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38.
ragina Komisiją parengti gaires, kad būtų išvengta galimo interesų konflikto su vertinimo instituci
jomis ir šios organizacijos išliktų nepriklausomos nuo įvairių su šia pramonės šaka susijusių interesų grupių
įtakos;
39.
paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir
parlamentams.

Bendros aviacijos erdvės su Izraeliu kūrimas
P6_TA(2009)0127
2009 m. kovo 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl bendros aviacijos erdvės su Izraeliu kūrimo
(2008/2136(INI))
(2010/C 87 E/22)
Europos Parlamentas,
— atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio 9 d. Komisijos komunikatą „Bendros aviacijos erdvės su Izraeliu
kūrimas“ (COM(2007)0691),
— atsižvelgdamas į savo 2006 m. sausio 17 d. rezoliuciją dėl Bendrijos išorės politikos aviacijos srityje
darbotvarkės rengimo (1),
— atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,
— atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A6-0090/2009),
A. kadangi siekiant, kad būtų sėkmingai sudaryti visapusiški oro transporto susitarimai, reikia įgyvendinti
išankstinę taisyklių, ypač susijusių su sauga, saugumu, konkurencija, valstybės pagalba, aplinkos apsauga
ir darbuotojų teisėmis, suvienodinimo sąlygą,
B. kadangi derybose dėl visapusiško oro transporto susitarimo su Izraeliu Komisija turėtų remtis valstybių
narių ir kitų suinteresuotųjų šalių sukauptomis žiniomis ir informacija ir turėtų įtraukti jas į derybas ir į
procesus, vykdomus prieš derybas ir po jų,
C. kadangi Izraelis yra svarbiausia aviacijos rinka Artimuosiuose Rytuose, turinti daug augimo galimybių,
taip pat atsižvelgiant į strateginę jo, kaip tilto tarp Europos ir Artimųjų Rytų bei dar labiau nutolusių
regionų, padėtį,
1.

palankiai vertina pradėtas derybas su Izraeliu dėl visapusiško oro transporto susitarimo;

2.

pabrėžia susitarimo svarbą sąlygų plėsti bendrą aviacijos erdvę sudarymo požiūriu;

3.
pabrėžia, kad susitarimas neturėtų riboti patekimo į rinką lygio, kuris jau pasiektas dabar galiojan
čiuose dvišaliuose susitarimuose;
(1) OL C 287 E, 2006 11 24, p. 84.
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4.
pabrėžia, kad susitarimas turėtų būti subalansuotas patekimo į rinką požiūriu, be to, patekimas į rinką
turi būti įgyvendinamas palaipsniui, būti abipusis ir tvarus;
5.
pabrėžia, kad rinkų atvėrimas turi vykti lygiagrečiai su saugos, saugumo, aplinkos apsaugos, valstybės
pagalbos ir konkurencijos teisės sričių reglamentavimo vienodinimu, o liberalizacijos lygis turi būti siejamas
su vienodų galimybių įgyvendinimo laipsniu tose srityse;
6.
pripažįsta, kad ilgų ir vidutinio nuotolio skrydžių srityje aviacijos sektorius suteikia greičiausią šalių,
vietų ir žmonių pasiekimo būdą ir kad ateityje šio sektoriaus transporto priemonės ir toliau bus patrauk
liausios greičio ir išlaidų požiūriu;
7.
pripažįsta svarbų aviacijos sektoriaus indėlį kuriant darbo vietas (tiesiogiai ir netiesiogiai), visų pirma
jungiant tokias pasaulio vietas, kurių dabar negalima pasiekti jokia kita konkurencinga transporto priemone;
vis dėlto skatina naudotis transporto rūšių derinimu ir jį plėtoti, taip pat naudotis kitomis transporto
rūšimis;
8.
pripažįsta, kad aviacijos sektorius turi tam tikrą neigiamą poveikį aplinkai, visų pirma, kaip triukšmo
šaltinis ir didelis teršėjas; todėl mano, kad labai svarbu, jog susitarime būtų numatyta galimybė imtis
veiksmų Europos Sąjungoje dėl aplinkos apsaugos klausimų, siekiant sušvelninti aviacijos poveikį vandens,
oro kokybei ir triukšmo lygiui;
9.

pabrėžia, kad susitarime turėtų būti numatytos griežtos oro saugos ir saugumo taisyklės;

10.
pabrėžia, kad derybos turėtų vykti glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, kurios turi
būtino išmanymo ir patirties padedant tokiose derybose;
11.
ragina Komisiją užtikrinti, kad Europos Parlamentas ir visi suinteresuoti asmenys visų derybų metu
gautų visą informaciją ir su jais būtų konsultuojamasi;
12.
paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei
parlamentams.

Blogėjanti humanitarinė padėtis Šri Lankoje
P6_TA(2009)0129
2009 m. kovo 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl blogėjančios humanitarinės padėties Šri
Lankoje
(2010/C 87 E/23)
Europos Parlamentas,
— atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 91 straipsnį ir į 90 straipsnio 4 dalį,
A. kadangi maždaug 170 000 civilių yra patekę ypatingąją padėtį, kadangi jie yra pakliuvę Šri Lankos
armijos ir grupuotės „Tamil Elamo išlaisvinimo tigrai“ (angl. LTTE) mūšio zonoje ir kad jiems nepriei
nama net pagrindinė pagalba,
B. kadangi nuo sausio mėn. pabaigos JT agentūros užfiksavo, kad žuvo daugiau negu 2 300, o sužeista
mažiausiai 6 500 civilių,

