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11.4.2018 A8-0130/1 

Grozījums Nr.  1 

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

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi 

saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

331.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 331.a aicina Komisiju risināt problēmu, 

kas saistīta ar izolētu reģionu un mazāk 

ekonomiski un sociāli attīstītu reģionu 

savienotību, ņemot vērā arī situāciju ar 

mazām lidostām, lai pilnībā pabeigtu 

Eiropas vienotās gaisa telpas īstenošanu; 

Or. en 



 

AM\1150644LV.docx  PE618.427v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

11.4.2018 A8-0130/2 

Grozījums Nr.  2 

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

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi 

saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

332.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 332.a pauž nožēlu par neatbilstību starp 

tiesību aktos noteikto 

kopuzņēmuma SESAR darbības laiku un 

tam uzticēto pētniecības un izstrādes 

darbu; aicina Komisiju izvērtēt 

kopuzņēmuma SESAR piemērotību 

ilgtermiņa plānošanai un nodrošināt 

konsekvenci starp nākamo daudzgadu 

finanšu shēmu un pētniecības un 

izstrādes darba ciklu gaisa transporta 

politikā; 

Or. en 



 

AM\1150644LV.docx  PE618.427v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

11.4.2018 A8-0130/3 

Grozījums Nr.  3 

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

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi 

saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

335.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 335.a uzsver — kā Komisija to jau ir 

norādījusi, secinājumi par apjomradītiem 

ietaupījumiem gaisa satiksmes vadības 

centros var būt pāragri, jo Revīzijas 

palātas analīze šajā jautājumā nav pilnībā 

izstrādāta; atgādina, ka Eiropā mazāki 

gaisa satiksmes vadības centri dažos 

gadījumos rada mazākas izmaksas nekā 

lielāki centri; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/4 

Grozījums Nr.  4 

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

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi 

saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

337.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 337.a aicina Komisiju veicināt 

Savienības mēroga brīvā maršruta gaisa 

telpu kā vides mērķi trešajam pārskata 

periodam (3. PP), izmantojot iespējami 

īsākā maršruta plānošanu; tādēļ uzsver, 

ka navigācijas pakalpojumu maksa būtu 

jāpiemēro faktiskajam lidojuma 

maršrutam, nevis plānotajam maršrutam; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/5 

Grozījums Nr.  5 

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

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi 

saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

338. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

338. aicina Komisiju informēt 

Parlamenta atbildīgo komiteju par to, 

kāpēc tā nav uzsākusi pārkāpuma 

procedūras par funkcionālu gaisa telpas 

bloku neīstenošanu, kuru darbību bija 

paredzēts nodrošināt 2012. gadā, tomēr līdz 

šim tie nedarbojas; 

338. aicina Komisiju informēt 

Parlamenta atbildīgo komiteju par to, 

kāpēc tā nav uzsākusi pārkāpuma 

procedūras par funkcionālu gaisa telpas 

bloku neīstenošanu, kuru darbību bija 

paredzēts nodrošināt 2012. gadā, tomēr līdz 

šim tie nedarbojas; aicina Komisiju 

rīkoties, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis 

pirms nākamā pārskata perioda (3. PP) 

sākuma pilnībā ievieš funkcionālos gaisa 

telpas blokus; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/6 

Grozījums Nr.  6 

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

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi 

saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

338.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 338.a aicina Komisiju informēt 

Parlamenta atbildīgo komiteju par 

darbības izvērtēšanas iestādes galīgo 

priekšlikumu, kad tas būs pieņemts un 

publicēts, saistībā ar Savienības mēroga 

snieguma mērķiem trešajam pārskata 

periodam (3. PP); 

Or. en 


