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11.4.2018 A8-0130/1 

Pozměňovací návrh  1 

Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Udělení absolutoria za rok 2016: zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělováním 

absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Návrh usnesení 

Bod 331 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 331a. žádá Komisi, aby řešila problém 

konektivity izolovaných regionů a regionů 

s nižším hospodářským a sociálním 

rozvojem, také se zohledněním situace 

malých letišť, aby došlo k úplnému 

provedení jednotného evropského nebe; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/2 

Pozměňovací návrh  2 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Udělení absolutoria za rok 2016: zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělováním 

absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Návrh usnesení 

Bod 332 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 332a. lituje skutečnosti, že doba trvání 

společného podniku SESAR stanovená 

předpisy není harmonizována s činnostmi 

v oblasti výzkumu a vývoje, jejichž 

prováděním byl společný podnik pověřen; 

žádá Komisi, aby posoudila vhodnost 

společného podniku SESAR z hlediska 

dlouhodobého plánování a zajistila soulad 

mezi příštím víceletým finančním rámcem 

a dobou trvání cyklu výzkumu a vývoje v 

politice v oblasti letecké dopravy; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/3 

Pozměňovací návrh  3 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Udělení absolutoria za rok 2016: zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělováním 

absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Návrh usnesení 

Bod 335 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 335a. zdůrazňuje, že jak již uvedla 

Komise, závěry týkající se úspor z rozsahu 

na úrovni středisek kontroly letového 

provozu mohou být předčasné, jelikož 

analýza Účetního dvora není ohledně 

tohoto tématu plně rozvinuta; připomíná, 

že v Evropě jsou menší střediska kontroly 

letového provozu v některých případech 

levnější než ta větší; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/4 

Pozměňovací návrh  4 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Udělení absolutoria za rok 2016: zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělováním 

absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Návrh usnesení 

Bod 337 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 337a. žádá Komisi, aby celounijní 

vzdušný prostor volných tratí prosazovala 

jako environmentální cíl pro třetí 

referenční období, a to na základě 

plánování nejkratších možných tratí; 

zdůrazňuje proto, že poplatky za letové 

navigační služby by se měly vztahovat na 

skutečně uletěnou trasu, a nikoli na 

plánovanou trasu; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/5 

Pozměňovací návrh  5 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Udělení absolutoria za rok 2016: zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělováním 

absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Návrh usnesení 

Bod 338 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

338. žádá Komisi, aby informovala 

věcně příslušný výbor Parlamentu o tom, z 

jakého důvodu nezahájila řízení o 

nesplnění povinnosti, pokud jde o zavedení 

funkčních bloků vzdušného prostoru, které 

měly být zprovozněny v roce 2012, avšak 

doposud zprovozněny nebyly; 

338. žádá Komisi, aby informovala 

věcně příslušný výbor Parlamentu o tom, z 

jakého důvodu nezahájila řízení o 

nesplnění povinnosti, pokud jde o zavedení 

funkčních bloků vzdušného prostoru, které 

měly být zprovozněny v roce 2012, avšak 

doposud zprovozněny nebyly; žádá 

Komisi, aby přijala opatření k zajištění 

toho, aby členské státy plně uplatňovaly 

funkční bloky vzdušného prostoru před 

zahájením příštího referenčního období; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/6 

Pozměňovací návrh  6 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Udělení absolutoria za rok 2016: zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělováním 

absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Návrh usnesení 

Bod 338 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 338a. žádá Komisi, aby informovala 

příslušný výbor Parlamentu o konečném 

návrhu (jakmile bude přijat a zveřejněn) 

týkajícím se orgánu pro kontrolu 

výkonnosti v souvislosti s celounijními cíli 

v oblasti výkonnosti na třetí referenční 

období; 

Or. en 

 


