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Mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-ajruplani militari li jittajru 
fl-ispazju tal-ajru Ewropew bis-sistemi ta' komunikazzjoni u t-transponders mitfijin u li 
jikkostitwixxu theddida għall-ajruplani tal-passiġġieri

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali, b'mod 
partikolari l-Artikolu 3 tagħha, li fih l-Istati kontraenti jintrabtu li, meta joħorġu 
regolamenti għall-inġenji tal-ajru statali tagħhom, jagħtu l-attenzjoni dovuta lis-
sikurezza tan-navigazzjoni tal-inġenji tal-ajru ċivili,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali, b'mod 
partikolari l-Artikolu 37 tagħha, li fih kull Stat kontraenti jintrabat li jikkollabora biex 
jiġi żgurat l-ogħla grad prattikabbli ta' uniformità fir-regolamenti, l-istandards, il-
proċeduri u l-organizzazzjoni b'rabta mal-inġenji tal-ajru, il-persunal, ir-rotot u s-
servizzi awżiljarji f'dak kollu li fih din l-uniformità tiffaċilita u ttejjeb in-navigazzjoni 
bl-ajru, 

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali, b'mod 
partikolari l-Artikolu 37 tagħha, li jobbliga lill-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili 
Internazzjonali tadotta u temenda minn żmien għal żmien, skont il-ħtieġa, l-istandards 
internazzjonali u l-prattiki u l-proċeduri rakkomandati f'dak li għandu x'jaqsam mas-
sikurezza, ir-regolarità u l-effiċjenza tan-navigazzjoni bl-ajru kif ikun jidher xieraq 
minn żmien għal żmien,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali, b'mod 
partikolari l-Artikolu 30 tagħha, li jgħid li l-użu tal-apparat tat-trażmissjoni bir-radju jrid 
ikun konformi mar-regolamenti tal-Istat kontraenti li minn fuqu jgħaddu l-ajruplani, 

– wara li kkunsidra t-talba li għamlet il-Kummissjoni f'Diċembru 2014 lill-Aġenzija 
Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni biex din tinvestiga diversi każijiet fejn ajruplani 
tal-passiġġieri kienu se jaħbtu ma' ajruplani militari li kienu qed jittajru bit-transponder 
u s-sistemi ta' komunikazzjoni tagħhom mitfijin,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi f'dawn l-aħħar xhur kien hemm diversi okkażjonijiet meta ajruplani tal-passiġġieri 
kienu viċin ħafna li jaħbtu ma' ajruplani militari li kienu qed jittajru mingħajr 
transponders; 

B. billi l-attività tal-ajruplani militari Russi fl-ispazju tal-ajru Ewropew żdiedet b'mod 
konsiderevoli, speċjalment fir-reġjun tal-Baħar Baltiku;

C. billi fir-reġjun tal-Baħar Baltiku hemm diversi ajruporti internazzjonali li għandhom 
traffiku qawwi ħafna u fejn l-ajruplani jimmanuvraw u jibdlu l-għoli li fih itiru, fosthom 
l-ajruporti ta' Kopenħagen, Stokkolma, Ħelsinki, Riga, Tallinn u Gdansk;



RE\1043465MT.doc 3/3 PE545.611v01-00

MT

D. billi l-ajruplani militari Russi sikwit jinjoraw ir-rekwiżiti tas-sikurezza fl-ispazju tal-ajru 
internazzjonali billi jonqsu milli jixegħlu s-sistemi ta' komunikazzjoni jew 
jikkomunikaw mad-dispatchers;

E. billi t-tajran bit-transponders u s-sistemi ta' komunikazzjoni mitfijin jikkostitwixxi 
theddida kbira għall-ajruplani tal-passiġġieri;

F. billi l-Artikolu 37 tal-Konvenzjoni dwar l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali jgħid li, 
jekk ikun meħtieġ, l-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali tista' 
timplimenta prattiki u proċeduri ġodda;

1. Jikkundanna bil-qawwa l-prattiki perikolużi ta' dan it-tip, li jilagħbu b'ħajjet il-bnedmin;

2. Jappella biex ir-regoli dwar l-avjazzjoni u dwar is-sigurtà tal-avjazzjoni jinbidlu b'tali 
mod li l-ajruplani militari ma jkunux jistgħu jittajru mingħajr ma jkollhom is-sistemi ta' 
komunikazzjoni tagħhom mixgħulin;

3. Jitlob lill-Kummissjoni tieħu azzjoni biex l-ordinament ġuridiku internazzjonali jiġi 
modifikat b'tali mod li l-ajruplani militari jkunu pprojbiti milli jittajru bit-transponders u 
s-sistemi ta' komunikazzjoni tagħhom mitfijin, u jappella biex il-Konvenzjoni dwar l-
Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali tiġi emendata.


