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11.4.2018 A8-0130/1 

Predlog spremembe  1 

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

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: Posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice 

Komisiji za leto 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 331 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 331a. poziva Komisijo, naj obravnava 

problem povezljivosti izoliranih regij ter 

regij, ki so gospodarsko in socialno slabše 

razvite, in pri tem upošteva tudi položaj 

manjših letališč, da bi se enotno evropsko 

nebo izvajalo dosledno in v celoti; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/2 

Predlog spremembe  2 

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

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: Posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice 

Komisiji za leto 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 332 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 332a. obžaluje neusklajenost med 

regulativno življenjsko dobo skupnega 

podjetja SESAR ter razvojnim in 

raziskovalnim delom, ki ga mora to 

opraviti na podlagi svojega mandata; 

poziva Komisijo, naj oceni primernost 

skupnega podjetja SESAR za dolgoročno 

načrtovanje in naj zagotovi skladnost med 

naslednjim večletnim finančnim okvirom 

in življenjskim ciklom raziskav in razvoja 

v politiki zračnega prometa; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/3 

Predlog spremembe  3 

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

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: Posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice 

Komisiji za leto 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 335 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 335a. poudarja, kot je že izjavila 

Komisija, da utegnejo biti zaključki o 

ekonomiji obsega na ravni centrov za 

kontrolo zračnega prometa preuranjeni, 

saj Računsko sodišče ni v celoti razvilo 

svoje analize tega vprašanja; opozarja, da 

so v nekaterih primerih v Evropi manjši 

centri za kontrolo zračnega prometa 

cenejši od večjih; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/4 

Predlog spremembe  4 

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

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: Posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice 

Komisiji za leto 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 337 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 337a. poziva Komisijo, naj spodbuja 

zračni prostor prostih poti po celotni Uniji 

kot okoljski cilj za tretje referenčno 

obdobje, in sicer z načrtovanjem 

najkrajših razpoložljivih poti; zato 

poudarja, da bi bilo treba pristojbine za 

navigacijske storitve zaračunavati na 

podlagi dejanske poti leta, ne pa njegove 

načrtovane poti; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/5 

Predlog spremembe  5 

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

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: Posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice 

Komisiji za leto 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 338 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

338. poziva Komisijo, naj pristojni 

odbor Parlamenta obvesti, zakaj ni sprožila 

postopka za ugotavljanje kršitev zaradi 

neizvajanja funkcionalnih blokov zračnega 

prostora, ki bi morali začeti delovati že leta 

2012, pa še danes niso v uporabi; 

338. poziva Komisijo, naj pristojni 

odbor Parlamenta obvesti, zakaj ni sprožila 

postopka za ugotavljanje kršitev zaradi 

neizvajanja funkcionalnih blokov zračnega 

prostora, ki bi morali začeti delovati že leta 

2012, pa še danes niso v uporabi; poziva 

Komisijo, naj ukrepa, da bi zagotovila, da 

bodo države članice celovito izvajale 

funkcionalne bloke zračnega prostora 

pred začetkom naslednjega referenčnega 

obdobja; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/6 

Predlog spremembe  6 

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

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: Posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice 

Komisiji za leto 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 338 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 338a. poziva Komisijo, naj pristojni 

odbor Parlamenta obvesti o končnem 

predlogu – ko bo sprejet in objavljen – o 

organu za oceno uspešnosti, povezanem z 

vseevropskimi cilji uspešnosti za tretje 

referenčno obdobje; 

Or. en 

 


