ET

C 87 E/126

Euroopa Liidu Teataja

Neljapäev, 12. märts 2009

38.
kutsub komisjoni üles töötama välja suunised, et hoida ära võimalikud huvide konfliktid vanusepii
rangute määramisega tegelevate asutuste vahel ja kaitsta selliste asutuste sõltumatust tööstustega seotud
huvirühmadest;
39.
teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide
valitsustele ning parlamentidele.

Ühise lennunduspiirkonna arendamine Iisraeliga
P6_TA(2009)0127
Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2009. aasta resolutsioon ühise lennunduspiirkonna arendamise kohta
Iisraeliga (2008/2136(INI))
(2010/C 87 E/22)
Euroopa Parlament,
— võttes arvesse komisjoni 9. novembri 2007. aasta teatist pealkirjaga „Ühise lennunduspiirkonna arenda
mine Iisraeliga” (KOM(2007)0691);
— võttes arvesse oma 17. jaanuari 2006. aasta resolutsiooni ühenduse lennundusalase välispoliitika
programmi arendamise kohta (1);
— võttes arvesse kodukorra artiklit 45;
— võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A6-0090/2009),
A. arvestades, et terviklike lennunduskokkulepete eduka sõlmimise eeltingimus on õigusnormide, eriti
ohutust, turvalisust, konkurentsi, riigiabi, keskkonda ja töötajate õigusi käsitlevate õigusnormide lähen
damine;
B. arvestades, et läbirääkimistel tervikliku lennutranspordilepingu üle Iisraeliga peab komisjon tuginema
liikmesriikide ja teiste huvitatud osaliste kogemustele ja teabele ning kaasama neid nii enne ja pärast
läbirääkimisi kui ka läbirääkimiste ajal;
C. arvestades, et Iisrael on Lähis-Ida kõige olulisem lennundusturg, millel on suur kasvupotentsiaal ja
strateegiline asukoht Euroopa ning Lähis-Ida ja kaugemate piirkondade vahel,
1.
väljendab heameelt läbirääkimiste alustamise üle Iisraeliga tervikliku lennutranspordilepingu sõlmi
miseks;
2.

rõhutab lepingu olulisust ühise lennunduspiirkonna laiendamiseks tingimuste loomisel;

3.

rõhutab, et leping ei tohiks piirata praeguste kahepoolsete lepingute abil saavutatud juurdepääsu turule;

(1) ELT C 287 E, 24.11.2006, lk 84.
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4.
rõhutab, et leping peaks olema turulepääsu seisukohast tasakaalustatud ning edasine turgude avamine
peab olema järkjärguline, vastastikune ja jätkusuutlik;
5.
rõhutab, et turgude avamisele peab alati eelnema õigusnormide lähendamine ohutuse, turvalisuse,
keskkonna, riigiabi ja konkurentsiõiguse, samuti töötajate õiguste osas, ning et liberaliseerimine peab
olema seotud võrdsete tingimuste saavutamisega nendes valdkondades;
6.
tunnistab, et pikkade ja keskmise pikkusega vahemaade puhul on lennutransport kiireim riikide,
kohtade ja inimeste ühendamise viis ning see jääb ka tulevikus kiiruse ja hinna poolest kõige atraktiivsemaks
transpordiliigiks;
7.
tunnistab lennundussektori olulist rolli töökohtade loomisel nii otseselt kui kaudselt, eelkõige selliste
maailmas asuvate paikade ühendamisel, kus muid konkurentsivõimelisi transpordiliike praegu ei ole; selle
gipoolest ergutab intermodaalsuse ning teiste transpordiliikide kasutamist ja arendamist;
8.
tunnistab, et lennundussektoril on teatav negatiivne mõju keskkonnale, eelkõige müraallika ja olulise
heitmete tekitajana; seepärast peab hädavajalikuks, et leping annaks võimaluse võtta Euroopa Liidus kesk
konnaga seotud meetmeid, et vähendada lennunduse mõju vee ja õhu kvaliteedile ning müratasemele;
9.

rõhutab, et lepingus tuleks sätestada ranged lennuohutuse ja -turvalisuse eeskirjad;

10.
rõhutab, et läbirääkimisi tuleks pidada tihedas koostöös liikmesriikidega, kellel on sellisteks läbirää
kimisteks vajalikud teadmised ja kogemused;
11.
palub komisjonil tagada, et Euroopa Parlament ja kõik asjaomased sidusrühmad saavad läbirääkimiste
vältel põhjalikku teavet ja nendega konsulteeritakse;
12.
teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile, liikmesriikide
valitsustele ja parlamentidele ning Iisraeli Riigi valitsusele ja parlamendile.

Halvenev humanitaarolukord Sri Lankas
P6_TA(2009)0129
Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2009. aasta resolutsioon halveneva humanitaarolukorra kohta Sri
Lankas
(2010/C 87 E/23)
Euroopa Parlament,
— võttes arvesse kodukorra artiklit 91 ja artikli 90 lõiget 4,
A. arvestades erakorralist olukorda, millesse on sattunud hinnanguliselt 170 000 tsiviilelanikku, kes on
jäänud lõksu Sri Lanka sõjaväe ja Tamil Eelami Vabadusvõitluse Tiigrite (LTTE) jõudude vahelises lahin
gutsoonis ning kel puudub juurdepääs elementaarsele abile,
B. arvestades, et ÜRO ametid on alates 2009. aasta jaanuari lõpust dokumenteerinud enam kui 2 300
tsiviilelanikust surmasaanut ja vähemalt 6 500 vigastatut;

