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11.4.2018 A8-0130/1 

Poprawka  1 

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

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Absolutorium za rok 2016: Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w sprawie 

absolutorium dla Komisji za rok 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 331 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 331a. zwraca się do Komisji o zajęcie się 

problemem jakości sieci połączeń 

regionów odizolowanych i regionów o 

niższym poziomie rozwoju gospodarczego 

i społecznego, z uwzględnieniem sytuacji 

małych portów lotniczych, w celu 

uzyskania pełnego wdrożenia jednolitej 

europejskiej przestrzeni powietrznej; 

Or. en 
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Poprawka  2 

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

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Absolutorium za rok 2016: Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w sprawie 

absolutorium dla Komisji za rok 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 332 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 332a. ubolewa nad rozbieżnością między 

przewidzianym w przepisach czasem 

trwania Wspólnego Przedsięwzięcia 

SESAR oraz prac w dziedzinie badań i 

rozwoju, do których go powołano; zwraca 

się do Komisji o dokonanie oceny 

przydatności Wspólnego Przedsięwzięcia 

SESAR do planowania długoterminowego 

oraz o zagwarantowanie spójności 

pomiędzy kolejnymi wieloletnimi ramami 

finansowymi oraz cyklem życia 

działalności badawczo-rozwojowej w 

polityce transportu lotniczego; 

Or. en 
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Poprawka  3 

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

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Absolutorium za rok 2016: Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w sprawie 

absolutorium dla Komisji za rok 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 335 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 335a. podkreśla, co zostało już 

stwierdzone przez Komisję, że wnioski 

dotyczące korzyści skali na poziomie 

centrów kontroli ruchu lotniczego mogą 

być przedwczesne, ponieważ analiza 

przeprowadzona przez Trybunał nie w 

pełni rozwija tę kwestię; przypomina, że w 

Europie mniejsze centra kontroli ruchu 

lotniczego są w niektórych przypadkach 

mniej kosztowne niż większe; 

Or. en 
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Poprawka  4 

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

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Absolutorium za rok 2016: Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w sprawie 

absolutorium dla Komisji za rok 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 337 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 337a. zwraca się do Komisji o 

promowanie ogólnounijnej przestrzeni 

powietrznej ze swobodą planowania tras 

jako celu środowiskowego na trzeci okres 

odniesienia, przez planowanie najkrótszej 

dostępnej trasy; podkreśla w związku z 

tym, że opłaty trasowe powinny być 

pobierane za trasę faktycznie pokonaną, a 

nie za tę, którą zaplanowano; 

Or. en 
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Poprawka  5 

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

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Absolutorium za rok 2016: Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w sprawie 

absolutorium dla Komisji za rok 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 338 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

338. zwraca się do Komisji o 

poinformowanie właściwej komisji 

Parlamentu, dlaczego nie wszczęła 

postępowań w sprawie uchybienia 

zobowiązaniom państwa członkowskiego 

w związku z niewdrożeniem 

funkcjonalnych bloków przestrzeni 

powietrznej, które miały nadawać się do 

eksploatacji w 2012 r., ale które do tej pory 

nie funkcjonują; 

338. zwraca się do Komisji o 

poinformowanie właściwej komisji 

Parlamentu, dlaczego nie wszczęła 

postępowań w sprawie uchybienia 

zobowiązaniom państwa członkowskiego 

w związku z niewdrożeniem 

funkcjonalnych bloków przestrzeni 

powietrznej, które miały nadawać się do 

eksploatacji w 2012 r., ale które do tej pory 

nie funkcjonują; zwraca się do Komisji o 

podjęcie działań w celu zapewnienia 

pełnego wdrożenia przez państwa 

członkowskie funkcjonalnych bloków 

przestrzeni powietrznej przed 

rozpoczęciem kolejnego okresu 

odniesienia; 

Or. en 
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Poprawka  6 

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

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Absolutorium za rok 2016: Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w sprawie 

absolutorium dla Komisji za rok 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 338 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 338a. zwraca się do Komisji o 

poinformowanie właściwej komisji 

parlamentarnej o ostatecznym projekcie 

(kiedy zostanie przyjęty i opublikowany) 

organu weryfikującego skuteczność 

działania związanym z ogólnounijnymi 

docelowymi parametrami skuteczności 

działania w trzecim okresie odniesienia; 

Or. en 

 


