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11.4.2018 A8-0130/1 

Amendamentul  1 

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

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2016: Rapoartele speciale ale Curții de Conturi în contextul 

descărcării de gestiune a Comisiei pe 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 331 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 331a. îi solicită Comisiei să abordeze 

problema conectivității regiunilor izolate 

și a regiunilor cu un nivel mai scăzut de 

dezvoltare economică și socială, ținând 

seama, de asemenea, de situația 

aeroporturilor mici, pentru a implementa 

integral și pretutindeni cerul unic 

european; 

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

11.4.2018 A8-0130/2 

Amendamentul  2 

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

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2016: Rapoartele speciale ale Curții de Conturi în contextul 

descărcării de gestiune a Comisiei pe 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 332 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 332a. regretă neconcordanța între 

durata de viață a întreprinderii comune 

SESAR prevăzută în regulament și 

activitățile de C&D pe care avea misiunea 

să le desfășoare; solicită Comisiei să 

evalueze dacă IC SESAR se pretează la 

planificarea pe termen lung și să 

garanteze coerența dintre următorului 

cadru financiar multianual și ciclul de 

viață al C&D în politica transportului 

aerian; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/3 

Amendamentul  3 

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

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2016: Rapoartele speciale ale Curții de Conturi în contextul 

descărcării de gestiune a Comisiei pe 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 335 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 335a. subliniază, după cum a precizat 

deja Comisia, că concluziile privind 

economiile de scară la nivelul centrelor de 

control al traficului aerian pot fi 

premature, deoarece analiza Curții nu 

este pe deplin dezvoltată în acest sens; 

reamintește că, în Europa, centrele de 

control al traficului aerian mai mici sunt, 

în unele cazuri, mai puțin costisitoare 

decât cele mai mari; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/4 

Amendamentul  4 

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

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2016: Rapoartele speciale ale Curții de Conturi în contextul 

descărcării de gestiune a Comisiei pe 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 337 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 337a. solicită Comisiei să promoveze un 

spațiu de liberă circulație aeriană la 

nivelul Uniunii ca obiectiv de mediu 

pentru cea de-a treia perioadă de referință 

(RP3), planificând cea mai scurtă rută 

disponibilă; subliniază, prin urmare, 

faptul că taxele de navigație trebuie să se 

aplice pe ruta de zbor real, și nu pe ruta 

planificată; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/5 

Amendamentul  5 

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

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2016: Rapoartele speciale ale Curții de Conturi în contextul 

descărcării de gestiune a Comisiei pe 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 338 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

338. solicită Comisiei să informeze 

comisia competentă din cadrul 

Parlamentului de ce nu a inițiat proceduri 

de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 

privind neimplementarea blocurilor 

funcționale de spațiu aerian (FAB), al căror 

termen de punere în funcțiune a fost în 

2012, dar care nu au fost operaționale până 

acum; 

338. solicită Comisiei să informeze 

comisia competentă din cadrul 

Parlamentului de ce nu a inițiat proceduri 

de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 

privind neimplementarea blocurilor 

funcționale de spațiu aerian (FAB), al căror 

termen de punere în funcțiune a fost în 

2012, dar care nu au fost operaționale până 

acum; solicită Comisiei să ia măsuri 

pentru a garanta că statele membre 

implementează integral FAB-urile înainte 

de începerea următoarei perioade de 

referință (RP3); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/6 

Amendamentul  6 

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

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2016: Rapoartele speciale ale Curții de Conturi în contextul 

descărcării de gestiune a Comisiei pe 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 338 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 338a. solicită Comisiei să informeze 

comisia competentă a Parlamentului cu 

privire la propunerea finală, o dată 

adoptată și publicată, privind Organismul 

de evaluare a performanței (PRB) în 

legătură cu obiectivele de performanță la 

nivelul Uniunii pentru cea de-a treia 

perioadă de referință (RP3); 

Or. en 

 


