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Poprawka  1 

Inés Ayala Sender 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 41 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 41a. z wielkim zaniepokojeniem 

odnotowuje poważne incydenty, do 

których doszło w Hondurasie po wyborach 

w dniu 26 listopada ubiegłego roku; 

europejskie i międzynarodowe sieci 

obrony praw człowieka oraz media 

donosiły o nieuzasadnionym i 

niejednokrotnie śmiercionośnym 

wykorzystaniu siły przez rządowe siły 

bezpieczeństwa wobec manifestujących, a 

także o innych przypadkach napaści na 

obrońców praw człowieka w związku z tym 

kryzysem powyborczym, natomiast 

organizacje praw człowieka zarejestrowały 

30 zabójstw, w tym 21 dokonanych przez 

Policję Wojskową Ładu Publicznego 

(PMOP), a także ok. 232 rannych i 1085 

zatrzymanych; Biuro Wysokiego 

Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. 

Praw Człowieka udokumentowało ponad 

50 przypadków nękania i zastraszania 

obrońców praw człowieka, przywódców 

społecznych i dziennikarzy; odnotowuje, 

że w związku z tą sytuacją rząd 

Hondurasu ogłosił utworzenie 

Sekretariatu ds. Praw Człowieka jako 

odrębnej jednostki wydzielonej z obecnego 

Sekretariatu ds. Praw Człowieka, 

Sprawiedliwości, Praworządności i 

Decentralizacji, który zaczął działać z 

dniem 27 stycznia 2018 r.; zwraca się do 

ESDZ o wzmocnienie wsparcia UE dla 

obrońców praw człowieka, promowanie 

dialogu politycznego oraz 

wyegzekwowanie od honduraskiego rządu 

wywiązania się ze zobowiązań oraz 

przestrzegania obowiązku utrzymania 
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pokoju i zagwarantowania bezpieczeństwa 

obywateli; 

Or. es 

 

Poprawka  2 

Inés Ayala Sender 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 44 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

44. przyjmuje z zadowoleniem 

otwarcie rządu Hondurasu na kontrolę 

międzynarodową oraz współpracę z 

międzynarodowymi organami 

(ustanowienie Biura Wysokiego Komisarza 

Narodów Zjednoczonych ds. Praw 

Człowieka, niedawne uruchomienie misji 

wspierania walki z korupcją i bezkarnością 

w Hondurasie, audyty budżetu państwa 

przeprowadzone przez organizację 

Transparency International itp.); zwraca 

jednak uwagę na znaczenie przyjęcia i 

wprowadzenia w życie zdobytej wiedzy i 

dobrych praktyk oraz nieprzedłużania w 

nieskończoność zależności od tych 

organów w ramach wykonywania 

podstawowych obowiązków państwa; 

44. odnotowuje wyrażoną przez rząd 

Hondurasu wolę poddania się kontroli 

międzynarodowej oraz współpracy z 

międzynarodowymi organami 

(ustanowienie Biura Wysokiego Komisarza 

Narodów Zjednoczonych ds. Praw 

Człowieka, niedawne uruchomienie misji 

wspierania walki z korupcją i bezkarnością 

w Hondurasie, audyty budżetu państwa 

przeprowadzone przez organizację 

Transparency International itp.); zwraca 

jednak uwagę na znaczenie przyjęcia i 

wprowadzenia w życie zdobytej wiedzy i 

dobrych praktyk oraz nieprzedłużania w 

nieskończoność zależności od tych 

organów w ramach wykonywania 

podstawowych obowiązków państwa; 

odnotowuje z wielkim zaniepokojeniem, że 

w dniu 18 lutego 2018 r. szef misji 

wspierania walki z korupcją i 

bezkarnością w Hondurasie (MACCIH) 

poddał się do dymisji w wyniku słabego 

poparcia ze strony Organizacji Państw 

Amerykańskich (OPA) w ramach 

powierzonego mu dwa lata wcześniej 

zadania zwalczenia korupcji w 

Hondurasie (brak środków, 

marnotrawstwo w organizacji, brak 

infrastruktury nadającej się do użytku 

itd.), i zauważa, że mimo wspomnianego 

braku wsparcia MACCIH od 2017 r. 

osiągnęła znaczące wyniki w zakresie 

walki z korupcją i doprowadziła do 
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wydania ważnych wyroków wobec 

pracowników administracji uwikłanych w 

poważne przypadki korupcji, a także do 

wszczęcia śledztw dotyczących 

honduraskiej klasy politycznej; obawia 

się, że te okoliczności mogą zaszkodzić 

pierwszej poważnej w regionie próbie 

walki z korupcją i bezkarnością w jednym 

z najbardziej tego potrzebujących państw, 

i zwraca się do rządu honduraskiego i do 

OPA o bezwarunkowe wsparcie i 

ułatwianie prac prowadzonych przez 

MACCIH oraz prosi ESDZ o dalszą 

współpracę z misją w celu osiągnięcia 

wspólnych celów; 

Or. es 

 

Poprawka  3 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 159 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

159. oczekuje, że Komisja wywiąże się z 

podjętego zobowiązania i przedstawi 

wniosek w sprawie wieloletnich ram 

finansowych na okres po 2020 r. do dnia 1 

stycznia 2018 r. oraz że niezwłocznie po 

tym przedstawi wniosek dotyczący ram 

prawnych polityki spójności na okres po 

roku 2020; 

159. ubolewa nad opóźnieniem w 

przedstawieniu przez Komisję wniosku 

dotyczącego wieloletnich ram finansowych 

na okres po 2020 r., które stwarza 

perspektywę znaczącego opóźnienia w 

negocjacjach i przyjęciu odpowiednich 

przepisów w sprawie WRF oraz 

programów i instrumentów finansowych, 

co z kolei zagraża ich terminowemu 

wdrożeniu w okresie po 2020 r.; 

Or. en 

 

Poprawka  4 

Tamás Deutsch 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 215 
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Projekt rezolucji Poprawka 

215. w związku z tym wzywa Komisję i 

Radę do wzmożenia wysiłków we 

wspieraniu hotspotów przez zapewnienie 

efektywniejszej relokacji oraz, jeśli brak 

podstaw do przyjęcia, procedur powrotu; 

215. w związku z tym wzywa Komisję i 

Radę do wzmożenia wysiłków we 

wspieraniu hotspotów przez zapewnienie, 

jeśli brak podstaw do przyjęcia, procedur 

powrotu; 

Or. en 

 

Poprawka  5 

Tamás Deutsch 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 219 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

219. wzywa Komisję i Radę do 

zapewnienia odpowiedniej jakości 

rozpatrywania wniosków o udzielenia 

azylu w hotspotach; zdaje sobie sprawę z 

trudnych warunków, w jakich 

rozpatrywane są wnioski, podkreśla jednak 

konieczność unikania stosowania procedur 

w trybie przyspieszonym, bowiem 

prowadziło to do błędów; podkreśla 

również, że państwa członkowskie 

pierwszej linii powinny być 

odpowiedzialne tylko za rejestrację i 

pobieranie odcisków palców wszystkich 

migrantów, natomiast odpowiedzialność za 

procedury następcze powinny ponosić 

wspólnie wszystkie państwa członkowskie 

w duchu solidarności; domaga się, aby 

osoby ubiegające się o azyl były 

odpowiednio informowane o procedurze 

relokacji, przysługujących im prawach 

oraz możliwych krajach docelowych; 

219. wzywa Komisję i Radę do 

zapewnienia odpowiedniej jakości 

rozpatrywania wniosków o udzielenia 

azylu w hotspotach; zdaje sobie sprawę z 

trudnych warunków, w jakich 

rozpatrywane są wnioski, podkreśla jednak 

konieczność unikania stosowania procedur 

w trybie przyspieszonym, bowiem 

prowadziło to do błędów; podkreśla 

również, że państwa członkowskie 

pierwszej linii powinny być 

odpowiedzialne tylko za rejestrację i 

pobieranie odcisków palców wszystkich 

migrantów, natomiast odpowiedzialność za 

procedury następcze powinny ponosić 

wspólnie wszystkie państwa członkowskie; 

Or. en 

 

Poprawka  6 
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Tamás Deutsch 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 223 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

223. zaleca, aby Europejski Trybunał 

Obrachunkowy rozważył sporządzenie w 

krótkim czasie sprawozdania 

uzupełniającego dotyczącego działania 

hotspotów z szerszym zakresem analizy, 

obejmującej również procedury następcze: 

azylową, relokacji i powrotu; 

223. zaleca, aby Europejski Trybunał 

Obrachunkowy rozważył sporządzenie w 

krótkim czasie sprawozdania 

uzupełniającego dotyczącego działania 

hotspotów z szerszym zakresem analizy, 

obejmującej również procedury następcze; 

Or. en 

 

Poprawka  7 

Karin Kadenbach, Inés Ayala Sender 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 243 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 243a. podkreśla, że problem wielu 

niedociągnięć stwierdzonych przez 

Trybunał został poruszony i rozwiązany 

przez Komisję w jej wytycznych na 

2018 r.; przyjmuje z zadowoleniem 

osiąganie ciągłego postępu przez jednostki 

certyfikujące; 

Or. en 

 

Poprawka  8 

Louis-Joseph Manscour, Inés Ayala Sender 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 246 – wprowadzenie 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

246. w kontekście ewentualnych 

przyszłych zmian rozporządzenia w 

246. w kontekście ewentualnych 

przyszłych zmian rozporządzenia w 
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sprawie kontroli oraz w celu usprawnienia 

monitorowania działalności małych 

statków rybackich, apeluje do Komisji, aby 

w swoim wniosku ustawodawczym 

uwzględniła: 

sprawie kontroli oraz w celu usprawnienia 

monitorowania działalności małych 

statków rybackich, apeluje do Komisji, aby 

w swoim wniosku ustawodawczym 

uwzględniła wymóg instalacji 

przystosowanych, małych i tanich 

systemów lokalizacji dla małych statków; 

w zakresie, w jakim dotyczy to systemu 

elektronicznej rejestracji i elektronicznego 

raportowania (ERS), środki wspierające 

dla takich systemów monitorowania 

(VMS) powinny być przewidziane w 

ramach budżetu Unii; 

Or. en 

 

Poprawka  9 

Louis-Joseph Manscour, Inés Ayala Sender 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 246 – litera a 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

a) zniesienie zwolnienia z obowiązku 

korzystania z VMS dla statków o długości 

od 12 do 15 metrów; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  10 

Louis-Joseph Manscour, Inés Ayala Sender 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 246 – litera b 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

b) wymóg instalacji mniejszych i 

tańszych systemów lokalizacji dla statków 

o długości poniżej 12 metrów; 

skreśla się 

Or. en 
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Poprawka  11 

Karin Kadenbach, Inés Ayala Sender 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 283 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

283. podkreśla ważny aspekt dotyczący 

tego, że polityka cenowa w zakresie wody 

musi sprzyjać wydajności i umożliwiać 

zwrot kosztów zużycia wody; 

283. podkreśla ważny aspekt dotyczący 

tego, że polityka cenowa w zakresie wody 

musi sprzyjać wydajności i umożliwiać 

zwrot kosztów zużycia wody; stwierdza, że 

obowiązkiem państw członkowskich jest 

zapewnienie wszystkim obywatelom 

wysokiej jakości wody pitnej po 

przystępnej cenie, zgodnie z założeniem, że 

woda jest dobrem wspólnym i prawem 

człowieka; 

Or. en 

 

Poprawka  12 

Karin Kadenbach, Inés Ayala Sender 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 283 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 283a. przypomina Komisji, że toczące się 

dyskusje i rosnące tendencje w zakresie 

liberalizacji i prywatyzacji usług wodnych 

w szeregu państw członkowskich stały się 

ważnym problemem dla obywateli; 

Or. en 

 

Poprawka  13 

Inés Ayala Sender 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 285 
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Projekt rezolucji Poprawka 

285. zauważa, że Komisja nie dokonała 

właściwej oceny wpływu pakietów 

legislacyjnych, które wprowadziła od 2000 

r., na sektor kolejowy; ubolewa nad tym, 

że inwestycji z funduszy Unii na rzecz 

kilku projektów nie można uznać za 

opłacalne; 

285. zauważa, że Komisja nie dokonała 

właściwej oceny wpływu pierwszych 

środków z pakietów legislacyjnych, które 

wprowadziła od 2000 r., na sektor 

kolejowy; ubolewa nad tym, że do tej pory 

nie udało się jeszcze uzyskać wszystkich 

oczekiwanych wyników inwestycji z 

funduszy Unii na rzecz kilku projektów; 

przyjmuje jednak z zadowoleniem 

zobowiązanie Komisji do ułatwienia 

szacowania kosztów na podstawie 

prezentacji krajowych planów 

przeprowadzenia krajowej analizy kosztów 

i korzyści i zrealizowanych prac 

dotyczących modeli biznesowych ERTMS; 

Or. es 

 

Poprawka  14 

Inés Ayala Sender 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 287 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

287. zauważa, że zainteresowaniu 

państw członkowskich zwiększeniem 

interoperacyjności nie towarzyszy 

konieczna ocena kosztów i wymaganych 

środków finansowych; zachęca państwa 

członkowskie do wyznaczenia 

realistycznych celów przy przyznawaniu 

wsparcia finansowego Unii na rzecz 

europejskiego systemu zarządzania ruchem 

kolejowym (ERTMS) i zaleca Komisji 

wyznaczenie możliwych do dotrzymania 

terminów wdrożenia; 

287. zauważa, że zainteresowaniu 

państw członkowskich zwiększeniem 

interoperacyjności powinna towarzyszyć 

konieczna ocena kosztów i wymaganych 

środków finansowych; zachęca państwa 

członkowskie do wyznaczenia 

realistycznych celów przy przyznawaniu 

wsparcia finansowego Unii na rzecz 

europejskiego systemu zarządzania ruchem 

kolejowym (ERTMS) i zaleca Komisji 

wyznaczenie możliwych do dotrzymania 

terminów wdrożenia; 

Or. es 

 

Poprawka  15 
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Inés Ayala Sender 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 287 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 287a. wyraża zadowolenie, że Komisja 

zobowiązała się do ustanowienia 

harmonogramu wycofywania szkodliwych 

uregulowań podatkowych we wszystkich 

państwach członkowskich, którego cele 

będą wiążące pod względem prawnym; 

ponadto wyraża zadowolenie, że Komisja 

postanowiła współpracować z sektorem w 

celu ułatwienia korzystania z modelu 

wspólnych przetargów opracowanego 

przez Wspólnotę Kolei Europejskich oraz 

Zarządców Infrastruktury Kolejowej; 

Or. es 

 

Poprawka  16 

Inés Ayala Sender 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 288 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

288. uważa, że kosztowne inwestycje 

związane z tym systemem, które nie 

przynoszą natychmiastowych korzyści 

podmiotom ponoszącym te koszty, 

wymagają strategicznej oceny ustalania 

priorytetów w Radzie i w państwach 

członkowskich; zachęca państwa 

członkowskie do skoncentrowania się na 

lepszej koordynacji europejskiego planu 

wdrożenia i do dopilnowania, by 

zobowiązania Unii były uwzględniane w 

ich krajowych priorytetach; 

288. uważa, że kosztowne inwestycje 

związane z tym systemem, które nie 

przynoszą natychmiastowych korzyści 

podmiotom ponoszącym te koszty, 

wymagają strategicznej oceny ustalania 

priorytetów w Radzie i w państwach 

członkowskich; przyjmuje z zadowoleniem 

europejski plan wdrożenia i powiązany 

szczegółowy plan działania dla ERTMS, 

którego celem jest zagwarantowanie 

ciągłego wsparcia; zachęca państwa 

członkowskie do skoncentrowania się na 

lepszej koordynacji europejskiego planu 

wdrożenia i do dopilnowania, by 

zobowiązania Unii były uwzględniane w 

ich krajowych priorytetach; przyjmuje z 
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zadowoleniem, że Komisja zobowiązała się 

do ustanowienia celów pośrednich w 

ramach krajowych planów wdrożenia, aby 

poprawić monitorowanie poszczególnych 

sekcji; 

Or. es 

 

Poprawka  17 

Inés Ayala Sender 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 289 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

289. jest zaniepokojony wysokim 

odsetkiem umorzeń związanych ze 

wsparciem w ramach programu TEN-T na 

projekty ERTMS, głównie ze względu na 

fakt, że przepisy finansowe Unii nie są 

dostosowane do krajowych strategii 

wdrożenia; wzywa Komisję do podjęcia 

niezbędnych kroków mających na celu 

usunięcie tych niedociągnięć; 

289. jest zaniepokojony wysokim 

odsetkiem umorzeń związanych ze 

wsparciem w ramach programu TEN-T na 

projekty ERTMS, głównie ze względu na 

fakt, że przepisy finansowe Unii nie są 

dostosowane do krajowych strategii 

wdrożenia; wyraża zadowolenie z faktu, że 

Komisja dostosowuje w miarę możliwości 

procedury finansowe wspólnych ram 

strategicznych; wzywa Komisję do 

zbadania i przeanalizowania sytuacji i 
podjęcia niezbędnych kroków mających na 

celu usunięcie tych niedociągnięć; 

Or. es 

 

Poprawka  18 

Inés Ayala Sender 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 292 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

292. uważa, że funkcjonowanie 

jednolitego rynku kolejowego będzie 

wymagało pełnego zaangażowania 

zainteresowanych podmiotów 

292. uważa, że funkcjonowanie 

jednolitego rynku kolejowego będzie 

wymagało pełnego zaangażowania 

zainteresowanych podmiotów 
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gospodarczych przed przyznaniem 

unijnych funduszy; jest zdania, że polityka 

Unii dotycząca sektora kolejowego 

wymaga całkowitej zmiany strategii; 

gospodarczych przed przyznaniem 

unijnych funduszy; jest zdania, że polityka 

Unii dotycząca sektora kolejowego 

wymaga realistycznej zmiany strategii, 

ponieważ powinna ona obejmować 

oszacowanie kosztów i korzyści, 

opracowanie modeli gospodarczych w 

państwach członkowskich w przypadku 

ich braku, aby zagwarantować 

odpowiednie finansowanie i umożliwić 

skuteczne określanie jego źródeł; 

Or. es 

 

Poprawka  19 

Ingeborg Gräßle 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 294 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

294. krytycznie odnosi się do Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

(TSUE), który odmówił Trybunałowi 

Obrachunkowemu dostępu do wszystkich 

dokumentów istotnych dla danej sprawy, 

pozwalając jedynie audytorom zapoznać 

się z publicznie dostępnymi dokumentami; 

przypomina TSUE, że członkowie 

Trybunału Obrachunkowego i jego 

audytorzy zobowiązani są do zachowania 

poufności i tajemnicy zawodowej w trakcie 

wykonywania obowiązków służbowych15; 

wyraża ubolewanie, że nie można było 

przesłuchać referendarzy, mimo kluczowej 

roli, jaką odgrywają oni w pracach TSUE; 

294. krytycznie odnosi się do Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

(TSUE), który odmówił Trybunałowi 

Obrachunkowemu dostępu do niektórych 

dokumentów wymaganych do weryfikacji 

skuteczności działania TSUE; przypomina 

TSUE, że członkowie Trybunału 

Obrachunkowego i jego audytorzy 

zobowiązani są do zachowania poufności i 

tajemnicy zawodowej w trakcie 

wykonywania obowiązków służbowych15; 

wyraża ubolewanie, że nie można było 

przesłuchać referendarzy, mimo kluczowej 

roli, jaką odgrywają oni w pracach TSUE; 

_________________ _________________ 

15 Zob. art. 6 Kodeksu postępowania 

członków Europejskiego Trybunału 

Obrachunkowego i ust. 4 dotyczący 

tajemnicy zawodowej wskazówek 

etycznych dla Europejskiego Trybunału 

Obrachunkowego mających zastosowanie 

do pracowników. 

15 Zob. art. 6 Kodeksu postępowania 

członków Europejskiego Trybunału 

Obrachunkowego i ust. 4 dotyczący 

tajemnicy zawodowej wskazówek 

etycznych dla Europejskiego Trybunału 

Obrachunkowego mających zastosowanie 

do pracowników. 
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Or. en 

 

Poprawka  20 

Arndt Kohn, Caterina Chinnici, Inés Ayala Sender 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 294 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

294. krytycznie odnosi się do Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

(TSUE), który odmówił Trybunałowi 

Obrachunkowemu dostępu do wszystkich 

dokumentów istotnych dla danej sprawy, 

pozwalając jedynie audytorom zapoznać 

się z publicznie dostępnymi dokumentami; 

przypomina TSUE, że członkowie 

Trybunału Obrachunkowego i jego 

audytorzy zobowiązani są do zachowania 

poufności i tajemnicy zawodowej w 

trakcie wykonywania obowiązków 

służbowych15; wyraża ubolewanie, że nie 

można było przesłuchać referendarzy, 

mimo kluczowej roli, jaką odgrywają oni 

w pracach TSUE; 

294. zwraca uwagę, że Trybunał 

Obrachunkowy nie miał dostępu do 

niektórych dokumentów; podkreśla, że 

dostęp do niektórych dokumentów 

powinien pozostać ograniczony do 

sędziów, rzeczników generalnych i 

wybranych pracowników TSUE ze 

względu na zawarty w Traktacie 

obowiązek dotyczący zachowania 

niejawności obrad1a; wzywa TSUE do 

zapewnienia Trybunałowi 

Obrachunkowemu dostępu do wszystkich 

dokumentów niezbędnych do prowadzenia 

audytów, w zakresie, w jakim nie narusza 

to obowiązku zachowania niejawności 

obrad; 

_________________ _________________ 

15 Zob. art. 6 Kodeksu postępowania 

członków Europejskiego Trybunału 

Obrachunkowego i ust. 4 dotyczący 

tajemnicy zawodowej wskazówek 

etycznych dla Europejskiego Trybunału 

Obrachunkowego mających zastosowanie 

do pracowników. 

 

 1a Art. 35 Protokołu (nr 3) w sprawie 

Statutu Trybunału Sprawiedliwości. 

Or. en 

 

Poprawka  21 

Arndt Kohn, Caterina Chinnici, Inés Ayala Sender 

 

Projekt rezolucji 
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Ustęp 295 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

295. z przykrością stwierdza, że Sąd od 

2012 r. wielokrotnie przekroczył rozsądny 

termin, w którym podmiot prawa ma 

prawo oczekiwać wydania orzeczenia; 

zachęca Sąd do złożenia sprawozdania 

Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu 

w celu wyjaśnienia sytuacji; 

295. przyjmuje z zadowoleniem ogólne 

skrócenie czasu trwania postępowań w 

2016 r., odnotowane przez Trybunał 

Obrachunkowy w specjalnym 

sprawozdaniu dotyczącym zarządzania 

sprawami w Trybunale, tj. średnio o 0,9 

miesiąca w Trybunale Sprawiedliwości i o 

1,9 miesiąca w Sądzie względem 2015 r.; 

przyjmuje z zadowoleniem działania 

organizacyjne i proceduralne podjęte 

przez Trybunał celem zwiększenia 

wydajności oraz zachęca Trybunał do 

dalszego podejmowania starań na rzecz 

kontynuacji tendencji spadkowej, zgodnie 

z którą wszystkie sprawy są zamykane w 

rozsądnym terminie; 

Or. en 

 

Poprawka  22 

Arndt Kohn, Caterina Chinnici, Inés Ayala Sender 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 297 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

297. wyraża ubolewanie, że Trybunał 

Obrachunkowy wyłączył z doboru próby 

sprawy, których czas rozpoznawania 

przekraczał dwukrotność średniej; jest 

zdania, że ważne dla oceny wyników są 

nie tylko typowe sprawy; 

297. stwierdza, że zasady postępowania 

referendarzy zostały przyjęte przez 
Trybunał w 2009 r. i przekazane Komisji 

Kontroli Budżetowej w odpowiedzi 

Trybunału na kwestionariusz dotyczący 

absolutorium za 2016 r.; 

Or. en 

 

Poprawka  23 

Inés Ayala Sender 

 

Projekt rezolucji 
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Ustęp 326 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

326. zwraca uwagę na niepełne 

wdrożenie jednolitej europejskiej 

przestrzeni powietrznej z powodu oporu 

przedstawicieli niektórych zawodów 

sektora lotnictwa, którzy bronią swoich 

prerogatyw, oraz z powodu braku 

zdecydowanej woli politycznej państw 

członkowskich, by zaspokoić potrzeby 

związane z wdrażaniem tej dyrektywy; 

326. zwraca uwagę na niepełne 

wdrożenie jednolitej europejskiej 

przestrzeni powietrznej z powodu braku 

zdecydowanej woli politycznej państw 

członkowskich, by zaspokoić potrzeby 

związane z wdrażaniem tej dyrektywy; 

Or. es 

 

Poprawka  24 

Inés Ayala Sender 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 326 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 326a. przyjmuje z zadowoleniem, że 

Komisja wyraziła zgodę co do znaczenia 

podjęcia starań w celu określenia 

wspólnej wizji w zakresie zarządzania 

ruchem lotniczym na szczeblu UE; 

Or. es 

 

Poprawka  25 

Inés Ayala Sender 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 327 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

327. ubolewa nad tym, że choć Unia 

Europejska zdołała wyeliminować granice 

lądowe między państwami członkowskimi 

strefy Schengen, nie udało jej się do tej 

pory wyeliminować granic w powietrzu 

327. ubolewa nad tym, że choć Unia 

Europejska zdołała wyeliminować granice 

lądowe między państwami członkowskimi 

strefy Schengen, nie udało jej się do tej 

pory wyeliminować granic w powietrzu 
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między tymi sami państwami 

członkowskimi, co przynosi wspólne straty 

w wysokości 5 mld EUR rocznie; 

między tymi sami państwami 

członkowskimi; zwraca się do państw 

członkowskich o pilną poprawę 

współpracy między blokami 

funkcjonalnymi w zakresie zarządzania 

przestrzenią powietrzną, świadczenia 

usług i zakupów, co przełoży się na 

znaczące oszczędności i lepszy rozwój 

społeczno-gospodarczy sektora; 

Or. es 

 

Poprawka  26 

Inés Ayala Sender 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 327 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 327a. zwraca uwagę, że konieczne jest 

dokonanie przeglądu i aktualizacji 

wskaźników w celu racjonalizacji systemu 

oceny wydajności ruchu lotniczego; 

przyjmuje z zadowoleniem stwierdzenie 

Komisji, że właśnie są one poddawane 

przeglądowi; podkreśla, że do skutecznego 

przeglądu wskaźników konieczne są 

precyzyjne i odpowiednie dane; 

Or. es 

 

Poprawka  27 

Inés Ayala Sender 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 329 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

329. zwraca się do Komisji o bardziej 

szczegółowe przeanalizowanie rezultatów 

Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR, gdyż 

mogą one nie mieć zastosowania do 

skreśla się 
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obecnej sytuacji, w której jednolita 

europejska przestrzeń powietrzna nie 

została wprowadzona w życie, i istnieje 

ryzyko, że rezultaty te będą stosowane w 

systemach powietrznych, które nie są w 

stanie ze sobą współpracować; 

Or. es 

 

Poprawka  28 

Karin Kadenbach, Inés Ayala Sender 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 337 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

337. wyraża zaniepokojenie poziomem 

złożoności i przejrzystości zazieleniania i 

ogólnie WPR; wzywa Komisję, by 

usprawniła program zazieleniania i ogólnie 

WPR, tak aby zwiększyć przejrzystość i 

ograniczyć wysokie ryzyko nadużyć; 

337. wyraża zaniepokojenie poziomem 

złożoności i przejrzystości zazieleniania i 

ogólnie WPR; wzywa Komisję, by 

usprawniła program zazieleniania i ogólnie 

WPR, tak aby zwiększyć przejrzystość i 

ograniczyć wysokie ryzyko nadużyć oraz 

podwójnego finansowania; 

Or. en 

 


