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11.4.2018 A8-0130/1 

Ändringsförslag  1 

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

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för 

kommissionen för budgetåret 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 331a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 331a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att ta itu med problemet 

med anslutningsmöjligheter för isolerade 

regioner och regioner med en lägre 

ekonomisk och social utveckling, och att 

även ta hänsyn till situationen för de små 

flygplatserna, så att det gemensamma 

europeiska luftrummet genomförs till 

fullo. 

Or. en 
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Ändringsförslag  2 

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

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för 

kommissionen för budgetåret 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 332a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 332a. Europaparlamentet beklagar 

diskrepansen mellan den rättsliga 

löptiden för det gemensamma Sesar-

företaget och det FoU-arbete som det fått i 

uppdrag att utföra.  Parlamentet 

uppmanar kommissionen att bedöma det 

gemensamma Sesar-företagets lämplighet 

för långsiktig planering och att garantera 

konsekvens mellan nästa fleråriga 

budgetram och FoU-livscykeln i 

luftfartspolitiken. 

Or. en 
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Ändringsförslag  3 

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

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för 

kommissionen för budgetåret 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 335a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 335a. Europaparlamentet betonar, 

såsom kommissionen redan har påpekat, 

att slutsatserna om stordriftsfördelar vid 

flygtrafikledningscentraler kan vara 

förhastade eftersom revisionsrättens 

analys inte är fullt utvecklad i denna 

fråga. Parlamentet påminner om att i 

Europa är mindre 

flygtrafikledningscentraler i vissa fall 

billigare än större. 

Or. en 
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Ändringsförslag  4 

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

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för 

kommissionen för budgetåret 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 337a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 337a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att främja ett 

unionsomfattande luftrum med fria 

flygvägar som miljömål för den tredje 

referensperioden (RP3) genom planering 

av den kortaste tillgängliga flygvägen. 

Parlamentet betonar därför att 

flygtrafikavgifterna bör tillämpas på den 

verkliga flygvägen i stället för den 

planerade flygvägen. 

Or. en 
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Ändringsförslag  5 

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

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för 

kommissionen för budgetåret 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 338 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

338. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att informera parlamentets 

ansvariga utskott om varför den inte har 

inlett överträdelseförfaranden om bristande 

genomförande av de funktionella 

luftrumsblocken, som skulle vara i drift 

2012, men som ännu inte fungerar. 

338. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att informera parlamentets 

ansvariga utskott om varför den inte har 

inlett överträdelseförfaranden om bristande 

genomförande av de funktionella 

luftrumsblocken, som skulle vara i drift 

2012, men som ännu inte fungerar. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

vidta åtgärder för att säkerställa ett 

fullständigt genomförande av de 

funktionella luftrumsblocken av 

medlemsstaterna innan nästa 

referensperiod inleds (RP3). 

Or. en 
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Ändringsförslag  6 

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

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för 

kommissionen för budgetåret 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 338a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 338a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att informera parlamentets 

ansvariga utskott om det slutliga 

förslaget, när det har antagits och 

offentliggjorts, från organet för 

prestationsgranskning i samband med de 

unionsomfattande prestationsmålen för 

den tredje referensperioden (RP3). 

Or. en 

 


