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5. 3. 2014 A7-0095/144 

Pozměňovací návrh  144 
Jacqueline Foster 
za skupinu ECR 
 
Zpráva A7-0095/2014 
Marian-Jean Marinescu 
Provádění jednotného evropského nebe 
COM(2013)0410 – C7-0171/2013 – 2013/0186(COD) 

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 2 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Gibraltar je britským zámořským 
územím. Proto se v souladu se Smlouvami 
a na základě Córdobské dohody mezi 
Spojeným královstvím a Španělským 
královstvím podepsané dne 12. září 2006 
toto nařízení vztahuje v plném rozsahu 
i na letiště v Gibraltaru, jež je součástí 
jednotného leteckého trhu. 

Or. en 

Odůvodnění 

Spojené království, Španělsko a Gibraltar dosáhly v roce 2006 konstruktivní dohody, která 
zajistila začlenění Gibraltaru do rámce jednotného leteckého trhu. V souladu se Smlouvami 
se všechna opatření EU v oblasti letectví musí vztahovat i na Gibraltar. 
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5. 3. 2014 A7-0095/145 

Pozměňovací návrh  145 
Saïd El Khadraoui 
za skupinu S&D 
 
Zpráva A7-0095/2014 
Marian-Jean Marinescu 
Provádění jednotného evropského nebe 
COM(2013)0410 – C7-0171/2013 – 2013/0186(COD) 

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 13 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Poskytování spojovacích, navigačních 
a přehledových služeb 
a rovněž meteorologických a leteckých 
informačních služeb by mělo být 
organizováno za tržních podmínek, 
přičemž by měly být brány v úvahu 
zvláštnosti těchto služeb a zachování 
vysoké úrovně bezpečnosti. 

(13) Poskytování spojovacích, navigačních 
a přehledových služeb, služeb organizace 
vzdušného prostoru a rovněž 
meteorologických a leteckých 
informačních služeb by společně se 
službami formátování a poskytování 
údajů všeobecnému letovému provozu 
mohlo být organizováno za tržních 
podmínek, přičemž by měly být brány 
v úvahu zvláštnosti těchto služeb, měla by 
být zajištěna vysoká úroveň bezpečnosti 
a mělo by dojít ke zmírnění klimatických 
dopadů. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
členských států týkající se určení 
poskytovatele podpůrných služeb, 
poskytovatelé letových navigačních služeb 
by z důvodů transparentnosti měli brát 
v úvahu i nabídky externích 
poskytovatelů. 

Or. en 
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5. 3. 2014 A7-0095/146 

Pozměňovací návrh  146 
Saïd El Khadraoui 
za skupinu S&D 
 
Zpráva A7-0095/2014 
Marian-Jean Marinescu 
Provádění jednotného evropského nebe 
COM(2013)0410 – C7-0171/2013 – 2013/0186(COD) 

Návrh nařízení 
Čl. 10 – odst. 2 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy přijmou veškerá nezbytná 
opatření, aby zajistily, že poskytování 
letových provozních služeb je odděleno 
od poskytování podpůrných služeb. Toto 
oddělení zahrnuje požadavek, aby letové 
provozní služby a podpůrné služby 
poskytovaly samostatné podniky. 

2. Členské státy přijmou veškerá nezbytná 
opatření, aby zajistily, že poskytovatelé 
letových navigačních služeb při 
vypracovávání svých obchodních plánů 
budou brát v úvahu nabídky od různých 
poskytovatelů podpůrných služeb s cílem 
vybrat finančně nejvýhodnějšího 
poskytovatele, který splňuje příslušné 
provozní, sociální a bezpečnostní normy. 
Orgán pro kontrolu výkonnosti stanovený 
podle čl. 11 odst. 2 sleduje při hodnocení 
plánů výkonnosti, nakolik je tento 
odstavec dodržován. 

Or. en 

 
 


