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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

8.2.2017 A8-0021/1 

Τροπολογία  1 

Rina Ronja Kari, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Σοφία 

Σακοράφα, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Marina Albiol Guzmán 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Στρατηγική για τις αερομεταφορές στην Ευρώπη 

2016/2062(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  9α. επιμένει ότι οποιεσδήποτε 

συμφωνίες στον τομέα της εξωτερικής 

πολιτικής αερομεταφορών της ΕΕ πρέπει 

να βασίζονται στα δικαιώματα του 

ανθρώπου και στη συμμόρφωση με τις 

θεμελιώδεις συμβάσεις της ΔΟΕ· από την 

άποψη αυτή, επιμένει ότι τα κράτη μέλη 

έχουν το δικαίωμα να μην χορηγούν σε 

αεροπορικές εταιρείες δικαιώματα 

προσγείωσης στην επικράτειά τους εάν οι 

φορείς εκμετάλλευσης από τρίτες χώρες 

δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα ή 

ασκούν αθέμιτο ανταγωνισμό, 

συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού 

ντάμπινγκ· 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0021/2 

Τροπολογία  2 

Νικόλαος Χουντής, Σοφία Σακοράφα, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Fabio De 

Masi, Sabine Lösing 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Στρατηγική για τις αερομεταφορές στην Ευρώπη 

2016/2062(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 15 α. τονίζει ότι στην Ελλάδα, ο 

κεφαλαιώδης ρόλος τον οποίο 

διαδραματίζουν μικροί και περιφερειακοί 

αερολιμένες ως κινητήριες δυνάμεις της 

βιώσιμης ανάπτυξης για την τοπική 

οικονομία απειλείται από τη συμφωνία 

παραχώρησης που αφορά 14 κερδοφόρα 

περιφερειακά αεροδρόμια, η οποία έχει 

συναφθεί μεταξύ της Ελλάδας και της 

εταιρείας Fraport AG-Slentel Ltd, η 

κύρωση της οποίας ήταν προϋπόθεση του 

Τρίτου Προγράμματος Οικονομικής 

Προσαρμογής· υπογραμμίζει ότι οι όροι 

αυτής της συμφωνίας παραχώρησης, η 

οποία είναι αποτέλεσμα πολιτικών 

πιέσεων που ασκήθηκαν σε κράτος μέλος, 

αντιβαίνουν στο δημόσιο συμφέρον και 

στα συμφέροντα των εργαζομένων, δεν 

προωθούν τη συνδεσιμότητα, την 

κοινωνική ένταξη ή τα συμφέροντα των 

νησιωτικών περιφερειών και δεν είναι 

σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ 

σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις και το 

δίκαιο του ανταγωνισμού· ζητεί, κατά 

συνέπεια, την ακύρωσή της· 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0021/3 

Τροπολογία  3 

Rina Ronja Kari, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez 

Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, João Ferreira, Miguel 

Viegas, João Pimenta Lopes, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Σοφία Σακοράφα, 

Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Marina Albiol Guzmán 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Στρατηγική για τις αερομεταφορές στην Ευρώπη 

2016/2062(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 41 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 41 α. καλεί τον EASA, την Επιτροπή 

και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να 

βελτιώνουν την υγεία και ασφάλεια στον 

τομέα των αερομεταφορών· τονίζει ότι 

τούτο περιλαμβάνει την προστασία από 

την έκθεση σε σωματιδιακή ρύπανση 

στους αερολιμένες· 

Or. en 

 

 


