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Písomné vyhlásenie predložené v súlade s článkom 136 rokovacieho poriadku 
Európskeho parlamentu o leteckej bezpečnosti a nebezpečných letoch vojenských 
lietadiel1

1. Ruské vojenské lietadlá v medzinárodnom vzdušnom priestore často nedodržiavajú 
bezpečnostné požiadavky a nezapínajú si komunikačné systémy ani nekomunikujú s 
leteckými dispečermi.

2. Aktivita vojenských lietadiel sa v európskom vzdušnom priestore, a najmä v regióne 
Pobaltia, od roku 2014 výrazne zvýšila.

3. Doprava na viacerých medzinárodných letiskách v regióne Pobaltia je výnimočne 
intenzívna. pričommnoho lietadiel mení letovú výšku a manévruje. Medzi tieto letiská 
patria letiská v Hamburgu, Kodani, Štokholme, Helsinkách, Rige, Tallinne a Gdansku.

4. Lety s vypnutými transpondérmi a komunikačnými systémami predstavujú vážne 
ohrozenie pasažierov lietadiel.

5. V ostatných mesiacoch sa odohrali viaceré v poslednej chvíli odvrátené zrážky medi 
osobnými lietadlami a vojenskými lietadlami s vypnutými transpondérmi.

6. Vyzývame preto Komisiu, aby v čo najkratšom čase predložila analýzu rizík pre civilnú 
leteckú prevádzku v regióne Pobaltia a aby posúdila politické a bezpečnostné opatrenia, 
ktoré by mohli riešiť súčasný znepokojujúci stav.

7. Toto vyhlásenie sa spolu s menami podpísaných postúpi Komisii.

1 V súlade s článkom 136 ods. 4 a 5 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, ak je vyhlásenie podpísané 
väčšinou všetkých poslancov, sa uverejní v zápisnici spolu s menami podpísaných poslancov a postúpi sa 
adresátom, pričom však nie je pre Európsky parlament záväzné.


