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NL In verscheidenheid verenigd NL 

11.4.2018 A8-0130/1 

Amendement  1 

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

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Speciale verslagen van de Rekenkamer in de context van de verlening van 

kwijting aan de Europese Commissie voor 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 331 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 331 bis. verzoekt de Commissie het 

probleem betreffende de bereikbaarheid 

van geïsoleerde regio's en regio's met een 

geringere economische en 

maatschappelijke ontwikkeling aan te 

pakken, en daarbij eveneens rekening te 

houden met de situatie van kleine 

luchthavens, om te komen tot de volledige 

tenuitvoerlegging van het 

gemeenschappelijk Europees luchtruim; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/2 

Amendement  2 

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

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Speciale verslagen van de Rekenkamer in de context van de verlening van 

kwijting aan de Europese Commissie voor 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 332 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 332 bis. betreurt het dat de in de 

regelgeving vastgelegde levensduur van 

de Gemeenschappelijke Onderneming 

Sesar slecht was afgestemd op die van de 

O&O-werkzaamheden die zij volgens haar 

mandaat moest uitvoeren; verzoekt de 

Commissie te onderzoeken hoezeer de 

Gemeenschappelijke Onderneming Sesar 

geschikt is voor langetermijnplanning en 

ervoor te zorgen dat het komende 

meerjarig financieel kader samenhang 

vertoont met de O&O-cyclus in het 

luchtvervoersbeleid; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/3 

Amendement  3 

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

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Speciale verslagen van de Rekenkamer in de context van de verlening van 

kwijting aan de Europese Commissie voor 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 335 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 335 bis. benadrukt, zoals de 

Commissie al heeft aangegeven, dat de 

conclusies over de schaalvoordelen op het 

niveau van de luchtverkeersleidingscentra 

voorbarig zouden kunnen zijn aangezien 

de Rekenkamer zijn beoordeling ervan 

nog niet volledig heeft afgerond; 

herinnert eraan dat in Europa kleinere 

luchtverkeersleidingscentra in sommige 

gevallen minder kosten met zich 

meebrengen dan grotere; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/4 

Amendement  4 

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

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Speciale verslagen van de Rekenkamer in de context van de verlening van 

kwijting aan de Europese Commissie voor 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 337 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 337 bis. verzoekt de Commissie om 

de instelling van een vrije luchtcorridor 

door de gehele Unie tot een 

milieudoelstelling voor de derde 

referentieperiode (RP3) te maken, door de 

vaststelling van de kortst beschikbare 

route; onderstreept om deze reden dat de 

navigatieheffingen moeten worden 

toegepast op de daadwerkelijk gevlogen 

route en niet op de geplande route; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/5 

Amendement  5 

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

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Speciale verslagen van de Rekenkamer in de context van de verlening van 

kwijting aan de Europese Commissie voor 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 338 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

338. verzoekt de Commissie de 

bevoegde commissie van het Parlement 

mee te delen waarom zij geen 

inbreukprocedures heeft ingeleid wegens 

de niet-uitvoering van de functionele 

luchtruimblokken, die in 2012 operationeel 

hadden moeten zijn, maar nog steeds niet 

functioneren; 

338. verzoekt de Commissie de 

bevoegde commissie van het Parlement 

mee te delen waarom zij geen 

inbreukprocedures heeft ingeleid wegens 

de niet-uitvoering van de functionele 

luchtruimblokken, die in 2012 operationeel 

hadden moeten zijn, maar nog steeds niet 

functioneren; verzoekt de Commissie 

maatregelen te nemen om te zorgen voor 

de volledige uitvoering van de functionele 

luchtruimblokken door de lidstaten vóór 

het begin van de komende 

referentieperiode (RP3); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/6 

Amendement  6 

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

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Speciale verslagen van de Rekenkamer in de context van de verlening van 

kwijting aan de Europese Commissie voor 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 338 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 338 bis. verzoekt de Commissie de 

bevoegde commissie van het Parlement op 

de hoogte te brengen van het uiteindelijke 

voorstel, na de aanneming en publicatie 

ervan, van het 

prestatiebeoordelingsorgaan (PRB) in 

verband met de prestatiedoelstellingen 

voor de gehele Unie voor de derde 

referentieperiode (RF3); 

Or. en 

 


