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B8-0287/2016 

Στέδιο απόθαζης ηοσ Εσρωπαϊκού Κοινοβοσλίοσ ζτεηικά με ηη μη διαηύπωζη 

ανηίρρηζης ζηο ζτέδιο κανονιζμού ηης Επιηροπής για ηην ηροποποίηζη ηοσ κανονιζμού 

(ΕΕ) αριθ. 1178/2011 ηης Επιηροπής όζον αθορά ηην εκπαίδεσζη, ηις δοκιμές και ηον 

περιοδικό έλεγτο ηων τειριζηών ζτεηικά με ηην πλοήγηζη βάζει επιδοηήζεων 

(D042244/03 – 2016/2545(RPS)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππόςε ην ζρέδην θαλνληζκνύ ηεο Δπηηξνπήο (D042244/03), 

– έρνληαο ππόςε ηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 216/2008 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 20ήο Φεβξνπαξίνπ 2008 γηα ηε ζέζπηζε θνηλώλ θαλόλσλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο πνιηηηθήο αεξνπνξίαο θαη γηα ηελ ίδξπζε Δπξσπατθνύ Οξγαληζκνύ 

Αζθάιεηαο ηεο Αεξνπνξίαο, θαζώο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 91/670/ΔΟΚ 

ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1592/2002 θαη ηεο νδεγίαο 2004/36/ΔΚ
1
, 

θαη ηδίσο ην άξζξν 7 παξάγξαθνο 6, 

– έρνληαο ππόςε ηε γλώκε πνπ εμέδσζε ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2015 ε επηηξνπή πνπ 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν 65 ηνπ πξναλαθεξζέληνο θαλνληζκνύ, 

– έρνληαο ππόςε ηελ επηζηνιή ηεο Δπηηξνπήο ηεο 12εο Φεβξνπαξίνπ 2016, κε ηελ νπνία 

δεηεί από ην Κνηλνβνύιην λα δειώζεη όηη δελ πξνηίζεηαη λα δηαηππώζεη αληίξξεζε 

όζνλ αθνξά ην ζρέδην θαλνληζκνύ, 

– έρνληαο ππόςε ηελ επηζηνιή ηεο Δπηηξνπήο Μεηαθνξώλ θαη Τνπξηζκνύ πξνο ηνλ 

Πξόεδξν ηεο Γηάζθεςεο ησλ Πξνέδξσλ ησλ Δπηηξνπώλ ηεο 23εο Φεβξνπαξίνπ 2016,  

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 5α παξάγξαθνο 3 ηεο απόθαζεο 1999/468/ΔΚ ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ηεο 28εο Ινπλίνπ 1999, γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ όξσλ άζθεζεο ησλ 

εθηειεζηηθώλ αξκνδηνηήησλ πνπ αλαηίζεληαη ζηελ Δπηηξνπή
2
, 

– έρνληαο ππόςε ηελ ζύζηαζε απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Μεηαθνξώλ θαη Τνπξηζκνύ, 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 106 παξάγξαθνο 4 ζηνηρείν δ) θαη ην άξζξν 105 παξάγξαθνο 

6 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ, 

Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην ζρέδην θαλνληζκνύ ηεο Δπηηξνπήο απνζθνπεί, κεηαμύ 

άιισλ, ζην λα παξαηείλεη θαηά έλα έηνο ηελ πθηζηάκελε κεηαβαηηθή πεξίνδν γηα ηνπο 

θαηόρνπο πηπρίνπ ρεηξηζηή ηδησηηθώλ αεξνζθαθώλ, από ηελ 8ε Απξηιίνπ 2016 έσο ηνλ 

Απξίιην ηνπ 2017· 

Β. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε πξνζεζκία γηα λα αληηηαρζεί ην Κνηλνβνύιην ζην ζρέδην 

θαλνληζκνύ ηεο Δπηηξνπήο ζα ιήμεη ζηηο 23 Απξηιίνπ 2016· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε έλαξμε ηζρύνο ηνπ θαλνληζκνύ ηεο Δπηηξνπήο ζηηο 8 

                                                 
1
 ΔΔ L 79 ηεο 19.3.2008, ζ. 1. 

2
 ΔΔ L 184 ηεο 17.7.1999, ζ. 23. 
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Απξηιίνπ 2016 ζα απνηξέςεη ηελ ύπαξμε λνκηθνύ θελνύ ζε ό,ηη αθνξά ηελ θαηάζηαζε 

πνιιώλ ρηιηάδσλ πνιηηώλ ηεο ΔΔ πνπ είλαη θάηνρνη πηπρίνπ ρεηξηζηή ηδησηηθώλ 

αεξνζθαθώλ (PPL) πνπ έρεη εθδνζεί από ηελ Οκνζπνλδηαθή Υπεξεζία Πνιηηηθήο 

Αεξνπνξίαο (FAA) ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ·  

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη εάλ ε εκεξνκελία δελ ηξνπνπνηεζεί νη ελ ιόγσ πηιόηνη ζα είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα επηθπξώζνπλ ή λα κεηαηξέςνπλ ην πηπρίν από ηελ FAA ζε 

αληίζηνηρν ηεο ΔΔ, πξάγκα πνπ ζα απαηηήζεη ζεκαληηθνύο πόξνπο θαη ρξόλν ηόζν από 

ηηο εζληθέο αξρέο όζν θαη από ηνπο πηιόηνπο· 

Δ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Δπηηξνπή θαη ν Δπξσπατθόο Οξγαληζκόο Αζθάιεηαο ηεο 

Αεξνπνξίαο είλαη πξόζπκνη λα δηαπξαγκαηεπζνύλ κηα απινπνηεκέλε δηαδηθαζία γηα λα 

δηεπθνιύλνπλ ηελ ακνηβαία αλαγλώξηζε θαη κεηαηξνπή παξόκνησλ πηπρίσλ ρεηξηζηή 

κεηαμύ ηεο ΔΔ θαη ησλ ΗΠΑ, θαη όηη ε λέα απηή δηαδηθαζία είλαη πηζαλόλ λα θαηαζηεί 

δηαζέζηκε ζηνπο πηιόηνπο θαηά ην δεύηεξν εμάκελν ηνπ 2016· 

1. δειώλεη όηη δελ αληηηίζεηαη ζην ζρέδην θαλνληζκνύ ηεο Δπηηξνπήο· 

2. αλαζέηεη ζηνλ Πξόεδξό ηνπ λα δηαβηβάζεη ηελ παξνύζα απόθαζε ςήθηζκα ζηελ 

Δπηηξνπή θαη, πξνο ελεκέξσζε, ζην Σπκβνύιην. 


