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11.4.2018 A8-0130/1 

Τροπολογία  1 

Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2016: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της 

Επιτροπής για το 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 331 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 331α. ζητεί από την Επιτροπή να 

αντιμετωπίσει το πρόβλημα της 

συνδεσιμότητας των απομονωμένων 

περιφερειών και των περιφερειών με 

μικρότερη οικονομική και κοινωνική 

ανάπτυξη, λαμβάνοντας μεταξύ άλλων 

υπόψη την κατάσταση των μικρών 

αερολιμένων, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η πλήρης και 

ολοκληρωμένη εφαρμογή του Ενιαίου 

Ευρωπαϊκού Ουρανού· 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/2 

Τροπολογία  2 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2016: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της 

Επιτροπής για το 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 332 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 332α. εκφράζει τη λύπη του για την 

έλλειψη ευθυγράμμισης μεταξύ της 

προβλεπόμενης από τη νομοθεσία 

διάρκειας ζωής της Κοινής Επιχείρησης 

SESAR και των εργασιών Ε&Α που της 

ανατέθηκε να εκτελέσει· ζητεί από την 

Επιτροπή να αξιολογήσει την 

καταλληλόλητα της Κοινής Επιχείρησης 

SESAR για μακροπρόθεσμο σχεδιασμό 

και να διασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ του 

επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού 

πλαισίου και του κύκλου ζωής της Ε&Α 

στην πολιτική αερομεταφορών· 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/3 

Τροπολογία  3 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2016: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της 

Επιτροπής για το 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 335 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 335α. τονίζει, όπως έχει ήδη αναφέρει η 

Επιτροπή, ότι τα συμπεράσματα σχετικά 

με τις οικονομίες κλίμακας στο επίπεδο 

των κέντρων ελέγχου της εναέριας 

κυκλοφορίας μπορεί να είναι πρόωρα, 

δεδομένου ότι δεν έχει αναπτυχθεί 

πλήρως η ανάλυση του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου σχετικά με αυτό το ζήτημα· 

υπενθυμίζει ότι στην Ευρώπη τα 

μικρότερα κέντρα ελέγχου της εναέριας 

κυκλοφορίας είναι, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, λιγότερο δαπανηρά από τα 

μεγαλύτερα· 

Or. en 
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Τροπολογία  4 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2016: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της 

Επιτροπής για το 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 337 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 337α. ζητεί από την Επιτροπή να 

προωθήσει, σε επίπεδο Ένωσης έναν 

εναέριο χώρο ελεύθερων διαδρομών ως 

περιβαλλοντικό στόχο για την τρίτη 

περίοδο αναφοράς (RP3), μέσω του 

σχεδιασμού της συντομότερης 

διαθέσιμης διαδρομής· τονίζει, ως εκ 

τούτου, ότι τα αεροναυτιλιακά τέλη 

πρέπει να εφαρμόζονται στην πραγματική 

και όχι στην προγραμματισμένη 

διαδρομή της πτήσης· 

Or. en 
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Τροπολογία  5 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2016: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της 

Επιτροπής για το 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 338 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

338. καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει 

την αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου 

σχετικά με τους λόγους για τους οποίους 

δεν κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει σε 

σχέση με τη μη εφαρμογή των 

λειτουργικών τμημάτων του εναερίου 

χώρου (FAB), τα οποία θα έπρεπε να είχαν 

τεθεί σε λειτουργία το 2012 πράγμα που 

δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής· 

338. καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει 

την αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου 

σχετικά με τους λόγους για τους οποίους 

δεν κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει σε 

σχέση με τη μη εφαρμογή των 

λειτουργικών τμημάτων του εναερίου 

χώρου (FAB), τα οποία θα έπρεπε να είχαν 

τεθεί σε λειτουργία το 2012 πράγμα που 

δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής· ζητεί από 

την Επιτροπή να αναλάβει δράση για να 

διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή των 

FAB από τα κράτη μέλη πριν από την 

έναρξη της επόμενης περιόδου αναφοράς 

(RP3)· 

Or. en 
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Τροπολογία  6 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2016: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της 

Επιτροπής για το 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 338 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 338α. ζητεί από την Επιτροπή να 

ενημερώσει την αρμόδια επιτροπή του 

Κοινοβουλίου σχετικά με την τελική 

πρόταση - όταν εγκριθεί και δημοσιευθεί 

- του φορέα επανεξέτασης των επιδόσεων 

(PRB) σχετικά με τους στόχους 

επιδόσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την τρίτη περίοδο αναφοράς 

(RP3)· 

Or. en 

 


