenti v skladu s 
postopki, ki jih želijo uporabljati, in brez 
poseganja v njihovo popolno svobodo 
razpravljanja.

Or. fr
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