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5.3.2014 A7-0095/144 

Predlog spremembe  144 
Jacqueline Foster 
v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A7-0095/2014 
Marian-Jean Marinescu 
Izvajanje enotnega evropskega neba 

COM(2013)0410 – C7-0171/2013 – 2013/0186(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 1– odstavek 2 a (novo) 
 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Gibraltar je britansko čezmorsko 
ozemlje. Zato se v skladu s Pogodbama in 
sporazumom iz Cordobe med Združenim 
kraljestvom in Kraljevino Španijo, 
podpisanim 18. septembra 2006, ta uredba 
v celoti uporablja za gibraltarsko letališče, 
ki je vključeno v enoten letalski trg. 

Or. en 

Obrazložitev 

Leta 2006 so vlade Združenega kraljestva, Španije in Gibraltarja dosegle konstruktiven 
sporazum, ki je zagotovil vključitev Gibraltarja na enotni letalski trg.  Zato je treba v skladu s 
Pogodbama vse ukrepe EU na področju letalstva razširiti na Gibraltar. 
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5.3.2014 A7-0095/145 

Predlog spremembe  145 
Saïd El Khadraoui 
v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A7-0095/2014 
Marian-Jean Marinescu 
Izvajanje enotnega evropskega neba 

COM(2013)0410 – C7-0171/2013 – 2013/0186(COD) 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 13 
 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Izvajanje komunikacijskih, 

navigacijskih ter nadzornih služb kakor 
tudi meteoroloških in letalskih 

informacijskih služb je treba organizirati 
pod tržnimi pogoji, pri čemer je treba 
upoštevati posebne lastnosti teh služb in 
ohraniti visoko raven varnosti. 

(13) Izvajanje komunikacijskih, 

navigacijskih ter nadzornih služb kakor 
tudi služb načrtovanja zračnega prostora 
ter meteoroloških in letalskih 

informacijskih služb, skupaj s službami, ki 
formatirajo in posredujejo podatke 
splošnemu zračnemu prometu, bi lahko 
organizirali pod tržnimi pogoji, pri čemer 
bi bilo treba upoštevati posebne lastnosti 
teh služb, zagotoviti visoko raven varnosti 
in zmanjšati vpliv na podnebje. Brez 
poseganja v pristojnost držav članic, da 
izberejo izvajalca podpornih služb, bi 
morali izvajalci navigacijskih služb 
zračnega prometa zaradi preglednosti 
upoštevati ponudbe zunanjih izvajalcev. 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0095/146 

Predlog spremembe  146 
Saïd El Khadraoui 
v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A7-0095/2014 
Marian-Jean Marinescu 
Izvajanje enotnega evropskega neba 

COM(2013)0410 – C7-0171/2013 – 2013/0186(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 10 - odstavek 2 
 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Države članice sprejmejo vse potrebne 

ukrepe, da zagotovijo, da je izvajanje služb 
zračnega prometa ločeno od izvajanja 
podpornih služb. To ločevanje vključuje 
zahtevo, da službe zračnega prometa in 
podporne službe izvajajo ločena podjetja. 

2. Države članice sprejmejo vse potrebne 

ukrepe, da zagotovijo, da izvajalci 
navigacijskih služb zračnega prometa pri 
pripravi poslovnih načrtov upoštevajo 
ponudbe različnih izvajalcev podpornih 
služb, da bi izbrali finančno 
najugodnejšega izvajalca, ki izpolnjuje 
ustrezne operativne, socialne in varnostne 
standarde. Organ za oceno uspešnosti iz 
člena 11(2) pri ocenjevanju načrtov 
izvedbe spremlja skladnost s tem 
odstavkom. 

Or. en 

 

 


