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29.1.2014 A7-0020/169 

Amendement  169 

Saïd El Khadraoui 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A7-0020/2014 

Georges Bach 

Compensatie en bĳstand aan luchtreizigers bĳ instapweigering en annulering of langdurige 

vertraging van vluchten 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 3 – letter a bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 261/2004 

Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a bis) Het volgende lid wordt ingevoegd: 

 "3 bis De luchtvaartmaatschappijen of 

hun reisagenten mogen de toegang tot een 

binnenlandse vlucht niet weigeren 

vanwege ontbrekende documentatie, als 

de passagier zijn identiteit kan aantonen 

aan de hand van de op grond van de 

nationale wetgeving van de lidstaat waar 

de vlucht vertrekt vereiste documenten." 

Or. en 

Motivering 

Ervaring heeft uitgewezen dat bepaalde luchtvaartmaatschappijen die binnenlandse vluchten 

uitvoeren (tussen twee luchthavens van dezelfde lidstaat) vereisen dat passagiers zich om te 

kunnen instappen identificeren aan de hand van documenten die verder reiken dan wat de 

nationale wetgeving vereist. Dit is een slechte praktijk die derhalve in deze verordening aan 

banden moet worden gelegd. 
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29.1.2014 A7-0020/170 

Amendement  170 

Keith Taylor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A7-0020/2014 

Georges Bach 

Compensatie en bĳstand aan luchtreizigers bĳ instapweigering en annulering of langdurige 

vertraging van vluchten 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (22 bis) Indien een luchthaven met een 

jaarlijks verkeer van meer dan 

twee miljoen passagiers binnen de 

territoriale bevoegdheid ligt van het 

gerecht dat bevoegd is om vorderingen op 

grond van deze verordening te behandelen 

en hieromtrent arrest te wijzen, moeten de 

autoriteiten van de betrokken lidstaat 

ervoor zorgen dat de eisende passagiers in 

voorkomend geval kosteloos worden 

bijgestaan door een vertaler en, in het 

geval van een hoorzitting, door een tolk, 

zodat zij de procedure kunnen inleiden en 

eraan kunnen deelnemen. 

Or. en 
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29.1.2014 A7-0020/171 

Amendement  171 

Jacqueline Foster 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A7-0020/2014 

Georges Bach 

Compensatie en bĳstand aan luchtreizigers bĳ instapweigering en annulering of langdurige 

vertraging van vluchten 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 16 bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 261/2004 

Artikel 17 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 16 bis. Het volgende artikel wordt 

ingevoegd: 

 "Artikel 17 bis 

Gelet op de bepalingen van de Verklaring 

van Córdoba van 18 september 2006 is 

deze verordening tevens van toepassing op 

de luchthaven van Gibraltar, dat een Brits 

overzees gebied is met een luchthaven 

binnen de Unie." 

Or. en 

Motivering 

In het voorstel van de Commissie wordt de bepaling waarin de toepassing op de luchthaven 

van Gibraltar wordt opgeschort, niet verwijderd uit de verordening uit 2004. Middels de 

Verklaring van Córdoba hebben de regeringen van het Verenigd Koninkrijk, Spanje en 

Gibraltar een akkoord bereikt waarin werd gewaarborgd dat de luchthaven van Gibraltar 

werd opgenomen in de interne markt van de luchtvaartsector. Gibraltar is een Brits overzees 

gebied en de luchthaven van Gibraltar is bijgevolg een EU-luchthaven. Overeenkomstig de 

Verdragen dienen alle luchtvaartmaatregelen van de EU van toepassing te zijn op Gibraltar. 
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29.1.2014 A7-0020/172 

Amendement  172 

Jacqueline Foster 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A7-0020/2014 

Georges Bach 

Compensatie en bĳstand aan luchtreizigers bĳ instapweigering en annulering of langdurige 

vertraging van vluchten 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 35 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (35 bis) Overweging 24 van 

Verordening (EG) nr. 261/2004 wordt 

geschrapt. 

Or. en 

Motivering 

In het voorstel van de Commissie wordt de bepaling waarin de toepassing op de luchthaven 

van Gibraltar wordt opgeschort, niet verwijderd uit de verordening uit 2004. 
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29.1.2014 A7-0020/173 

Amendement  173 

Vilja Savisaar-Toomast, Graham Watson 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A7-0020/2014 

Georges Bach 

Compensatie en bĳstand aan luchtreizigers bĳ instapweigering en annulering of langdurige 

vertraging van vluchten 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 35 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (35 bis) Overweging 24 van 

Verordening (EG) nr. 261/2004 wordt 

geschrapt. 

Or. en 
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29.1.2014 A7-0020/174 

Amendement  174 

Vilja Savisaar-Toomast, Graham Watson 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A7-0020/2014 

Georges Bach 

Compensatie en bĳstand aan luchtreizigers bĳ instapweigering en annulering of langdurige 

vertraging van vluchten 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt -1 (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 261/2004 

Artikel 1 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -1. Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:  

3. De toepassing van deze verordening op 

de luchthaven van Gibraltar wordt 

opgeschort totdat de regelingen van de 

gezamenlijke verklaring van de ministers 

van Buitenlandse Zaken van het 

Koninkrijk Spanje en het Verenigd 

Koninkrijk van 2 december 1987 van 

toepassing worden.  De regeringen van 

het Koninkrijk Spanje en het Verenigd 

Koninkrijk zullen de Raad van die datum 

in kennis stel. 

Lid 3 wordt geschrapt. 

Or. en 

 

 


