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Ändringsförslag 1
Gilles Savary, Jörg Leichtfried

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet välkomnar att det 
genom artikel 189 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt har 
införts en rättslig grund för rymdsektorn 
och för utformningen av ett europeiskt 
rymdprogram, enligt det ordinära 
lagstiftningsförfarandet.

Or. fr

Ändringsförslag 2
Gilles Savary, Jörg Leichtfried

Förslag till yttrande
Punkt 4b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4b. Europaparlamentet konstaterar att 
uppskjutning av rymdfarkoster och 
nödvändig infrastruktur utgör 
transportverksamhet, som därför borde 
omfattas av avsnitt VI i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt och 
ingå i ansvarsområdet för parlamentets 
utskott för transport och turism. 
Parlamentet förespråkar att 
kommissionens initiativ för detta segment 
av rymdsektorn uttryckligen ska utgå från 
denna rättsliga grund.

Or. fr
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Ändringsförslag 3
Gilles Savary, Jörg Leichtfried

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet uppmärksammar 
kommissionen och unionens lagstiftare 
(Europaparlamentet och rådet) på 
behovet av att anpassa 
lagstiftningsförfarandet till 
bestämmelserna i protokoll 2 till 
Lissabonfördraget om tillämpning av 
subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna. Parlamentet 
anser särskilt att kommissionen bör 
informera parlamentet om innehållet i de 
samråd den ska hålla innan den föreslår 
en lagstiftningsakt, i enlighet med 
artikel 2 i ovannämnda protokoll, och i de 
yttranden som avges av de nationella 
parlamenten i enlighet med artikel 7.2 och 
7.3 i samma protokoll. Parlamentet 
tillägger att det i parlamentets framtida 
arbetsordning bör införas bestämmelser 
som gör det möjligt för parlamentet att 
föra en dialog och samarbeta med de 
nationella parlamenten enligt de 
förfaranden dessa önskar följa och utan 
att detta påverkar deras fullständiga 
beslutsfrihet.

Or. fr
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