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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

11.4.2018 A8-0130/1 

Muudatusettepanek  1 

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

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – komisjoni 2016. aasta eelarve täitmisele 

heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded 

2017/2188(DEC) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 331 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 331 a. palub komisjonil tegeleda 

isoleeritud piirkondade ja madalama 

majandusliku ja sotsiaalse 

arengutasemega piirkondade ühendatuse 

probleemiga, võttes arvesse ka väikeste 

lennujaamade olukorda, et täiel määral 

rakendada ühtne Euroopa taevas; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/2 

Muudatusettepanek  2 

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

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – komisjoni 2016. aasta eelarve täitmisele 

heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded 

2017/2188(DEC) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 332 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 332 a. taunib ühisettevõtte SESAR 

tegevuse kindlaks määratud kestuse ning 

talle teadus- ja arendustegevuseks antud 

mandaadi vahelist vastuolu; palub 

komisjonil hinnata ühisettevõtte SESAR 

sobivust pikaajaliseks kavandamiseks ja 

tagada kooskõla järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku ning õhutranspordi 

valdkonna teadus- ja arendustegevuse 

olelusringi vahel; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/3 

Muudatusettepanek  3 

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

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – komisjoni 2016. aasta eelarve täitmisele 

heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded 

2017/2188(DEC) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 335 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 335 a. rõhutab, et nagu komisjon on juba 

märkinud, võivad järeldused 

mastaabisäästu kohta 

lennujuhtimiskeskuste tasandil olla 

ennatlikud, kuna kontrollikoja analüüs 

selles küsimuses ei ole täielik; tuletab 

meelde, et Euroopas on väikesed 

lennujuhtimiskeskused mõnel juhul 

vähem kulukad kui suured; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/4 

Muudatusettepanek  4 

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

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – komisjoni 2016. aasta eelarve täitmisele 

heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded 

2017/2188(DEC) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 337 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 337 a. palub komisjonil edendada kogu 

ELis vabalt valitavate marsruutidega 

õhuruumi kolmanda võrdlusperioodi 

(RP3) keskkonnaeesmärgina lühima 

võimaliku marsruudi kavandamise 

kaudu; rõhutab seetõttu, et 

navigatsioonitasusid tuleks kohaldada 

vastavalt tegelikult lennatud marsruudile, 

mitte kavandatud marsruudile; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/5 

Muudatusettepanek  5 

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

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – komisjoni 2016. aasta eelarve täitmisele 

heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded 

2017/2188(DEC) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 338 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

338. palub komisjonil teavitada 

parlamendi vastutavat komisjoni sellest, 

miks ta ei ole käivitanud 

rikkumismenetlusi, ehkki siiani ei ole 

toimima hakanud funktsionaalsed 

õhuruumiosad, mis pidid toimima hakkama 

2012. aastal; 

338. palub komisjonil teavitada 

parlamendi vastutavat komisjoni sellest, 

miks ta ei ole käivitanud 

rikkumismenetlusi, ehkki siiani ei ole 

toimima hakanud funktsionaalsed 

õhuruumiosad, mis pidid toimima hakkama 

2012. aastal; palub komisjonil võtta 

meetmeid, et tagada funktsionaalsete 

õhuruumiosade täielik rakendamine 

liikmesriikide poolt enne järgmise 

võrdlusperioodi (RP3) algust; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  6 

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

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – komisjoni 2016. aasta eelarve täitmisele 

heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded 

2017/2188(DEC) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 338 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 338 a. palub komisjonil teavitada 

parlamendi vastutavat komisjoni 

tulemuslikkuse hindamise asutuse 

lõplikust ettepanekust kogu Euroopa Liitu 

hõlmavate tulemuseesmärkide kohta 

kolmandaks võrdlusperioodiks (RP3), kui 

see ettepanek on vastu võetud ja 

avaldatud; 

Or. en 

 


