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11.4.2018 A8-0130/1 

Alteração  1 

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

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Relatórios especiais do Tribunal de Contas no âmbito da quitação à Comissão 

2017/2188(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 331-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 331-A. Solicita à Comissão que aborde o 

problema da conectividade das regiões 

isoladas e das regiões com menor 

desenvolvimento económico e social, 

tendo também em conta a situação dos 

pequenos aeroportos, com vista à 

realização plena e completa do Céu Único 

Europeu; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/2 

Alteração  2 

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

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Relatórios especiais do Tribunal de Contas no âmbito da quitação à Comissão 

2017/2188(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 332-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 332-A. Lamenta o desfasamento entre o 

tempo de vida regulamentar da Empresa 

Comum SESAR e os trabalhos de I&D 

que foi incumbida de executar; solicita à 

Comissão que avalie a capacidade da 

Empresa Comum SESAR para o 

planeamento a longo prazo e que garanta 

a coerência entre o próximo quadro 

financeiro plurianual e o ciclo de I&D da 

política de transportes aéreos; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/3 

Alteração  3 

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

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Relatórios especiais do Tribunal de Contas no âmbito da quitação à Comissão 

2017/2188(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 335-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 335-A. Salienta, tal como já indicado pela 

Comissão, que as conclusões sobre as 

economias de escala a nível dos centros de 

controlo do tráfego aéreo são talvez 

prematuras, uma vez que o Tribunal de 

Contas não desenvolveu ainda totalmente 

a sua análise da questão; recorda que, na 

Europa, os centros de controlo do tráfego 

aéreo mais pequenos são, em alguns 

casos, menos dispendiosos do que os de 

maior dimensão; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/4 

Alteração  4 

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

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Relatórios especiais do Tribunal de Contas no âmbito da quitação à Comissão 

2017/2188(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 337-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 337-A. Solicita à Comissão que promova, 

a nível da União, um espaço aéreo de 

rotas livres como indicador ambiental 

para o terceiro período de referência 

(RP3), através do planeamento da rota 

disponível mais curta; salienta, por 

conseguinte, que as taxas de navegação 

devem ser aplicadas à rota efetivamente 

percorrida e não à rota planeada; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/5 

Alteração  5 

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

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Relatórios especiais do Tribunal de Contas no âmbito da quitação à Comissão 

2017/2188(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 338 

 
Proposta de resolução Alteração 

338. Pede à Comissão que explique à 

comissão competente do Parlamento por 

que razão não deu início a processos por 

infração relativamente à não aplicação de 

blocos de espaço aéreo funcionais, que era 

suposto estarem operacionais em 2012 e 

que ainda não o estão; 

338. Pede à Comissão que explique à 

comissão competente do Parlamento por 

que razão não deu início a processos por 

infração relativamente à não aplicação de 

blocos de espaço aéreo funcionais, que era 

suposto estarem operacionais em 2012 e 

que ainda não o estão; solicita à Comissão 

que tome medidas para garantir a plena 

aplicação dos blocos de espaço aéreo 

pelos Estados-Membros antes do início do 

próximo período de referência (RP3); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/6 

Alteração  6 

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

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Relatórios especiais do Tribunal de Contas no âmbito da quitação à Comissão 

2017/2188(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 338-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 338-A. Solicita à Comissão que informe a 

comissão competente do Parlamento 

sobre a proposta final, uma vez adotada e 

publicada, do órgão de análise do 

desempenho (PRB) no tocante aos 

objetivos de desempenho a nível da União 

para o terceiro período de referência 

(RP3); 

Or. en 

 


