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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.2.2017 A8-0021/1 

Módosítás  1 

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

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

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Európai légi közlekedési stratégia 

2016/2062(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  9a. ragaszkodik ahhoz, hogy az EU 

külső légi közlekedési politikája területére 

vonatkozó minden megállapodás foglalja 

magában az emberi jogok és az alapvető 

ILO-egyezmények tiszteletben tartását; 

ebben a tekintetben kitart amellett, hogy a 

tagállamok jogosultak a saját területükön 

megtagadni a leszállási jogokat, ha a nem 

uniós gazdasági szereplők nem tartják 

tiszteletben az emberi jogokat, vagy 

tisztességtelen versenyt folytatnak, 

beleértve a szociális dömpinget; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0021/2 

Módosítás  2 

Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Fabio De 

Masi, Sabine Lösing 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Európai légi közlekedési stratégia 

2016/2062(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

15 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 15a. hangsúlyozza, hogy 

Görögországban a helyi gazdaság és 

társadalom fenntartható fejlődésének 

motorját jelentő kis és regionális 

repülőterek kulcsfontosságú szerepe 

számára fenyegetést jelent a Görögország 

és a Fraport AG-Slentel Ltd vállalat 

közötti, 14 jövedelmező regionális 

repülőteret érintő koncessziós szerződés, 

amelynek ratifikálása a harmadik 

gazdasági kiigazítási program egyik 

előfeltétele volt; hangsúlyozza, hogy az 

országra nehezedő politikai nyomás 

eredményeként létrejött koncessziós 

szerződés feltételei ellentétesek a 

közérdekkel és a munkavállalói 

érdekekkel, nem segítik elő az 

összeköttetéseket, a területi kohéziót, a 

társadalmi befogadást vagy a szigeti 

térségek érdekeit és nem felelnek meg az 

állami támogatásról és a versenyjogról 

szóló uniós szabályoknak; ezért 

szorgalmazza a szerződés felmondását; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0021/3 

Módosítás  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, Sofia Sakorafa, 

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

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Európai légi közlekedési stratégia 

2016/2062(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

41 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 41a. felhívja az Európai 

Repülésbiztonsági Ügynökséget, a 

Bizottságot és a tagállamokat, hogy 

továbbra is javítsák az egészségügyi és 

biztonsági körülményeket a légi 

közlekedési ágazatban; hangsúlyozza, 

hogy ez magában foglalja a repülőtereken 

a finompor-terheléssel szembeni védelmet 

is; 

Or. en 

 

 


