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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

29.1.2014 A7-0020/169 

Muudatusettepanek  169 

Saïd El Khadraoui 

fraktsiooni S&D nimel 
 
Raport A7-0020/2014 

Georges Bach 

Reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise 
eest antav hüvitis ja abi 
COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt a a (uus) 

Määrus (EÜ) nr 261/2004 
Artikkel 4 – lõige 3 a (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a a) lisatakse järgmine lõige: 

 „3a. Lennuettevõtjad või nende esindajad 
ei või jätta reisijat riigisisesest lennureisist 
maha puudulike dokumentide tõttu, kui 
reisija tõendab oma isikut dokumentidega, 
mis on nõutavad selle riigi õigusaktidega, 
kus toimub pardaleminek.” 

Or. en 

Selgitus 

Kogemused on näidanud, et mõned siselendude (ühe ja sama liikmesriigi kahe lennujaama 
vahel) lennuettevõtjad esitavad reisijatele isikut tõendavate dokumentidega seoses rohkem ja 
rangemaid nõudeid, kui on ette nähtud siseriiklike õigusaktidega. Seda halba tava tuleks 
käesoleva määrusega tõkestada. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
29.1.2014 A7-0020/170 

Muudatusettepanek  170 

Keith Taylor 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
 
Raport A7-0020/2014 

Georges Bach 

Reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise 
eest antav hüvitis ja abi 
COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 22 a (uus) 

 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  (22 a) Kui lennujaam, mille aastane 
veomaht ületab kaks miljonit reisijat, asub 
sellise kohtu tööpiirkonnas, mis on pädev 
menetlema käesolevale määrusele 
tuginevat nõuet, peaksid asjaomase 
liikmesriigi ametiasutused tagama, et 
hagejast reisijale pakutakse menetluse 
algatamiseks ja selles osalemiseks 
vajaduse korral tõlkija tasuta abi ning 
kohtuliku ärakuulamise korral tõlki. 

Or. en 

Selgitus 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
29.1.2014 A7-0020/171 

Muudatusettepanek  171 

Jacqueline Foster 

fraktsiooni ECR nimel 
 
Raport A7-0020/2014 

Georges Bach 

Reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise 
eest antav hüvitis ja abi 
COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 16 a (uus) 

Määrus (EÜ) nr 261/2004 
Artikkel 17a (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  16 a. Lisatakse järgmine artikkel: 

 „Artikkel 17 a 

Võttes arvesse 18. septembri 2006. aasta 
Córdoba kokkulepet kohaldatakse 
käesolevat määrust ka Gibraltari 
lennujaama suhtes, kuna tegemist on 
Briti ülemereterritooriumiga ja Euroopa 
Liidus asuva lennujaamaga.” 

Or. en 

Selgitus 

Komisjoni ettepanekus ei jäeta 2004. aasta määrusest välja klauslit, millega lükatakse edasi 
kohaldamine Gibraltari lennujaama suhtes. Córdoba kokkuleppega jõudsid 
Ühendkuningriigi, Hispaania ja Gibraltari valitsused kokkuleppele, millega tagati Gibraltari 
lennujaama kaasamine ühtsesse lennundusturgu. Gibraltar on Briti ülemereterritoorium ja 
seega ELi lennujaam. Kooskõlas aluslepingutega tuleks ELi lennundusalaste meetmete 
kohaldamist laiendada ka Gibraltarile. 
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29.1.2014 A7-0020/172 

Muudatusettepanek  172 

Jacqueline Foster 

fraktsiooni ECR nimel 
 
Raport A7-0020/2014 

Georges Bach 

Reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise 
eest antav hüvitis ja abi 
COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 35 a (uus) 

 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  (35 a) Määruse (EÜ) nr 261/2004 
põhjendus 24 tuleks välja jätta. 

Or. en 

Selgitus 

Komisjoni ettepanekus ei jäeta 2004. aasta määrusest välja klauslit, millega lükatakse edasi 
kohaldamine Gibraltari lennujaama suhtes. 
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29.1.2014 A7-0020/173 

Muudatusettepanek  173 

Vilja Savisaar-Toomast, Graham Watson 

fraktsiooni ALDE nimel 
 
Raport A7-0020/2014 

Georges Bach 

Reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise 
eest antav hüvitis ja abi 
COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 35 a (uus) 

 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  (35 a) Määruse (EÜ) nr 261/2004 
põhjendus 24 tuleks välja jätta. 

Or. en 
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29.1.2014 A7-0020/174 

Muudatusettepanek  174 

Vilja Savisaar-Toomast, Graham Watson 

fraktsiooni ALDE nimel 
 
Raport A7-0020/2014 

Georges Bach 

Reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise 
eest antav hüvitis ja abi 
COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt -1 (uus) 

Määrus (EÜ) nr 261/2004 
Artikkel 1 – lõige 3  
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1. Artiklit 1 muudetakse järgmiselt:  

3. Käesoleva määruse kohaldamine 
Gibraltari lennujaama suhtes lükatakse 
edasi selle korra jõustumiseni, mis 
sisaldub Hispaania Kuningriigi ja 
Ühendkuningriigi välisministrite 2. 
detsembril 1987 tehtud 
ühisdeklaratsioonis. Hispaania ja 
Ühendkuningriigi valitsused teevad 
nimetatud jõustumiskuupäeva nõukogule 
teatavaks. 

lõige 3 jäetakse välja. 

Or. en 

 
 
 


