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LT Susivieniję įvairov÷je LT 

13.11.2013 A7-0021/136 

Pakeitimas  136 
Silvia-Adriana łicău ir kiti 
 

Pranešimas A7-0021/2013 
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender 
Europos infrastruktūros tinklų priemon÷ (*) 

COM(2011)0665 – C7-0374/2011 – 2011/0302(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
Priedo 1 dalies b punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3) Kitos pagrindinio tinklo atkarpos: 

 Galacis – Džiurdžiuleštis (rum. 

Giurgiulesti), įskaitant Galacio aplinkkelį, 

– sienos kirtimo punktas – kelias – tyrimai 

ir darbai 

 

Or. ro 

Pagrindimas 

Po Bukarešto Galacio–Breilos aglomeracija – tai antra svarbiausia pramonin÷ zona ir taip 

pat sienos tarp Moldovos ir Ukrainos kirtimo punktas. Kelių infrastruktūros atnaujinimas 

svarbus siekiant užtikrinti pagrindinio Galacio uosto jungtį (Dunojaus ir jūros uostas). 
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LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 

13.11.2013 A7-0021/137 

Pakeitimas  137 
Silvia-Adriana łicău ir kiti 
 

Pranešimas A7-0021/2013 
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender 
Europos infrastruktūros tinklų priemon÷ (*) 

COM(2011)0665 – C7-0374/2011 – 2011/0302(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
Priedo 1 dalies b punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3) Kitos pagrindinio tinklo atkarpos: 

 Buzeu – Breila – Galacis – kitas 

pagrindinis tinklas – kelias –atnaujinimas 

 

Or. ro 

Pagrindimas 

Galacis  – tai miesto aglomeracija ir pramonin÷ zona, tai taip pat sienos tarp Moldovos ir 

Ukrainos kirtimo punktas. Geležinkelių bei kelių transporto terminalo tyrimai ir darbai yra 

svarbūs norint užtikrinti įvairiarūšes jungtis u pagrindiniu Galacio uostu (Dunojaus ir jūros 

uostas). 
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LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 

13.11.2013 A7-0021/138 

Pakeitimas  138 
Silvia-Adriana łicău ir kiti 
 

Pranešimas A7-0021/2013 
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender 
Europos infrastruktūros tinklų priemon÷ (*) 

COM(2011)0665 – C7-0374/2011 – 2011/0302(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
Priedo 1 dalies b punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3) Kitos pagrindinio tinklo atkarpos: 

 Galacis – geležinkelių bei kelių transporto 

terminalas – kitas pagrindinis tinklas – 

tyrimai ir darbai 

 

Or. ro 

Pagrindimas 

Po Bukarešto Galacio–Breilos aglomeracija – tai antra svarbiausia pramonin÷ zona ir taip 

pat sienos tarp Moldovos ir Ukrainos kirtimo punktas. Geležinkelių infrastruktūros 

atnaujinimas svarbus siekiant užtikrinti pagrindinio Galacio uosto jungtį (Dunojaus ir jūros 

uostas). 
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LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 

13.11.2013 A7-0021/139 

Pakeitimas  139 
Silvia-Adriana łicău ir kiti 
 

Pranešimas A7-0021/2013 
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender 
Europos infrastruktūros tinklų priemon÷ (*) 

COM(2011)0665 – C7-0374/2011 – 2011/0302(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
Priedo 1 dalies b punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3) Kitos pagrindinio tinklo atkarpos: 

 Buzeu – Breila – Galacis – kitas 

pagrindinis tinklas – geležinkelis 

(krovinių gabenimas ir keleivių vežimas) –

atnaujinimas 

 

Or. ro 

Pagrindimas 

Po Bukarešto Galacio–Breilos aglomeracija – tai antra svarbiausia pramonin÷ zona ir taip 

pat sienos tarp Moldovos ir Ukrainos kirtimo punktas. Geležinkelių infrastruktūros 

atnaujinimas svarbus siekiant užtikrinti pagrindinio Galacio uosto jungtį (Dunojaus ir jūros 

uostas). 

 

 

 


