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29.1.2014 A7-0020/169 

Pakeitimas  169 

Saïd El Khadraoui 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0020/2014 

Georges Bach 

Kompensavimas ir pagalba keleiviams atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atid÷jimo 

ilgam laikui atveju 

COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 3 punkto a a papunktis (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 

4 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) Įterpiama ši dalis: 

 „3a. Oro vež÷jai ar jų atstovai negali 
atsisakyti vežti keleivį vidaus skrydžiais 
d÷l netinkamų dokumentų, jei keleivis 
įrodo savo tapatybę dokumentais, kurių 
reikalaujama pagal valstyb÷s, kurioje 
vežama, nacionalinę teisę.“ 

Or. en 

Pagrindimas 

Patirtis parod÷, kad kai kurie oro vež÷jai vidaus skrydžiuose (tarp dviejų tos pačios valstyb÷s 
nar÷s oro uostų) reikalauja, kad keleiviai pateiktų tapatyb÷s dokumentus, kurių pateikti 
nereikalaujama pagal nacionalinę teisę. Šiuo reglamentu reik÷tų apriboti tokią netinkamą 
praktiką. 
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29.1.2014 A7-0020/170 

Pakeitimas  170 

Keith Taylor 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0020/2014 

Georges Bach 

Kompensavimas ir pagalba keleiviams atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atid÷jimo 

ilgam laikui atveju 

COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

22 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (22a) jeigu oro uostas, per metus 
aptarnaujantis daugiau nei du milijonus 
keleivių, yra įsikūręs teismo, kuris 
kompetentingas nagrin÷ti šiuo reglamentu 
pagrįstas pretenzijas ir priimti d÷l jų 
sprendimus, teritorin÷je jurisdikcijoje, 
atitinkamos valstyb÷s nar÷s valdžios 
institucijos tur÷tų užtikrinti, kad 
pretenzijas pateikiantiems keleiviams, jei 
reikia, būtų suteikta nemokama vert÷jo 
raštu pagalba, o pos÷džio metu – 
nemokama vert÷jo žodžiu pagalba, kad jie 
gal÷tų prad÷ti procesą ir jame dalyvauti; 

Or. en 

 

Pagrindimas



 

AM\1017330LT.doc  PE527.279v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 

29.1.2014 A7-0020/171 

Pakeitimas  171 

Jacqueline Foster 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0020/2014 

Georges Bach 

Kompensavimas ir pagalba keleiviams atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atid÷jimo 

ilgam laikui atveju 

COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 16 a punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 

17 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 16a. Įterpiamas šis straipsnis: 

 „17a straipsnis 

Atsižvelgiant į 2006 m. rugs÷jo 18 d. 
Kordobos susitarimo nuostatas, šis 
reglamentas taip pat taikomas Gibraltaro 
oro uostui kaip Didžiosios Britanijos 
užjūrio teritorijai ir kaip Europos 
Sąjungoje esančiam oro uostui.“ 

Or. en 

Pagrindimas 

Komisijos pasiūlymu nepanaikinama 2004 m. reglamento išlyga d÷l jo netaikymo Gibraltaro 
oro uostui. Pasirašydamos Kordobos susitarimą Jungtin÷s Karalyst÷s, Ispanijos ir Gibraltaro 
vyriausyb÷s užtikrino, kad Gibraltaro oro uostas būtų įtrauktas į aviacijos bendrąją rinką. 
Gibraltaras yra Didžiosios Britanijos užjūrio teritorija, tod÷l jo oro uostas yra ES oro uostas. 
Pagal Sutartis visos ES aviacijos priemon÷s turi būti taikomos ir Gibraltarui. 
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29.1.2014 A7-0020/172 

Pakeitimas  172 

Jacqueline Foster 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0020/2014 

Georges Bach 

Kompensavimas ir pagalba keleiviams atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atid÷jimo 

ilgam laikui atveju 

COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

35 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (35a) Reglamento (EB) Nr. 261/2004 24 
konstatuojamoji dalis tur÷tų būti 
išbraukta; 

Or. en 

Pagrindimas 

Komisijos pasiūlymu nepanaikinama 2004 m. reglamento išlyga d÷l jo netaikymo Gibraltaro 
oro uostui. 
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29.1.2014 A7-0020/173 

Pakeitimas  173 

Vilja Savisaar-Toomast, Graham Watson 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0020/2014 

Georges Bach 

Kompensavimas ir pagalba keleiviams atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atid÷jimo 

ilgam laikui atveju 

COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

35 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (35a) Reglamento (EB) Nr. 261/2004 24 
konstatuojamoji dalis tur÷tų būti 
išbraukta; 

Or. en 

 

Pagrindimas
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29.1.2014 A7-0020/174 

Pakeitimas  174 

Vilja Savisaar-Toomast, Graham Watson 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0020/2014 

Georges Bach 

Kompensavimas ir pagalba keleiviams atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atid÷jimo 

ilgam laikui atveju 

COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio -1 punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 

1 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1. 1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:  

3. Šio reglamento taikymas Gibraltaro oro 
uostui atidedamas iki įsigalios Ispanijos 
Karalyst÷s ir Jungtin÷s Karalyst÷s 
užsienio reikalų ministrų 1987 m. 
gruodžio 2 d. bendroje deklaracijoje 
numatyta tvarka. Ispanijos ir Jungtin÷s 
Karalyst÷s Vyriausyb÷s praneš Tarybai 
apie tokią įsigaliojimo datą. 

3 dalis išbraukiama. 

Or. en 

Pagrindimas 

 

 


