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Amendement  1 

Inés Ayala Sender 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 41 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 41 bis. wijst met grote bezorgdheid op de 

ernstige incidenten die zich in Honduras 

hebben voorgedaan na de verkiezingen 

van 26 november 2017; wijst erop dat 

Europese en internationale 

mensenrechten- en medianetwerken 

melding hebben gemaakt van 

buitensporig en soms dodelijk gebruik van 

geweld door regeringstroepen tegen 

betogers, alsmede van andere 

aanvallen op mensenrechtenactivisten in 

de context van de postelectorale crisis, 

waarbij mensenrechtenorganisaties 

30 moorden –waarvan 21 gepleegd door 

de militaire politie (PMOP)–, circa 232 

gewonden en 1 085 arrestanten hebben 

geregistreerd; wijst erop dat het Bureau 

van de Hoge Commissaris van de VN in 

Honduras meer dan 50 gevallen van 

intimidatie en pesterijen jegens 

mensenrechtenactivisten, 

maatschappelijke leiders en journalisten 

heeft gedocumenteerd; wijst erop dat de 

regering van Honduras in dit verband de 

oprichting van een ministerie van 

mensenrechten heeft aangekondigd, dat 

onafhankelijk zal opereren van het 

huidige Ministerie van Mensenrechten, 

Justitie, Bestuur en Decentralisatie, 

dat sinds 27 januari 2018 operationeel is; 

verzoekt de EDEO de EU-steun voor 

mensenrechtenactivisten te intensiveren 

en de politieke dialoog krachtiger te 

bevorderen, en van de Hondurese 

regering te eisen haar 

verantwoordelijkheden op te nemen en te 

voldoen aan haar plicht om de vrede te 

handhaven en de veiligheid van haar 

burgers te waarborgen; 

Or. es 
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Amendement  2 

Inés Ayala Sender 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 44 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

44. is verheugd dat de regering van 

Honduras openstaat voor internationale 

controle en bereid is samen te werken met 

internationale organisaties (vestiging van 

het Bureau van de Hoge Commissaris voor 

de mensenrechten van de VN, recente 

oprichting van de Missie ter ondersteuning 

van de strijd tegen corruptie en 

straffeloosheid in Honduras, audit van de 

overheidsrekeningen door Transparency 

International enz.); wijst er evenwel op dat 

het belangrijk is rekening te houden met de 

lessen die zijn getrokken en met goede 

praktijken en deze toe te passen, en niet 

voor altijd afhankelijk te blijven van deze 

organisaties voor de uitoefening van 

fundamentele taken van de overheid; 

44. neemt ter kennis dat de regering 

van Honduras heeft verklaard dat zij 

bereid is internationale controle te 

aanvaarden en samen te werken met 

internationale organisaties (vestiging van 

het Bureau van de Hoge Commissaris voor 

de mensenrechten van de VN, recente 

oprichting van de Missie ter ondersteuning 

van de strijd tegen corruptie en 

straffeloosheid in Honduras (MACCIH), 

audit van de overheidsrekeningen door 

Transparency International enz.); wijst er 

evenwel op dat het belangrijk is rekening te 

houden met de lessen die zijn getrokken en 

met goede praktijken en deze toe te passen, 

en niet voor altijd afhankelijk te blijven 

van deze organisaties voor de uitoefening 

van fundamentele taken van de overheid; 

neemt met grote bezorgdheid kennis van 

het feit dat het hoofd van de MACCIH op 

18 februari 2018 ontslag heeft genomen 

vanwege de geringe steun die hij van de 

Organisatie van Amerikaanse Staten 

(OAS) ontving voor de uitvoering van de 

twee jaar geleden aan hem opgedragen 

taak om Honduras van corruptie 

te zuiveren (gebrek aan middelen, 

verspilling binnen de organisatie, gebrek 

aan geschikte faciliteiten enz.), en neemt 

ter kennis dat de MACCIH ondanks dit 

gebrek aan steun sinds 2017 aanzienlijke 

resultaten heeft geboekt in de strijd tegen 

corruptie, waarbij zij heeft gezorgd 

voor de belangrijke veroordeling 

van overheidsfunctionarissen die 

betrokken waren bij ernstige 

corruptiezaken en onderzoek heeft gedaan 

naar de Hondurese politieke klasse; vreest 

dat deze omstandigheden de eerste grote 

regionale inspanningen om corruptie en 

straffeloosheid te bestrijden in een van de 
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landen die hieraan het meest behoefte 

hebben teniet zullen doen, verzoekt de 

regering van Honduras en de OAS de 

door de MACCIH verrichte 

werkzaamheden onvoorwaardelijk te 

steunen en te bevorderen, en verzoekt de 

EDEO te blijven samenwerken met 

de MACCIH om de gemeenschappelijke 

doelstellingen te verwezenlijken; 

Or. es 

 

Amendement  3 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 159 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

159. verwacht dat de Commissie haar 

verplichting om vóór 1 januari 2018 haar 

voorstel voor het MFK voor de periode na 

2020 in te dienen in de praktijk zal 

nakomen en dat zij onmiddellijk daarna 

een voorstel zal indienen voor een 

wetgevend kader inzake het cohesiebeleid 

voor de periode na 2020; 

159. betreurt dat de vertraging bij de 

indiening door de Commissie van haar 

voorstel voor het MFK voor de periode na 

2020, die kan leiden tot ernstige 

vertraging bij de onderhandelingen over 

en de vaststelling van de overeenkomstige 

wetgeving inzake het MFK en de 

financiële programma's en instrumenten, 

op die manier de tijdige uitvoering 

daarvan in de periode na 2020 in gevaar 

brengt; 

Or. en 

 

Amendement  4 

Tamás Deutsch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 215 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

215. verzoekt de Commissie en de Raad 

daarom om een intensivering van hun 

inspanningen ter ondersteuning van de 

hotspots, door middel van effectievere 

herplaatsings- en, als niet is voldaan aan 

215. verzoekt de Commissie en de Raad 

daarom om een intensivering van hun 

inspanningen ter ondersteuning van de 

hotspots en, als niet is voldaan aan de 

toelatingscriteria, terugkeerprocedures; 
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de toelatingscriteria, terugkeerprocedures; 

Or. en 

 

Amendement  5 

Tamás Deutsch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 219 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

219. verzoekt de Commissie en de Raad 

ervoor te zorgen dat het onderzoek van de 

asielaanvragen in de hotspots van goede 

kwaliteit is; erkent de moeilijke 

omstandigheden waaronder de aanvragen 

moeten worden verwerkt, maar benadrukt 

dat versnelde procedures moeten worden 

vermeden, omdat die leiden tot fouten; 

benadrukt voorts dat de lidstaten in de 

frontlinie uitsluitend verantwoordelijk 

mogen zijn voor de registratie en het 

afnemen van vingerafdrukken van alle 

migranten, maar dat de follow-

upprocedures een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid moeten zijn van alle 

lidstaten, in een geest van solidariteit; 

dringt erop aan dat de asielzoekers op 

adequate wijze worden geïnformeerd over 

de herplaatsingsprocedure op zich, over 

hun rechten en over mogelijke landen van 

bestemming; 

219. verzoekt de Commissie en de Raad 

ervoor te zorgen dat het onderzoek van de 

asielaanvragen in de hotspots van goede 

kwaliteit is; erkent de moeilijke 

omstandigheden waaronder de aanvragen 

moeten worden verwerkt, maar benadrukt 

dat versnelde procedures moeten worden 

vermeden, omdat die leiden tot fouten; 

benadrukt voorts dat de lidstaten in de 

frontlinie uitsluitend verantwoordelijk 

mogen zijn voor de registratie en het 

afnemen van vingerafdrukken van alle 

migranten, maar dat de follow-

upprocedures een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid moeten zijn van alle 

lidstaten; 

Or. en 

 

Amendement  6 

Tamás Deutsch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 223 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

223. beveelt de Rekenkamer aan de 

snelle opstelling van een follow-upverslag 

over de werking van de hotspots te 

223. beveelt de Rekenkamer aan de 

snelle opstelling van een follow-upverslag 

over de werking van de hotspots te 
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overwegen, op basis van een bredere 

benadering waarbij ook de 

vervolgprocedures worden geanalyseerd, 

namelijk de asiel-, de herplaatsings- en de 

terugkeerprocedure; 

overwegen, op basis van een bredere 

benadering waarbij ook de 

vervolgprocedures worden geanalyseerd; 

Or. en 

 

Amendement  7 

Karin Kadenbach, Inés Ayala Sender 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 243 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 243 bis. benadrukt dat de 

Commissie vele van de door de 

Rekenkamer vastgestelde tekortkomingen 

aan de orde heeft gesteld en behandeld in 

haar richtsnoeren van 2018; is verheugd 

over de gestage vooruitgang die door de 

certificerende instanties wordt geboekt; 

Or. en 

 

Amendement  8 

Louis-Joseph Manscour, Inés Ayala Sender 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 246 – inleidende formule 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

246. verzoekt de Commissie, in het 

kader van een toekomstige wijziging van 

de controleverordening en teneinde de 

activiteiten van kleine vissersvaartuigen 

beter te monitoren, om in haar 

wetgevingsvoorstel: 

246. verzoekt de Commissie, in het 

kader van een toekomstige wijziging van 

de controleverordening en teneinde de 

activiteiten van kleine vissersvaartuigen 

beter te monitoren, om in haar 

wetgevingsvoorstel een aangepast, klein 

en goedkoop plaatsbepalingssysteem voor 

kleine vaartuigen voor te schrijven; 

wijst erop dat, zoals bepaald in het 

elektronische registratie- en 

meldingssysteem (ERS), de begroting van 

de Unie moet voorzien in ondersteunende 

maatregelen voor dergelijke volgsystemen 
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(VMS); 

Or. en 

 

Amendement  9 

Louis-Joseph Manscour, Inés Ayala Sender 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 246 – letter a 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

(a) VMS-uitzonderingen voor 

vaartuigen tussen 12 en 15 meter te 

schrappen; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  10 

Louis-Joseph Manscour, Inés Ayala Sender 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 246 – letter b 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

(b) de installatie van kleinere en 

goedkopere plaatsbepalingssystemen voor 

vaartuigen van minder dan 12 meter lang 

voor te schrijven; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  11 

Karin Kadenbach, Inés Ayala Sender 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 283 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

283. benadrukt het cruciale feit dat het 

prijsstellingsbeleid voor water de 

efficiëntie moet bevorderen en de kosten 

van het watergebruik moet dekken; 

283. benadrukt het cruciale feit dat het 

prijsstellingsbeleid voor water de 

efficiëntie moet bevorderen en de kosten 

van het watergebruik moet dekken; wijst 
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erop dat het de verantwoordelijkheid van 

de lidstaten is om te zorgen voor 

betaalbaar drinkwater van hoge kwaliteit 

voor al hun burgers, aangezien water een 

collectief goed en mensenrecht is; 

Or. en 

 

Amendement  12 

Karin Kadenbach, Inés Ayala Sender 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 283 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 283 bis. herinnert de Commissie 

eraan dat burgers in toenemende mate 

bezorgd zijn over de lopende besprekingen 

over en groeiende trends in de richting 

van liberalisering en privatisering van 

waterdiensten in diverse lidstaten; 

Or. en 

 

Amendement  13 

Inés Ayala Sender 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 285 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

285. merkt op dat de Commissie geen 

degelijke beoordeling heeft verricht van de 

impact van de wetgevingspakketten die zij 

sinds 2000 in de spoorwegsector heeft 

ingevoerd; betreurt het dat de middelen van 

de Unie die in de verschillende projecten 

zijn geïnvesteerd niet als kostenefficiënt 

kunnen worden bestempeld; 

285. merkt op dat de Commissie geen 

degelijke beoordeling heeft verricht van de 

impact van de eerste maatregelen van de 

wetgevingspakketten die zij sinds 2000 in 

de spoorwegsector heeft ingevoerd; 

betreurt het dat de middelen van de Unie 

die in de verschillende projecten zijn 

geïnvesteerd nog niet alle verwachte 

resultaten hebben opgeleverd; is echter 

ingenomen met het feit dat de Commissie 

heeft toegezegd een kostenraming te 

verstrekken op basis van de indiening van 

de nationale plannen voor de 

tenuitvoerlegging van de nationale 
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kosten-batenanalyse en het werk aan 

bedrijfsmodellen van het ERTMS; 

Or. es 

 

Amendement  14 

Inés Ayala Sender 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 287 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

287. merkt op dat de interesse van de 

lidstaten om de interoperabiliteit te 

verbeteren niet wordt onderbouwd door 

een raming van de kosten en de benodigde 

financiering; spoort de lidstaten aan zich 

realistische doelen te stellen bij de 

toewijzing van financiële steun van de 

Unie aan het Europees beheersysteem voor 

het spoorverkeer (ERTMS), en adviseert de 

Commissie haalbare termijnen voor de 

tenuitvoerlegging te stellen; 

287. merkt op dat de interesse van de 

lidstaten om de interoperabiliteit te 

verbeteren moet worden onderbouwd door 

een raming van de kosten en de benodigde 

financiering; spoort de lidstaten aan zich 

realistische doelen te stellen bij de 

toewijzing van financiële steun van 

de Unie aan het Europees beheersysteem 

voor het spoorverkeer (ERTMS), en 

adviseert de Commissie haalbare termijnen 

voor de tenuitvoerlegging te stellen; 

Or. es 

 

Amendement  15 

Inés Ayala Sender 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 287 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 287 bis. is ingenomen met de 

toezegging van de Commissie om samen 

met de lidstaten een tijdschema voor de 

afschaffing van tarieven met wettelijk 

bindende doelstellingen vast te stellen; is 

voorts ingenomen met het feit dat de 

Commissie heeft besloten samen te 

werken met de industrie om het gebruik 

van een gemeenschappelijk 

inschrijvingsmodel, opgesteld door de 

Gemeenschap van Europese Spoorwegen 

(CER), te vergemakkelijken; 
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Or. es 

 

Amendement  16 

Inés Ayala Sender 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 288 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

288. is van mening dat de kostbare 

investeringen die vereist zijn voor dit 

systeem in combinatie met de niet-

onmiddellijke voordelen voor degenen die 

de kosten dragen, een strategische 

beoordeling van nieuwe prioriteiten vergen 

binnen de Raad en de lidstaten; spoort de 

lidstaten aan zich te richten op een betere 

coördinatie van het Europese 

implementatieplan en erop toe te zien dat 

er binnen hun nationale prioriteiten 

rekening wordt gehouden met de 

toezeggingen van de Unie; 

288. is van mening dat de kostbare 

investeringen die vereist zijn voor dit 

systeem in combinatie met de niet-

onmiddellijke voordelen voor degenen die 

de kosten dragen, een strategische 

beoordeling van nieuwe prioriteiten vergen 

binnen de Raad en de lidstaten; 

verwelkomt het Europese 

implementatieplan voor het ERTMS en 

het bijbehorende actieplan, die erop 

gericht zijn te zorgen voor een constante 

hulpstroom; spoort de lidstaten aan zich te 

richten op een betere coördinatie van het 

Europese implementatieplan en erop toe te 

zien dat er binnen hun nationale 

prioriteiten rekening wordt gehouden met 

de toezeggingen van de Unie; is 

ingenomen met de toezegging van de 

Commissie om tussentijdse doelstellingen 

vast te leggen in de nationale 

implementatieplannen ter verbetering van 

het toezicht op individuele trajecten; 

Or. es 

 

Amendement  17 

Inés Ayala Sender 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 289 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

289. is verontrust over het hoge 

percentage vrijmakingen in verband met 

TEN-T-financiering voor ERTMS-

projecten, dat hoofdzakelijk wordt 

289. is verontrust over het hoge 

percentage vrijmakingen in verband met 

TEN-T-financiering voor ERTMS-

projecten, dat hoofdzakelijk wordt 
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ingegeven door het feit dat de financiële 

bepalingen van de Unie niet zijn afgestemd 

op de nationale uitvoeringsstrategieën; 

verzoekt de Commissie de noodzakelijke 

maatregelen te nemen om deze 

tekortkomingen te verhelpen; 

ingegeven door het feit dat de financiële 

bepalingen van de Unie niet zijn afgestemd 

op de nationale uitvoeringsstrategieën; 

juicht het toe dat de Commissie de GSK-

financieringsprocedures zoveel mogelijk 

aanpast; verzoekt de Commissie de 

situatie te bestuderen en te analyseren en 
de noodzakelijke maatregelen te nemen om 

deze tekortkomingen te verhelpen; 

Or. es 

 

Amendement  18 

Inés Ayala Sender 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 292 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

292. is van mening dat voor een 

operationele interne spoorwegmarkt 

volledige betrokkenheid van de 

marktdeelnemers in kwestie nodig is vóór 

de toewijzing van financiering van de 

Unie; is van mening dat het beleid van de 

Unie voor de spoorwegsector een totaal 

andere strategie vergt; 

292. is van mening dat voor een 

operationele interne spoorwegmarkt 

volledige betrokkenheid van de 

marktdeelnemers in kwestie nodig is vóór 

de toewijzing van financiering van de 

Unie; is van mening dat het beleid van de 

Unie voor de spoorwegsector een 

realistische verandering van strategie 

vergt, met een raming van kosten en 

baten, en de ontwikkeling van een 

economisch model in de lidstaten waar dit 

nog niet bestaat, zodat er 

voldoende financiering beschikbaar komt 

en bronnen op doeltreffende wijze in 

kaart kunnen worden gebracht; 

Or. es 

 

Amendement  19 

Ingeborg Gräßle 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 294 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

294. betreurt het feit dat het Hof van 294. betreurt het feit dat het Hof van 
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Justitie van de Europese Unie de 

Rekenkamer de toegang tot alle voor een 

zaak relevante documenten heeft 

geweigerd door de controleurs uitsluitend 

toe te staan openbare documenten te 

raadplegen; herinnert het Hof van Justitie 

eraan dat zowel de leden als de controleurs 

van de Rekenkamer bij de uitoefening van 

hun taken tot geheimhouding verplicht zijn 

en aan hun beroepsgeheim gebonden zijn15; 

betreurt het feit dat referendarissen niet 

konden worden gehoord, ondanks hun 

cruciale rol in de werkzaamheden van het 

Hof van Justitie; 

Justitie van de Europese Unie de 

Rekenkamer de toegang heeft geweigerd 

tot sommige voor de prestatiebeoordeling 

van het HvJ-EU aangevraagde 

documenten; herinnert het Hof van Justitie 

eraan dat zowel de leden als de controleurs 

van de Rekenkamer bij de uitoefening van 

hun taken tot geheimhouding verplicht zijn 

en aan hun beroepsgeheim gebonden 

zijn15; betreurt het feit dat referendarissen 

niet konden worden gehoord, ondanks hun 

cruciale rol in de werkzaamheden van het 

Hof van Justitie; 

_________________  

15 Zie de gedragscode van toepassing op de 

leden van de Rekenkamer (artikel 6) en de 

ethische richtsnoeren voor de Europese 

Rekenkamer die van toepassing zijn op het 

personeel (artikel 4 betreffende het 

beroepsgeheim). 

 

Or. en 

 

Amendement  20 

Arndt Kohn, Caterina Chinnici, Inés Ayala Sender 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 294 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

294. betreurt het feit dat het Hof van 

Justitie van de Europese Unie de 

Rekenkamer de toegang tot alle voor een 

zaak relevante documenten heeft 

geweigerd door de controleurs uitsluitend 

toe te staan openbare documenten te 

raadplegen; herinnert het Hof van Justitie 

eraan dat zowel de leden als de 

controleurs van de Rekenkamer bij de 

uitoefening van hun taken tot 

geheimhouding verplicht zijn en aan hun 

beroepsgeheim gebonden zijn15; betreurt 

het feit dat referendarissen niet konden 

worden gehoord, ondanks hun cruciale 

rol in de werkzaamheden van het Hof van 

294. merkt op dat de Rekenkamer geen 

toegang had tot bepaalde documenten; 

benadrukt dat sommige documenten 

voorbehouden moeten blijven tot de 

rechters, advocaten-generaal en 

geselecteerd personeel van het Hof van 

Justitie krachtens de Verdragsverplichting 

tot geheimhouding van de 

beraadslagingen1bis; verzoekt het Hof van 

Justitie de Rekenkamer toegang te 

verschaffen tot alle documenten die nodig 

zijn voor haar controles, voor zover dit 

niet in strijd is met de verplichting tot 

geheimhouding van de beraadslagingen; 
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Justitie; 

_________________  

15 Zie de gedragscode van toepassing op 

de leden van de Rekenkamer (artikel 6) en 

de ethische richtsnoeren voor de Europese 

Rekenkamer die van toepassing zijn op 

het personeel (artikel 4 betreffende het 

beroepsgeheim). 

 

Or. en 

 

Amendement  21 

Arndt Kohn, Caterina Chinnici, Inés Ayala Sender 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 295 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

295. stelt tot zijn spijt vast dat het 

Gerecht sinds 2012 herhaaldelijk de 

redelijke termijn heeft overschreden 

waarbinnen een justitiabele gerechtigd is 

te verwachten dat uitspraak zal worden 

gedaan heeft overschreden; verzoekt het 

Gerecht om verslag uit te brengen aan de 

Commissie begrotingscontrole van het 

Parlement om de situatie te 

verduidelijken; 

295. is ingenomen met de algemene 

afname van de procesduur in 2016, zoals 

opgemerkt door de Rekenkamer in haar 

speciaal verslag over het beheer van 

rechtszaken bij het Hof, met gemiddeld 

0,9 maand bij het Hof van Justitie en 1,9 

maand bij het Gerecht ten opzichte van 

2015; is ingenomen met de 

organisatorische en procedurele 

maatregelen die het Hof heeft getroffen 

om zijn efficiëntie te verhogen en spoort 

het Hof ertoe aan inspanningen te blijven 

leveren om ervoor te zorgen dat de 

neerwaartse trend wordt voortgezet, zodat 

alle zaken binnen een redelijke termijn 

worden afgesloten; 

Or. en 

 

Amendement  22 

Arndt Kohn, Caterina Chinnici, Inés Ayala Sender 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 297 

 
Ontwerpresolutie Amendement 
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297. betreurt het dat de Rekenkamer 

zaken van de steekproef heeft uitgesloten 

die meer dan twee keer de gemiddelde 

tijdsduur in beslag namen; is van mening 

dat niet alleen de typische gevallen van 

belang zijn voor de beoordeling van de 

prestaties; 

297. merkt op dat de normen voor goed 

gedrag voor referendarissen in 2009 

door het Hof zijn vastgesteld en aan de 

commissie Begrotingscontrole zijn 

meegedeeld in het antwoord van het Hof 

op de vragenlijst inzake de kwijting voor 

2016; 

Or. en 

 

Amendement  23 

Inés Ayala Sender 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 326 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

326. wijst op het gebrek aan volledige 

uitvoering van het gemeenschappelijk 

Europees luchtruim als gevolg van de 

weerstand van bepaalde beroepsgroepen 

uit de luchtvaartsector die hun eigen 

prerogatieven verdedigen, en door het 

ontbreken van een krachtige politieke wil 

van de lidstaten om te voldoen aan de eisen 

om deze richtlijn uit te voeren; 

326. wijst op het gebrek aan volledige 

uitvoering van het gemeenschappelijk 

Europees luchtruim door het ontbreken van 

een krachtige politieke wil van de lidstaten 

om te voldoen aan de eisen om deze 

richtlijn uit te voeren; 

Or. es 

 

Amendement  24 

Inés Ayala Sender 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 326 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 326 bis. is ingenomen met het feit 

dat de Commissie het ook belangrijk vindt 

dat er inspanningen worden geleverd om 

tot een gedeelde visie op 

luchtverkeersbeheer (ATM) op EU-niveau 

te komen; 

Or. es 
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Amendement  25 

Inés Ayala Sender 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 327 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

327. betreurt het feit dat, hoewel de Unie 

erin geslaagd is de landgrenzen tussen de 

Schengenlidstaten af te schaffen, zij tot op 

heden de luchtgrenzen tussen diezelfde 

lidstaten niet heeft kunnen afschaffen, met 

als gevolg gemeenschappelijke verliezen 

voor een bedrag van 5 miljard EUR per 

jaar; 

327. betreurt het feit dat, hoewel de Unie 

erin geslaagd is de landgrenzen tussen de 

Schengenlidstaten af te schaffen, zij tot op 

heden de luchtgrenzen tussen diezelfde 

lidstaten niet heeft kunnen afschaffen; 

verzoekt de lidstaten de samenwerking 

tussen de verschillende functionele 

luchtruimblokken, de verlening van 

diensten en de aankopen dringend te 

verbeteren, wat zou leiden tot aanzienlijke 

besparingen en een betere sociaal-

economische ontwikkeling in de sector; 

Or. es 

 

Amendement  26 

Inés Ayala Sender 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 327 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 327 bis. wijst erop dat er behoefte is 

aan een herziening en bijwerking van de 

indicatoren om de prestatieregeling voor 

luchtverkeer te stroomlijnen; is 

ingenomen met het feit dat de 

Commissie heeft verklaard dat zij 

momenteel worden herzien; benadrukt dat 

voor een doeltreffende herziening van de 

indicatoren nauwkeurige en adequate 

gegevens noodzakelijk zijn; 

Or. es 

 

Amendement  27 
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Inés Ayala Sender 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 329 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

329. verzoekt de Commissie de 

producten van de Gemeenschappelijke 

Onderneming SESAR meer in detail te 

onderzoeken, omdat zij mogelijk niet 

kunnen worden toegepast in de huidige 

situatie waar het gemeenschappelijk 

Europees luchtruim niet is uitgevoerd en 

dreigen te worden toegepast in 

luchtvaartsystemen die niet met elkaar 

compatibel zijn; 

Schrappen 

Or. es 

 

Amendement  28 

Karin Kadenbach, Inés Ayala Sender 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 337 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

337. maakt zich zorgen over de mate van 

complexiteit en transparantie van 

vergroening en van het GLB zelf; verzoekt 

de Commissie het vergroeningsprogramma 

en het hele GLB te stroomlijnen om de 

transparantie te vergroten en het hoge 

risico op misbruik te voorkomen; 

337. maakt zich zorgen over de mate van 

complexiteit en transparantie van 

vergroening en van het GLB zelf; verzoekt 

de Commissie het vergroeningsprogramma 

en het hele GLB te stroomlijnen om de 

transparantie te vergroten en het hoge 

risico op misbruik en dubbele financiering 

te voorkomen; 

Or. en 

 


