
 

AM\1116903RO.docx  PE598.462v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

8.2.2017 A8-0021/1 

Amendamentul  1 

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

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0021/2017 

Pavel Telička 

O strategie în domeniul aviației pentru Europa 

2016/2062(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  9a. insistă asupra faptului că orice 

acord în materie de politică externă a UE 

în domeniul aviației trebuie să includă 

respectarea drepturilor omului și a 

convențiilor fundamentale ale OIM; în 

acest sens, insistă ca statele membre să 

aibă dreptul de a le refuza 

transportatorilor aerieni dreptul de a 

ateriza pe teritoriul lor în cazul în care 

operatorii din afara UE nu respectă 

drepturile omului sau dacă practică 

concurența neloială, inclusiv dumpingul 

social; 

Or. en 



 

AM\1116903RO.docx  PE598.462v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

8.2.2017 A8-0021/2 

Amendamentul  2 

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

Masi, Sabine Lösing 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0021/2017 

Pavel Telička 

O strategie în domeniul aviației pentru Europa 

2016/2062(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 15a. subliniază că, în Grecia, rolul-

cheie pe care îl joacă aeroporturile mici și 

cele regionale ca factori de impulsionare 

a creșterii sustenabile a economiei locale 

și a societății este amenințat de acordul de 

concesiune privind 14 aeroporturi 

regionale profitabile, încheiat între Grecia 

și compania Fraport AG-Slentel Ltd, a 

cărui ratificare a fost una dintre condițiile 

preliminarii pentru al treilea program de 

ajustare macroeconomică; subliniază că 

termenii acestui acord de concesiune, 

care este rezultatul presiunii politice 

exercitate asupra unui stat membru, sunt 

împotriva interesului public și a 

interesului angajaților, nu promovează 

conectivitatea, coeziunea teritorială, 

incluziunea socială sau interesele 

regiunilor insulare și nu respectă normele 

UE privind ajutorul de stat și nici 

legislația în materie de concurență; prin 

urmare, solicită anularea acestuia; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0021/3 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0021/2017 

Pavel Telička 

O strategie în domeniul aviației pentru Europa 

2016/2062(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 41 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 41a. invită AESA, Comisia și statele 

membre să continue să îmbunătățească 

sănătatea și siguranța în sectorul aviației; 

subliniază că aici intră și protecția 

împotriva expunerii la poluarea cu 

particule din aeroporturi; 

Or. en 

 

 


