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Τροπολογία 1
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
σύμφωνα με το οποίο οι λογαριασμοί του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της 
Αεροπορίας («ο Οργανισμός») για το 
οικονομικό έτος 2018 είναι, από κάθε 
ουσιώδη πλευρά, νόμιμοι και κανονικοί·

1. λαμβάνει υπόψη το πόρισμα του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με το 
οποίο οι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας 
(«ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 
2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
νόμιμοι και κανονικοί·

Or. it

Τροπολογία 2
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet, Ondřej Kovařík

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
σύμφωνα με το οποίο οι λογαριασμοί του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της 
Αεροπορίας («ο Οργανισμός») για το 
οικονομικό έτος 2018 είναι, από κάθε 
ουσιώδη πλευρά, νόμιμοι και κανονικοί·

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
σύμφωνα με το οποίο οι λογαριασμοί του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της 
Αεροπορίας (πριν από την 11 
Σεπτεμβρίου 2018: Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 
(«ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 
2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
νόμιμοι και κανονικοί·

Or. en

Τροπολογία 3
Jan-Christoph Oetjen, Ondřej Kovařík

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει ότι ο ετήσιος 
προϋπολογισμός του Οργανισμού για το 
έτος 2018 ανήλθε σε 197,8 εκατομμύρια 
EUR, από τα οποία 36,9 εκατομμύρια 
EUR προέρχονταν από ενωσιακές 
επιδοτήσεις, 102,9 εκατομμύρια EUR από 
τέλη και επιβαρύνσεις και 2,2 εκατομμύρια 
EUR από συνεισφορές τρίτων χωρών· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι το ποσοστό εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού παρέμεινε πολύ υψηλό σε 
98 %, ποσοστό που υπερβαίνει κατά πολύ 
το όριο του 95 % που έχει ορίσει η 
Επιτροπή· σημειώνει ότι το ποσοστό 
ακυρώσεων μεταφορών πιστώσεων 
παραμένει χαμηλό και είναι ίσο προς 1,8 
%, κάτω από το όριο του 5 % που έχει 
ορίσει η Επιτροπή· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η 
επίτευξη των στόχων όσον αφορά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού και την 
ακύρωση των μεταφερόμενων ποσών, 
σημαίνει ότι δεν θα εφαρμοστούν 
κυρώσεις στην επιδότηση της ΕΕ για το 
2020·

2. σημειώνει ότι ο ετήσιος 
προϋπολογισμός του Οργανισμού για το 
έτος 2018 ανήλθε σε 197,9 εκατομμύρια 
EUR, εκ των οποίων 36,9 εκατομμύρια 
EUR προέρχονταν από ενωσιακές 
επιδοτήσεις, 103,0 εκατομμύρια EUR από 
τέλη και επιβαρύνσεις και 2,0 εκατομμύρια 
EUR από συνεισφορές τρίτων χωρών, 1,1 
εκατομμύρια από άλλα έσοδα και 54,9 
εκατομμύρια EUR από τέλη και 
επιβαρύνσεις που έχουν συσσωρευτεί· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι το ποσοστό εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού παρέμεινε πολύ υψηλό σε 
98 %, ποσοστό που υπερβαίνει κατά πολύ 
το όριο του 95 % που έχει ορίσει η 
Επιτροπή· σημειώνει ότι το ποσοστό 
ακυρώσεων μεταφορών πιστώσεων 
παραμένει χαμηλό και είναι ίσο προς 1,8 
%, κάτω από το όριο του 5 % που έχει 
ορίσει η Επιτροπή· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η 
επίτευξη των στόχων όσον αφορά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού και την 
ακύρωση των μεταφερόμενων ποσών, 
σημαίνει ότι δεν θα εφαρμοστούν 
κυρώσεις στην επιδότηση της ΕΕ για το 
2020·

Or. en

Τροπολογία 4
Jan-Christoph Oetjen, Ondřej Kovařík, Dominique Riquet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι το 2018 ήταν έτος 
ορόσημο για τον Οργανισμό, με την 
έναρξη ισχύος του νέου κανονισμού την 11 
Σεπτεμβρίου 20181· αναγνωρίζει ότι οι 
πόροι παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητοι 
παρά τη διεύρυνση των ευθυνών και την 
αύξηση του φόρτου εργασίας του 

3. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο του 
Οργανισμού στη διασφάλιση του 
υψηλότερου δυνατού επιπέδου ασφάλειας 
της αεροπορίας και προστασίας του 
περιβάλλοντος σε μια ταχέως 
αναπτυσσόμενη αγορά αερομεταφορών· 
τονίζει ότι το 2018 ήταν έτος ορόσημο για 
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Οργανισμού, πράγμα που δημιούργησε 
σημαντικά προβλήματα στον Οργανισμό 
όσον αφορά την εκπλήρωση των 
καθηκόντων και των στόχων του το 2018, 
και προκάλεσε την αναβολή ή τον 
υποβιβασμό ορισμένων δραστηριοτήτων· 
επαναλαμβάνει ότι ο Οργανισμός θα 
πρέπει να διαθέτει επαρκείς οικονομικούς 
πόρους και προσωπικό για την εκτέλεση 
των σημαντικών καθηκόντων που του 
έχουν ανατεθεί·

τον Οργανισμό, με την έναρξη ισχύος του 
νέου κανονισμού την 11 Σεπτεμβρίου 
20181· αναγνωρίζει ότι η διεύρυνση των 
ευθυνών και η αύξηση του φόρτου 
εργασίας του Οργανισμού δεν 
συνοδεύτηκαν από ανάλογη αύξηση των 
πόρων του, πράγμα που δημιούργησε 
σημαντικά προβλήματα στον Οργανισμό 
όσον αφορά την εκπλήρωση των 
καθηκόντων και των στόχων του το 2018, 
και προκάλεσε την αναβολή ή τον 
υποβιβασμό ορισμένων δραστηριοτήτων· 
επαναλαμβάνει ότι ο Οργανισμός θα 
πρέπει να διαθέτει επαρκείς οικονομικούς 
πόρους και προσωπικό, το οποίο είχε 
μειωθεί σε 767 απασχολούμενους 
υπαλλήλους την 31 Δεκεμβρίου 2018 (σε 
σύγκριση με 771 υπαλλήλους το 2017), 
για την εκτέλεση των σημαντικών 
καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί·

_________________ _________________
1 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2018, για τη 
θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της 
πολιτικής αεροπορίας και την ίδρυση 
Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την Αεροπορική Ασφάλεια, και για την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
2111/2005, (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, (ΕΕ) 
αριθ. 996/2010, (ΕΕ) αριθ. 376/2014 και 
των οδηγιών 2014/30/ΕΕ και 2014/53/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, καθώς και για την κατάργηση 
των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 552/2004 και 
(ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 212 της 22.8.2018, σ. 
1).

1 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2018, για τη 
θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της 
πολιτικής αεροπορίας και την ίδρυση 
Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την Αεροπορική Ασφάλεια, και για την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
2111/2005, (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, (ΕΕ) 
αριθ. 996/2010, (ΕΕ) αριθ. 376/2014 και 
των οδηγιών 2014/30/ΕΕ και 2014/53/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, καθώς και για την κατάργηση 
των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 552/2004 και 
(ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 212 της 22.8.2018, 
σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 5
Clare Daly, Leila Chaibi

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. τονίζει την ανάγκη να αυξηθούν οι 
οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι του 
Οργανισμού ώστε να είναι σε θέση να 
ασκεί τα σημαντικά καθήκοντά του όσον 
αφορά την ασφάλεια και την προστασία, 
ιδίως υπό το φως των ατυχημάτων των 
Boeing 737 MAX και της επακόλουθης 
δυσπιστίας της Ομοσπονδιακής 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA)· 
δηλώνει ότι, λόγω της απώλειας 
εμπιστοσύνης στον κύριο οργανισμό 
εταίρο του, πρέπει να καταβληθούν 
προσπάθειες για την ενίσχυση των πόρων 
του Οργανισμού με σκοπό την προστασία 
του από την τεχνολογική δέσμευση, την 
ενίσχυση της ανεξαρτησίας του και την 
προώθηση ευρωπαϊκών προτύπων·

Or. en

Τροπολογία 6
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet, Ondřej Kovařík, Bill Newton Dunn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. υπενθυμίζει τη συμβολή του 
Οργανισμού στην ανάπτυξη έξυπνων 
προτύπων για τον θόρυβο και τις 
εκπομπές CO2, και την ευθύνη του για 
την περιβαλλοντική πιστοποίηση 
αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων 
και εξοπλισμού· πιστεύει ότι με 
περαιτέρω πόρους ο Οργανισμός μπορεί 
να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην 
ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων για τη 
βελτίωση της βιωσιμότητας των 
αερομεταφορών·

Or. en
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Τροπολογία 7
Barbara Thaler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. χαιρετίζει τις σημαντικές 
προσπάθειες που κατέβαλε ο Οργανισμός 
για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού 
χώρου μη επανδρωμένων αεροσκαφών·

Or. de

Τροπολογία 8
Barbara Thaler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 β. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι οι αεροπορικές μεταφορές 
είναι ευεπίφορες σε κυβερνοεπιθέσεις και 
τα σφάλματα του λογισμικού μπορεί να 
έχουν σοβαρές επιπτώσεις· καλεί τον 
Οργανισμό, από κοινού με την ECCSA, 
να ενισχύσει περαιτέρω την ψηφιακή 
ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών 
αερομεταφορών·

Or. de

Τροπολογία 9
Barbara Thaler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 γ. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η επικείμενη ενσωμάτωση 
των RPAS προκαλεί δημόσια ανησυχία 
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σχετικά με την ασφάλεια· καλεί τον 
Οργανισμό να λάβει σοβαρότερα υπόψη 
τη γενική ανησυχία σχετικά με την 
ασφάλεια και τις επιφυλάξεις των αρχών 
όσον αφορά την ποινική δίωξη·

Or. de

Τροπολογία 10
Barbara Thaler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 δ. καλεί τον Οργανισμό να 
μεριμνήσει ώστε να αποκτήσει η 
Ευρώπη, όσο ταχύτερα το επιτρέπει η 
τεχνολογία ασφαλείας, ενιαίους και 
πρακτικά εφαρμόσιμους κανόνες για την 
εμπορική λειτουργία μη επανδρωμένων 
αεροσκαφών· εκφράζει την ανησυχία του 
για το γεγονός ότι ο Οργανισμός δεν 
διαθέτει επαρκείς οικονομικούς και 
ανθρώπινους πόρους για την επιτέλεση 
των νέων καθηκόντων του·

Or. de

Τροπολογία 11
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. σημειώνει ότι ο Οργανισμός 
έκλεισε το οικονομικό έτος με συνολικό 
έλλειμμα 2 εκατομμυρίων EUR 
(πλεόνασμα 0,7 εκατομμυρίων EUR που 
σχετίζεται με τις δραστηριότητες που 
επιδοτούνται και έλλειμμα 2,7 
εκατομμυρίων EUR που σχετίζεται με τα 
τέλη και τα δικαιώματα από 

4. σημειώνει ότι ο Οργανισμός 
έκλεισε το οικονομικό έτος με συνολικό 
έλλειμμα 2 εκατομμυρίων EUR 
(πλεόνασμα 0,7 εκατομμυρίων EUR που 
σχετίζεται με τις δραστηριότητες που 
επιδοτούνται και έλλειμμα 2,7 
εκατομμυρίων EUR που σχετίζεται με τα 
τέλη και τα δικαιώματα από 
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δραστηριότητες)· σημειώνει ότι το 
έλλειμμα που σχετίζεται με τα τέλη και τα 
δικαιώματα αφαιρείται από το 
συσσωρευμένο πλεόνασμα, με αποτέλεσμα 
αυτό να μειώνεται από 54,9 εκατομμύρια 
EUR σε 52,2 εκατομμύρια EUR· 
παρατηρεί ότι, όσον αφορά τις 
δραστηριότητες που εξαρτώνται από τέλη 
και δικαιώματα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 
1,8 εκατομμύρια EUR σε σύγκριση με το 
2017, αλλά ότι οι δαπάνες προσωπικού 
αυξήθηκαν κατά 3,7 εκατομμύρια EUR, οι 
διοικητικές δαπάνες κατά 0,9 εκατομμύρια 
EUR και οι επιχειρησιακές δαπάνες κατά 
2,6 εκατομμύρια EUR· σημειώνει ότι για 
δραστηριότητες που λαμβάνουν 
επιδότηση, η αύξηση της επιδότησης κατά 
2 εκατομμύρια EUR ήταν αρκετή για να 
καλύψει την αύξηση των διοικητικών 
δαπανών κατά 0,1 εκατομμύρια EUR και 
των επιχειρησιακών δαπανών κατά 1,4 
εκατομμύρια EUR·

δραστηριότητες)· σημειώνει ότι το 
έλλειμμα που σχετίζεται με τα τέλη και τα 
δικαιώματα αφαιρείται από το 
συσσωρευμένο πλεόνασμα, με αποτέλεσμα 
αυτό να μειώνεται από 54,9 εκατομμύρια 
EUR σε 52,2 εκατομμύρια EUR· 
παρατηρεί ότι, όσον αφορά τις 
δραστηριότητες που εξαρτώνται από τέλη 
και δικαιώματα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 
1,8 εκατομμύρια EUR σε σύγκριση με το 
2017, αλλά ότι οι δαπάνες προσωπικού 
αυξήθηκαν κατά 3,7 εκατομμύρια EUR, οι 
διοικητικές δαπάνες κατά 0,9 εκατομμύρια 
EUR και οι επιχειρησιακές δαπάνες κατά 
2,6 εκατομμύρια EUR· σημειώνει ότι για 
δραστηριότητες που λαμβάνουν 
επιδότηση, η αύξηση της επιδότησης κατά 
2 εκατομμύρια EUR ήταν αρκετή για να 
καλύψει την αύξηση των διοικητικών 
δαπανών κατά 0,1 εκατομμύρια EUR και 
των επιχειρησιακών δαπανών κατά 1,4 
εκατομμύρια EUR· επισημαίνει ότι η 
συσσώρευση του πλεονάσματος ύψους 
52,2 εκατομμυρίων ευρώ που προήλθε 
από δραστηριότητες χρηματοδοτούμενες 
από τον τομέα της αεροπλοΐας δεν 
προβλέπεται στον ιδρυτικό κανονισμό, 
και ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί τα 
διορθωτικά μέτρα από το οικονομικό 
έτος 2016·

Or. it

Τροπολογία 12
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. επισημαίνει ότι, κατά το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, η χρήση 
συμβάσεων-πλαισίων από τον Οργανισμό 
θα μπορούσε να περιορίσει τον 
ανταγωνισμό1 a·
_________________
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1 a «Ετήσια έκθεση σχετικά με τους 
οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό 
έτος 2018», Ετήσια Έκθεση, ΕΕΣ·

Or. it

Τροπολογία 13
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 β. καλεί τον Οργανισμό να 
διασφαλίσει ότι οι διαδικασίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων και οι συμβάσεις 
πλαίσιο διεξάγονται και ολοκληρώνονται 
κατά τρόπο που να επιτρέπει τον θεμιτό 
ανταγωνισμό και να διασφαλίζει την 
πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες 
κανόνες και τη σύναψη συμβάσεων που 
να επιτυγχάνουν καλή σχέση τιμής προς 
ποιότητα, όπως επισημαίνει το Ελεγκτικό 
Συνέδριο στις παρατηρήσεις του σχετικά 
με τη νομιμότητα και κανονικότητα των 
πράξεων1 a·
_________________
1 a «Ετήσια έκθεση σχετικά με τους 
οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό 
έτος 2018», Ετήσια Έκθεση, ΕΕΣ·

Or. it

Τροπολογία 14
Clare Daly, Leila Chaibi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. χαιρετίζει τα μέτρα που έλαβε ο 
Οργανισμός για την επίτευξη ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων, όπως 

7. χαιρετίζει τα μέτρα που έλαβε ο 
Οργανισμός για την επίτευξη ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων, όπως 
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ενθάρρυνση των γυναικείων 
υποψηφιοτήτων κατά τη διάρκεια των 
διαδικασιών επιλογής, προσφορά ευνοϊκών 
συνθηκών εργασίας και ευέλικτων 
ρυθμίσεων σε σχέση με τη μητρότητα· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δημιουργία μιας ομάδας υποστήριξης 
σχετικά με την ισόρροπη εκπροσώπηση 
των φύλων με σκοπό την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης σχετικά με ζητήματα 
που αφορούν την ισόρροπη εκπροσώπηση 
των φύλων· επαναλαμβάνει την έκκλησή 
του προς τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να λαμβάνουν υπόψη την 
ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό 
των μελών του διοικητικού συμβουλίου·

ενθάρρυνση των γυναικείων 
υποψηφιοτήτων κατά τη διάρκεια των 
διαδικασιών επιλογής, προσφορά ευνοϊκών 
συνθηκών εργασίας και ευέλικτων 
ρυθμίσεων σε σχέση με τη μητρότητα· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δημιουργία μιας ομάδας υποστήριξης 
σχετικά με την ισόρροπη εκπροσώπηση 
των φύλων με σκοπό την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης σχετικά με ζητήματα 
που αφορούν την ισόρροπη εκπροσώπηση 
των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 15
Clare Daly, Leila Chaibi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 α. εκφράζει την αποδοκιμασία του 
για την ανισότητα στην εκπροσώπηση 
των φύλων μεταξύ των μελών του 
διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού, 
δεδομένου ότι από τα 32 μέλη του 29 
είναι άνδρες και 3 γυναίκες· ζητεί, στο 
πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τη σημασία 
που έχει η εξασφάλιση ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων κατά την 
υποβολή των προτάσεών τους για τον 
ορισμό των μελών του διοικητικού 
συμβουλίου· ζητεί επίσης από τον 
Οργανισμό να λάβει μέτρα για τη 
διασφάλιση καλύτερης ισορροπίας 
μεταξύ των φύλων στις ανώτερες 
διοικητικές θέσεις του·

Or. en
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Τροπολογία 16
Daniel Freund

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών 
σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών 
από το διοικητικό συμβούλιο του 
Οργανισμού και καλεί τον Οργανισμό να 
μεριμνήσει για την εφαρμογή τους· 
σημειώνει ότι οι υπηρεσίες εσωτερικού 
ελέγχου προέβησαν σε επανεξέταση της 
δεοντολογίας το 2018, η οποία κάλυπτε 
τομείς του κώδικα δεοντολογίας, τη 
δεοντολογία και την απάτη, το δε σχέδιο 
έκθεσης λογιστικού ελέγχου αναμενόταν 
στις αρχές του 2019·

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών 
σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών 
από το διοικητικό συμβούλιο του 
Οργανισμού και καλεί τον Οργανισμό να 
μεριμνήσει για την εφαρμογή τους· 
σημειώνει ότι οι υπηρεσίες εσωτερικού 
ελέγχου προέβησαν σε επανεξέταση της 
δεοντολογίας το 2018, η οποία κάλυπτε 
τομείς του κώδικα δεοντολογίας, τη 
δεοντολογία και την απάτη, το δε σχέδιο 
έκθεσης λογιστικού ελέγχου αναμενόταν 
στις αρχές του 2019· επαναλαμβάνει, στο 
πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να υπάρχουν 
διασφαλίσεις έναντι συγκρούσεων 
συμφερόντων·

Or. en

Τροπολογία 17
Daniel Freund

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8 α. επισημαίνει ότι ο Οργανισμός 
πιστοποιεί αεροσκάφη βασιζόμενος στην 
απόδειξη ότι η σχεδίασή τους 
συμμορφώνεται προς όλες τις σχετικές 
απαιτήσεις αξιοπλοΐας και ότι όλα τα 
χαρακτηριστικά τους είναι ασφαλή· 
επισημαίνει ότι θα πρέπει να διενεργηθεί 
έλεγχος για να διαπιστωθεί για ποιο λόγο 
ο Οργανισμός θεώρησε το Boeing 737 
MAX σύμφωνο με τις εν λόγω απαιτήσεις.

Or. en
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