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Amendamentul  1 

Inés Ayala Sender 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 41 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 41a. ia act cu îngrijorare de incidentele 

grave care au avut loc în Honduras în 

urma alegerilor care au avut loc la 26 

noiembrie 2017; rețelele europene și 

internaționale pentru apărarea 

drepturilor omului și mass media au 

condamnat utilizarea forței în mod 

disproporționat și uneori fatal de către 

forțele de securitate ale statului împotriva 

manifestanților, precum și alte atacuri la 

adresa apărătorilor drepturilor omului în 

contextul crizei postelectorale, iar 

organizațiilor pentru apărarea drepturilor 

omului au înregistrat 30 de ucideri, dintre 

care 21 din partea poliției militare 

(PMOP), în jur de 232 de persoane rănite 

și 1 085 de persoane închise;  subliniază 

că Oficiul Înaltului Comisar al ONU în 

Honduras a documentat peste 50 de 

cazuri de intimidare și de hărțuire a 

apărătorilor drepturilor omului, a 

liderilor sociali și a jurnaliștilor;   ia act 

de faptul că, drept răspuns la această 

situație, guvernul din Honduras a anunțat 

înființarea unui Secretariat pentru 

Drepturile Omului, ca entitate 

independentă de actualul Secretariat 

pentru Drepturile Omului, Justiție, 

Guvernanță și Descentralizare, care a 

devenit operațional la 27 ianuarie 2018; 

invită SEAE să intensifice sprijinul 

acordat de UE apărătorilor drepturilor 

omului și promovarea dialogului politic și 

să solicite guvernului din Honduras să își 

îndeplinească responsabilitățile și 

obligația de a menține pacea și de a 

garanta securitatea propriilor cetățeni; 

Or. es 
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Amendamentul  2 

Inés Ayala Sender 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 44 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

44. salută deschiderea guvernului 

Hondurasului față de controlul 

internațional și față de colaborarea cu 

organisme internaționale (Biroul Înaltului 

Comisar pentru Drepturile Omului al 

Organizației Națiunilor Unite, Misiunea de 

sprijin împotriva corupției și impunității în 

Honduras, recent inaugurată, auditurile 

conturilor de stat realizate de Transparency 

International etc.); avertizează însă că este 

important să se asume și să se aplice 

lecțiile învățate și bunele practici și să nu 

se prelungească la infinit dependența de 

aceste organizații pentru a se putea 

exercita și asuma astfel principalele 

responsabilități ale statului; 

44. ia act de faptul că guvernul din 

Honduras și-a afirmat dorința de a 

accepta controlul internațional și de a 

colabora cu organisme internaționale 

(Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor 

Unite pentru Drepturile Omului, Misiunea 

de sprijin împotriva corupției și a 

impunității în Honduras, recent creată, 

auditurile conturilor de stat realizate de 

organizația Transparency International 

etc.); avertizează însă că este important să 

se asume și să se aplice lecțiile și bunele 

practici învățate și să nu se prelungească la 

infinit dependența de aceste organizații 

pentru principalele responsabilități ale 

statului; constată cu profundă îngrijorare 

faptul că, la 18 februarie 2018, șeful 

Misiunii de sprijin împotriva corupției și a 

impunității în Honduras (MACCIH) a 

demisionat din cauză că Organizația 

Statelor Americane (OAS) nu i-a acordat 

suficientă susținere pentru a își exercita 

atribuțiile pe care aceasta i le-a conferit în 

urmă cu doi ani pentru a combate 

corupția în Honduras (absența resurselor, 

risipirea în organizare, absența unor 

instalații corespunzătoare etc.) și observă 

că, în pofida absenței sprijinului, 

începând din 2017 MACCIH a înregistrat 

rezultate semnificative în lupta împotriva 

corupției, obținând condamnări 

importante ale funcționarilor 

guvernamentali implicați în cazuri grave 

de corupție și declanșând anchete care 

implică clasa politică din Honduras;  este 

preocupat de faptul că această situație va 

împiedica primul mare efort regional de 

combatere a corupției și impunității în 

una dintre țările care au cea mai mare 

nevoie de această acțiune și invită 

guvernul din Honduras și Organizația 

Statelor Americane să ofere sprijin și să 

faciliteze activitatea desfășurată de 
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MACCIH și solicită SEAE să continue 

colaborarea cu Misiunea pentru 

realizarea obiectivelor comune; 

Or. es 

 

Amendamentul  3 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 159 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

159. speră că Comisia își va respecta în 

practică obligația de a prezenta 

propunerea sa de CFM pentru perioada de 

după 2020 înainte de 1 ianuarie 2018 și că 

va prezenta, imediat după aceea, o 

propunere de cadru legislativ pentru 

politica de coeziune de după 2020; 

159. regretă că Comisia a întârziat 

prezentarea propunerii sale de CFM 

pentru perioada de după 2020, ceea ce 

creează posibilitatea unei 

întârzieri considerabile a negocierilor și a 

adoptării legislației corespunzătoare 

privind CFM și programele și 

instrumentele financiare, periclitând 

astfel punerea acestora în aplicare în timp 

util în perioada de după 2020; 

Or. en 

 

Amendamentul  4 

Tamás Deutsch 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 215 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

215. prin urmare, solicită Comisiei și 

Consiliului să își intensifice eforturile 

pentru sprijinirea hotspoturilor prin 

proceduri mai eficiente de transfer și, în 

cazul în care nu există motive pentru 

admitere, prin proceduri de returnare; 

215. prin urmare, solicită Comisiei și 

Consiliului să își intensifice eforturile 

pentru sprijinirea hotspoturilor, în cazul în 

care nu există motive pentru admitere, prin 

proceduri de returnare; 

Or. en 

 

Amendamentul  5 
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Tamás Deutsch 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 219 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

219. invită Comisia și Consiliul să 

asigure calitatea examinării cererilor de 

azil în hotspoturi; recunoaște 

circumstanțele dificile în care trebuie să fie 

prelucrate cererile, dar subliniază că 

trebuie să se evite ca accelerarea 

procedurilor să rezulte în greșeli; în plus, 

subliniază că statele membre din prima 

linie ar trebui să fie responsabile numai de 

înregistrarea și prelevarea amprentelor 

digitale ale tuturor migranților, dar că 

procedurile de monitorizare ar trebui să 

constituie o responsabilitate comună a 

tuturor statelor membre în virtutea unui 

spirit de solidaritate; cere ca solicitanții de 

azil să fie informați în mod corespunzător 

cu privire la procedura de transfer ca 

atare, la drepturile lor și la posibilele țări 

de destinație; 

219. invită Comisia și Consiliul să 

asigure calitatea examinării cererilor de 

azil în hotspoturi; recunoaște 

circumstanțele dificile în care trebuie să fie 

prelucrate cererile, dar subliniază că 

trebuie să se evite procedurile accelerate 

care sunt surse de greșeli; în plus, 

subliniază că statele membre din prima 

linie ar trebui să fie responsabile numai de 

înregistrarea și prelevarea amprentelor 

digitale ale tuturor migranților, dar că 

procedurile de monitorizare ar trebui să 

constituie o responsabilitate comună a 

tuturor statelor membre; 

Or. en 

 

Amendamentul  6 

Tamás Deutsch 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 223 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

223. recomandă Curții să ia în calcul un 

raport rapid de monitorizare privind 

funcționarea hotspoturilor, care să adopte 

un domeniu de aplicare mai larg, prin 

includerea, de asemenea, a unei analize a 

procedurilor de monitorizare, și anume a 

procedurilor de azil, transfer și returnare; 

223. recomandă Curții să ia în calcul un 

raport rapid de monitorizare privind 

funcționarea hotspoturilor, care să adopte 

un domeniu de aplicare mai larg, prin 

includerea, de asemenea, a unei analize a 

procedurilor de monitorizare; 

Or. en 
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Amendamentul  7 

Karin Kadenbach, Inés Ayala Sender 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 243 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 243a. subliniază faptul că multe dintre 

deficiențele identificate de Curte au fost 

discutate și abordate de Comisie în 

orientările sale din 2018; salută 

progresele constante realizate de 

organismele de certificare; 

Or. en 

 

Amendamentul  8 

Louis-Joseph Manscour, Inés Ayala Sender 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 246 – partea introductivă 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

246. în contextul unei eventuale 

modificări viitoare a Regulamentului 

privind controlul și pentru o mai bună 

monitorizare a activităților navelor mici de 

pescuit, invită Comisia să includă în 

propunerea sa legislativă: 

246. în contextul unei eventuale 

modificări viitoare a Regulamentului 

privind controlul și pentru o mai bună 

monitorizare a activităților navelor mici de 

pescuit, invită Comisia să includă în 

propunerea sa legislativă cerința privind 

sistemele de localizare adaptate, mici și 

ieftine pentru navele mici: 

Așa cum este prevăzut pentru sistemul 

electronic de înregistrare și comunicare, 

măsurile de sprijin pentru astfel de sistem 

de monitorizare ar trebui să fie prevăzute 

prin intermediul bugetului Uniunii; 

Or. en 

 

Amendamentul  9 

Louis-Joseph Manscour, Inés Ayala Sender 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 246 – litera a 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(a) eliminarea exceptării navelor cu o 

lungime cuprinsă între 12 și 15 metri de 

la obligația echipării cu un sistem de 

monitorizare prin satelit; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  10 

Louis-Joseph Manscour, Inés Ayala Sender 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 246 – litera b 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(b) cerința privind instalarea unor 

sisteme de localizare mai mici și mai 

ieftine pentru navele cu o lungime mai 

mică de 12 metri; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  11 

Karin Kadenbach, Inés Ayala Sender 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 283 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

283. subliniază că este esențial ca 

politicile de tarifare a apei să promoveze 

eficiența și să recupereze costurile de 

utilizare a apei; 

283. subliniază că este esențial ca 

politicile de tarifare a apei să promoveze 

eficiența și să recupereze costurile de 

utilizare a apei; ia act de faptul că este 

responsabilitatea statelor membre să 

furnizeze apă potabilă de foarte bună 

calitate și la prețuri accesibile pentru toți 

cetățenii săi, dat fiind că apa este un bun 

comun și un drept al omului; 

Or. en 

 

Amendamentul  12 
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Karin Kadenbach, Inés Ayala Sender 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 283 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 283a. reamintește Comisiei că discuțiile 

în curs și intensificarea tendințelor de 

liberalizare și privatizare a serviciilor de 

alimentare cu apă în mai multe state 

membre au devenit un motiv de 

îngrijorare major pentru cetățeni; 

Or. en 

 

Amendamentul  13 

Inés Ayala Sender 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 285 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

285. constată că Comisia nu a evaluat în 

mod corespunzător impactul pachetelor 

legislative pe care le-a lansat începând din 

anul 2000 asupra sectorului feroviar; 

regretă că fondurile Uniunii investite în 

anumite proiecte nu pot fi considerate 

rentabile; 

285. constată că Comisia nu a evaluat în 

mod corespunzător impactul măsurilor 

inițiale din cadrul pachetelor legislative pe 

care le-a adoptat începând din anul 2000 în 

sectorul feroviar; regretă că fondurile 

Uniunii investite în anumite proiecte nu au 

ajuns încă la rezultatele scontate; salută 

totuși faptul că Comisia s-a angajat să 

furnizeze o estimare a costurilor bazată pe 

prezentarea planurilor naționale de 

implementare pentru analiza națională 

cost-beneficiu și pe activitatea desfășurată 

cu privire la modelele de afaceri ale 

ERTMS; 

Or. es 

 

Amendamentul  14 

Inés Ayala Sender 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 287 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

287. observă că interesul statelor 

membre în ceea ce privește îmbunătățirea 

interoperabilității nu este însoțit de o 

estimare necesară a costurilor și a 

finanțărilor care se impun; încurajează 

statele membre să stabilească obiective 

realiste atunci când alocă sprijin financiar 

din partea Uniunii pentru Sistemul 

european de management al traficului 

feroviar (ERTMS) și recomandă Comisiei 

să fixeze termene de implementare care pot 

fi respectate; 

287. observă că interesul statelor 

membre în ceea ce privește îmbunătățirea 

interoperabilității trebuie să fie însoțit de o 

estimare necesară a costurilor și a 

finanțărilor care se impun; încurajează 

statele membre să stabilească obiective 

realiste atunci când alocă sprijin financiar 

din partea Uniunii pentru Sistemul 

european de management al traficului 

feroviar (ERTMS) și recomandă Comisiei 

să fixeze termene de implementare care pot 

fi respectate; 

Or. es 

 

Amendamentul  15 

Inés Ayala Sender 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 287 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 287a. salută angajamentul Comisiei de a 

elabora un calendar de eliminare, în 

colaborare cu statele membre, cu 

obiective obligatorii din punct de vedere 

juridic;  prin urmare, salută faptul că 

Comisia a decis să colaboreze cu industria 

pentru a promova utilizarea unui sistem 

comun de licitații elaborat de 

Comunitatea Căilor Ferate Europene; 

Or. es 

 

Amendamentul  16 

Inés Ayala Sender 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 288 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

288. este de părere că investițiile 

costisitoare necesare pentru acest sistem, 

288. este de părere că investițiile 

costisitoare necesare pentru acest sistem, 
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alături de lipsa unui beneficiu imediat 

pentru cei care suportă aceste costuri fac 

necesară o evaluare strategică a priorităților 

stabilite în cadrul Consiliului și al statelor 

membre; încurajează statele membre să se 

concentreze pe o mai bună coordonare a 

planului european de implementare și să se 

asigure că angajamentele Uniunii sunt luate 

în considerare în cadrul priorităților 

naționale; 

alături de lipsa unui beneficiu imediat 

pentru cei care suportă aceste costuri fac 

necesară o evaluare strategică a priorităților 

stabilite în cadrul Consiliului și al statelor 

membre; salută planul european 

de implementare și planul de acțiune 

detaliat pentru ERTMS, al cărui obiectiv 

este să asigure o asistență constantă; 
încurajează statele membre să se 

concentreze pe o mai bună coordonare a 

planului european de implementare și să se 

asigure că angajamentele Uniunii sunt luate 

în considerare în cadrul priorităților 

naționale; salută angajamentul Comisiei 

de a stabili obiective intermediare în 

planurile naționale de implementare 

pentru a îmbunătăți monitorizarea 

fiecărei secțiuni; 

Or. es 

 

Amendamentul  17 

Inés Ayala Sender 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 289 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

289. este preocupat de rata ridicată de 

dezangajare aferentă sprijinului TEN-T 

pentru proiectele ERTMS, motivată în 

principal de faptul că dispozițiile financiare 

ale Uniunii nu sunt corelate cu strategiile 

naționale de implementare; invită Comisia 

să adopte măsurile necesare pentru a 

depăși aceste deficiențe; 

289. este preocupat de rata ridicată de 

dezangajare aferentă sprijinului TEN-T 

pentru proiectele ERTMS, motivată în 

principal de faptul că dispozițiile financiare 

ale Uniunii nu sunt corelate cu strategiile 

naționale de implementare; salută faptul 

că, în măsura în care este posibil, Comisia 

adaptează procedurile de finanțare pentru 

MIE;  invită Comisia să analizeze și să 

evalueze situația și să adopte măsurile 

necesare pentru a elimina aceste deficiențe; 

Or. es 

 

Amendamentul  18 

Inés Ayala Sender 

 

Propunere de rezoluție 
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Punctul 292 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

292. consideră că, pentru ca piața 

feroviară unică să fie operațională, va fi 

necesară implicarea deplină a operatorilor 

de piață vizați înainte de alocarea finanțării 

din partea Uniunii; este de părere că 

politica Uniunii privind sectorul feroviar 

necesită o schimbare radicală de strategie; 

292. consideră că, pentru ca piața 

feroviară unică să fie operațională, va fi 

necesară implicarea deplină a operatorilor 

de piață vizați înainte de alocarea finanțării 

din partea Uniunii; este de părere că 

politica Uniunii privind sectorul feroviar 

necesită o schimbare realistă de strategie, 

care ar trebui să includă o estimare a 

raportului cost-beneficiu, precum și 

dezvoltarea unui model economic în 

statele membre, în cazul în care nu există 

un astfel de model, cu scopul de a garanta 

o finanțare adecvată și de a face posibilă 

identificarea surselor într-o manieră 

eficace;  

Or. es 

 

Amendamentul  19 

Ingeborg Gräßle 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 294 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

294. critică Curtea de Justiție a Uniunii 

Europene (CJUE) pentru că a refuzat 

accesul Curții de Conturi la toate 

documentele care prezintă interes pentru o 

cauză, permițând auditorilor să consulte 

doar documente disponibile public; 

reamintește CJUE că membrii Curții de 

Conturi, precum și auditorii săi sunt supuși 

obligației de confidențialitate și de secret 

profesional în cadrul îndeplinirii sarcinilor 

care le revin15; regretă faptul că referenții 

juridici (référendaires) nu au putut fi 

intervievați, în pofida rolului lor esențial în 

activitatea CJUE; 

294. critică Curtea de Justiție a Uniunii 

Europene (CJUE) pentru că a refuzat 

accesul Curții de Conturi la unele dintre 

documentele solicitate pentru examinarea 

performanțelor CJUE; reamintește CJUE 

că membrii Curții de Conturi, precum și 

auditorii săi sunt supuși obligației de 

confidențialitate și de secret profesional în 

cadrul îndeplinirii sarcinilor care le revin15; 

regretă faptul că referenții juridici 

(référendaires) nu au putut fi intervievați, 

în pofida rolului lor esențial în activitatea 

CJUE; 

_________________ _________________ 

15 A se vedea Codul de conduită al 

membrilor Curții Europene de Conturi, 

articolul 6, și Orientările în materie de 

15 A se vedea articolul 6 din Codul de 

conduită al membrilor Curții Europene de 

Conturi și punctul 4 privind secretul 
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etică pentru Curtea de Conturi Europeană 

aplicabile personalului, punctul 4 privind 

secretul profesional. 

profesional din Orientările în materie de 

etică pentru Curtea de Conturi Europeană 

aplicabile personalului. 

Or. en 

 

Amendamentul  20 

Arndt Kohn, Caterina Chinnici, Inés Ayala Sender 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 294 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

294. critică Curtea de Justiție a Uniunii 

Europene (CJUE) pentru că a refuzat 

accesul Curții de Conturi la toate 

documentele care prezintă interes pentru o 

cauză, permițând auditorilor să consulte 

doar documente disponibile public; 

reamintește CJUE că membrii Curții de 

Conturi, precum și auditorii săi sunt 

supuși obligației de confidențialitate și de 

secret profesional în cadrul îndeplinirii 

sarcinilor care le revin15; regretă faptul că 

referenții juridici (référendaires) nu au 

putut fi intervievați, în pofida rolului lor 

esențial în activitatea CJUE; 

294. ia act de faptul că Curtea de 

Conturi nu a avut acces la anumite 

documente; subliniază faptul că unele 

documente ar trebui să rămână rezervate 
pentru judecători, avocați generali și 

anumiți membri ai personalului CJUE 

din cauza obligației prevăzute în tratat de 

a păstra confidențialitatea procesului 

deliberativ1a;  invită Curtea de Justiție să 

permită Curții de Conturi accesul la toate 

documentele necesare pentru auditurile 

sale, în măsura în care acest lucru nu 

contravine obligației de a păstra 

confidențialitatea procesului deliberativ; 

_________________ _________________ 

15 A se vedea Codul de conduită al 

membrilor Curții Europene de Conturi, 

articolul 6, și Orientările în materie de 

etică pentru Curtea de Conturi 

Europeană aplicabile personalului, 

punctul 4 privind secretul profesional. 

 

 1a Articolul 35 din Protocolul (nr. 3) 

privind Statutul Curții 

Or. en 

 

Amendamentul  21 

Arndt Kohn, Caterina Chinnici, Inés Ayala Sender 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 295 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

295. constată cu regret că, începând din 

2012, Tribunalul a depășit în mod repetat 

termenul rezonabil în decursul căruia o 

parte la proces este îndreptățită să se 

aștepte la pronunțarea unei hotărâri; 

invită Tribunalul să se prezinte în fața 

Comisiei pentru control bugetar din 

cadrul Parlamentului European în scopul 

de a clarifica situația; 

295. salută reducerea generală a 

duratei procedurilor în 2016 constatată de 

Curtea de Conturi în raportul său special 

privind gestionarea cauzelor la Curte, în 

medie cu 0,9 luni la Curtea de Justiție și 

1,9 luni la Tribunal în comparație cu 

2015; salută măsurile organizaționale și 

procedurale adoptate de Curte pentru a-și 

spori eficiența și încurajează Curtea să își 

continue eforturile pentru a asigura 

continuarea tendinței de reducere, astfel 

încât toate cauzele să fie soluționate într-o 

perioadă de timp rezonabilă; 

Or. en 

 

Amendamentul  22 

Arndt Kohn, Caterina Chinnici, Inés Ayala Sender 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 297 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

297. regretă faptul că Curtea de Conturi 

a exclus din eșantion cauzele cu o durată 

de două ori mai mare decât durata medie; 

este de părere că nu doar cauzele tipice 

prezintă interes pentru evaluarea 

performanței; 

297. ia act de faptul că normele de 

conduită a referenților a fost adoptat de 

Curte în 2009 și au fost puse la dispoziția 

Comisiei pentru control bugetar în 

răspunsul Curții la chestionarul privind 

descărcarea de gestiune pentru 2016; 

Or. en 

 

Amendamentul  23 

Inés Ayala Sender 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 326 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

326. subliniază că politica Cerului unic 

european nu a fost implementată pe deplin 

ca urmare a împotrivirii unor categorii de 

angajați din domeniul aviatic, care își 

326. observă că politica privind cerul 

unic european nu a fost aplicată pe deplin 

din cauza absenței unei voințe 

politice ferme a statelor membre de a 
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apără propriile prerogative, și pentru că 

statele membre nu au suficientă voință 

politică să creeze cadrul necesar punerii 

în aplicare a directivei; 

îndeplini condițiile de aplicare a directivei; 

Or. es 

 

Amendamentul  24 

Inés Ayala Sender 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 326 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 326a. salută faptul că Comisia 

recunoaște că este important să se depună 

eforturi pentru a defini o viziune comună 

a gestionării traficului aerian (ATM) la 

nivelul UE;  

Or. es 

 

Amendamentul  25 

Inés Ayala Sender 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 327 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

327. regretă că, deși a reușit să elimine 

frontierele terestre dintre statele membre 

ale spațiului Schengen, Uniunea nu a reușit 

încă să elimine frontierele aeriene dintre 

aceleași state, ceea ce provoacă pierderi 

comune care se ridică la o valoare de 

cinci miliarde de euro anual; 

327. regretă că, deși a reușit să elimine 

frontierele terestre dintre statele membre 

ale spațiului Schengen, Uniunea nu a reușit 

încă să elimine frontierele aeriene dintre 

aceleași state; invită statele membre să 

îmbunătățească de urgență cooperarea 

între blocurile funcționale în gestionarea 

spațiului aerian, furnizarea de servicii și 

achiziții, ceea ce ar permite realizarea de 

economii importante și o mai bună 

dezvoltare socială și economică a 

sectorului; 

Or. es 
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Amendamentul  26 

Inés Ayala Sender 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 327 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 327a. subliniază că este necesar să se 

revizuiască și să se actualizeze indicatorii 

pentru a raționaliza sistemul de evaluare 

a performanței traficului aerian;  salută 

faptul că Comisia a indicat că aceștia se 

află în curs de revizuire; subliniază că 

pentru o revizuire eficace a indicatorilor 

sunt necesare date exacte și adecvate; 

Or. es 

 

Amendamentul  27 

Inés Ayala Sender 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 329 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

329. solicită Comisiei să investigheze în 

detaliu rezultatele scontate ale 

întreprinderii comune SESAR, întrucât 

este posibil ca ele să fie irealizabile în 

contextul actual, dat fiind că Cerul unic 

european nu a fost implementat și există 

riscul ca ele să fie aplicate în sisteme 

aviatice care nu pot coopera între ele; 

eliminat 

Or. es 

 

Amendamentul  28 

Karin Kadenbach, Inés Ayala Sender 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 337 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

337. își exprimă îngrijorarea privind 337. își exprimă îngrijorarea privind 
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complexitatea și transparența politicilor de 

înverzire și ale politicii agricole comune în 

sine; solicită Comisiei să optimizeze 

programul de plăți pentru înverzire și 

întreaga PAC pentru a crește transparența 

și a evita riscul ridicat de abuz; 

complexitatea și transparența politicilor de 

înverzire și ale politicii agricole comune în 

sine; solicită Comisiei să optimizeze 

programul de plăți pentru înverzire și 

întreaga PAC pentru a crește transparența 

și a evita riscul ridicat de abuz și dubla 

finanțare; 

Or. en 

 


