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11.4.2018 A8-0130/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

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

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: Osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s udelením 

absolutória Komisii za rok 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 331 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 331a. žiada Komisiu, aby riešila problém 

prepojenia izolovaných regiónov a 

regiónov s nižším hospodárskym a 

sociálnym rozvojom, berúc do úvahy aj 

situáciu malých letísk, s cieľom 

dosiahnuť úplné a komplexné 

vykonávanie jednotného európskeho 

neba; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

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

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: Osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s udelením 

absolutória Komisii za rok 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 332 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 332a. vyjadruje poľutovanie nad 

nesúladom medzi obdobím trvania 

spoločného podniku SESAR a prácou 

v oblasti výskumu a vývoja, ktorou bol 

spoločný podnik poverený; žiada Komisiu, 

aby posúdila vhodnosť spoločného 

podniku SESAR na dlhodobé plánovanie 

a zaručila konzistentnosť medzi budúcim 

viacročným finančným rámcom a 

životným cyklom výskumu a vývoja v 

politike leteckej dopravy; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

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

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: Osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s udelením 

absolutória Komisii za rok 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 335 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 335a. zdôrazňuje, ako už uviedla 

Komisia, že závery o úsporách z rozsahu 

na úrovni stredísk riadenia letovej 

prevádzky môžu byť predčasné, keďže 

analýza Dvora audítorov zameraná na 

túto otázku nie je úplne vypracovaná; 

pripomína, že v Európe sú menšie 

strediská riadenia letovej prevádzky v 

niektorých prípadoch menej nákladné ako 

väčšie strediská; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

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

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: Osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s udelením 

absolutória Komisii za rok 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 337 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 337a. žiada Komisiu, aby v rámci celej 

EÚ presadzovala vzdušný priestor s 

voľnými traťami ako environmentálny 

cieľ na tretie referenčné obdobie, a to na 

základe plánovania najkratších možných 

tratí; zdôrazňuje preto, že navigačné 

poplatky by sa mali uplatňovať na reálnu 

letovú trať, a nie na plánovanú trať; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

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

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: Osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s udelením 

absolutória Komisii za rok 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 338 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

338. žiada Komisiu, aby informovala 

príslušný výbor Parlamentu o tom, prečo 

nezačala postup v prípade nesplnenia 

povinnosti vo veci nevytvorenia funkčných 

blokov vzdušného priestoru, ktoré mali byť 

v prevádzke v roku 2012, avšak doposiaľ 

nefungujú; 

338. žiada Komisiu, aby informovala 

príslušný výbor Parlamentu o tom, prečo 

nezačala postup v prípade nesplnenia 

povinnosti vo veci nevytvorenia funkčných 

blokov vzdušného priestoru, ktoré mali byť 

v prevádzke v roku 2012, avšak doposiaľ 

nefungujú; žiada Komisiu, aby prijala 

opatrenia s cieľom zabezpečiť plné 

vykonávanie funkčných blokov vzdušného 

priestoru zo strany členských štátov pred 

začiatkom nasledujúceho referenčného 

obdobia (RP3); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

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

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: Osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s udelením 

absolutória Komisii za rok 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 338 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 338a. žiada Komisiu, aby informovala 

príslušný výbor Parlamentu o konečnom 

návrhu orgánu na preskúmanie 

výkonnosti súvisiaceho s výkonnostnými 

cieľmi na tretie referenčné obdobie (RP3) 

platnými pre celú Úniu, keď tento návrh 

prijme a uverejní; 

Or. en 

 


