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4.12.2012 A7-0364/11 

Alteração  11 

Pervenche Berès 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.° 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Estes direitos incluem a aplicação de 

convenções coletivas de validade geral ou 

habitual num dado ramo de atividade, de 

acordo com as práticas usuais nos 

Estados-Membros. 

Or. en 
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4.12.2012 A7-0364/12 

Alteração  12 

Pervenche Berès 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.° 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O Estado-Membro deve limitar a 

exigência prevista no n.º 2 aos 

trabalhadores do prestador anterior 

envolvidos na prestação dos serviços para 

os quais o referido prestador perdeu a 

autorização e que aceitem voluntariamente 

a transferência para o novo ou novos 

prestadores. 

3. O Estado-Membro deve limitar a 

exigência prevista no n.º 2 aos 

trabalhadores do prestador anterior, 

incluindo os utilizadores do aeroporto que 

praticam a auto-assistência, envolvidos na 

prestação dos serviços de assistência de 

escala que o referido prestador deixe de 

prestar ou para os quais o referido 

prestador perdeu a autorização e que 

aceitem voluntariamente a transferência 

para o novo ou novos prestadores ou 

utilizadores do aeroporto que praticam a 

auto-assistência. Os custos decorrentes do 

plano social a favor dos trabalhadores 

despedidos são suportados pelas 

transportadoras aéreas, 

proporcionalmente à percentagem de 

volume de tráfego que representavam 

para o anterior prestador. 

Or. en 
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4.12.2012 A7-0364/13 

Alteração  13 

Pervenche Berès 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.° 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. O Estado-Membro deve limitar a 

exigência prevista no n.º 2 de modo a que 

seja proporcional ao volume de atividade 

efetivamente transferido para o outro ou 

outros prestadores. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Mediante o artigo 12.º, n.º 4, a Comissão pretende diluir a aplicação da Diretiva 

(2001/23/CE) sobre as transferências de empresas, através da introdução de um pretexto de 

proporcionalidade. As garantias de transferência que a Comissão promete aos trabalhadores 

como contrapartida pelas liberalizações devem ser vinculativas e extensivas. Caso contrário, 

a contrapartida transforma-se num embuste. Por esse motivo, o relator gostaria de suprimir 

a utilização de tal pretexto. 
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4.12.2012 A7-0364/14 

Alteração  14 

Pervenche Berès 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.° 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Se o Estado-Membro impuser a 

exigência prevista no n.º 2, os documentos 

relativos ao concurso para o processo de 

seleção previsto nos artigos 7.º a 10.º 

devem incluir a lista dos membros do 

pessoal em causa e fornecer as informações 

relevantes relativas aos direitos contratuais 

dos trabalhadores e às condições nas quais 

os trabalhadores são considerados 

vinculados aos serviços em questão. 

5. Os documentos relativos ao concurso 

para o processo de seleção previsto nos 

artigos 7.º a 10.º devem incluir a lista dos 

membros do pessoal em causa e fornecer as 

informações relevantes relativas aos 

direitos contratuais dos trabalhadores e às 

condições nas quais os trabalhadores são 

considerados vinculados aos serviços em 

questão. Os representantes dos 

trabalhadores e sindicais devem ter acesso 

a essas listas. 

Or. en 
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4.12.2012 A7-0364/15 

Alteração  15 

Pervenche Berès 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.° 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Se, em casos distintos do previsto no n.º 

2, um prestador de serviços de assistência 

em escala deixar de prestar a um 

utilizador do aeroporto serviços que 

representem parte importante da sua 

atividade de assistência em escala, ou se 

um utilizador do aeroporto que pratica a 

auto-assistência decida cessar essa 

atividade, o Estado-Membro pode exigir 

que o prestador ou prestadores ou o 

utilizador que lhes sucedam 

proporcionem ao pessoal anteriormente 

contratado para a prestação dos serviços 

os direitos de que beneficiaria caso se 

tivesse verificado uma transferência na 

aceção da Diretiva 2001/23/CE do 

Conselho. 

Suprimido  

Or. en 

Justificação 

Pretende-se simplificar o artigo 12.º através da consideração destes três casos (o prestador 

de serviços perde a licença, o prestador de serviços contrata serviços de assistência em 

escala, o utilizador do aeroporto que pratica a auto assistência contrata serviços de 

assistência em escala) no n.º 2 do mesmo. O n.º 6 do artigo 12.º pode, assim, ser suprimido. 
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4.12.2012 A7-0364/16 

Alteração  16 

Pervenche Berès 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.° 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

7. O Estado-Membro deve limitar a 

exigência prevista no n.º 6 aos 

trabalhadores do prestador anterior 

envolvidos na prestação dos serviços de 

assistência de escala que o referido 

prestador deixe de prestar e que aceitem 

voluntariamente a transferência para o 

novo ou novos prestadores ou utilizador. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Pretende-se simplificar o artigo 12.º através da consideração destes três casos (o prestador 

de serviços perde a licença, o prestador de serviços contrata serviços de assistência em 

escala, o utilizador do aeroporto que pratica a auto assistência contrata serviços de 

assistência em escala) no n.º 2 do mesmo. O n.º 6, o n.º 7 e o n.º 8 do artigo 12.º podem, 

assim, ser suprimidos, uma vez que passam a ser automaticamente considerados no n.º 3 do 

mesmo. 
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4.12.2012 A7-0364/17 

Alteração  17 

Pervenche Berès 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.° 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

8. O Estado-Membro deve limitar a 

exigência prevista no n.º 6 aos 

trabalhadores do utilizador do aeroporto 

que pratica a auto-assistência envolvidos 

na prestação dos serviços de assistência 

de escala que este decida deixar de prestar 

a si próprio e que aceitem 

voluntariamente a transferência para o 

novo ou novos prestadores ou utilizador. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Pretende-se simplificar o artigo 12.º através da consideração destes três casos (o prestador 

de serviços perde a licença, o prestador de serviços contrata serviços de assistência em 

escala, o utilizador do aeroporto que pratica a auto assistência contrata serviços de 

assistência em escala) no n.º 2 do mesmo. O n.º 6, o n.º 7 e o n.º 8 do artigo 12.º podem, 

assim, ser suprimidos, uma vez que passam a ser automaticamente considerados no n.º 3 do 

mesmo. 
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4.12.2012 A7-0364/18 

Alteração  18 

Pervenche Berès 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.° 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

9. O Estado-Membro deve limitar a 

exigência prevista no n.º 6 de modo a que 

seja proporcional ao volume de atividade 

efetivamente transferido para o outro 

prestador ou o outro utilizador do 

aeroporto que pratica a auto-assistência. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

O artigo 9.º do presente regulamento pretende diluir a aplicação da Diretiva (2001/23/CE) 

sobre as transferências de empresas, através da introdução de um pretexto de 

proporcionalidade. As garantias de transferência que a Comissão promete aos trabalhadores 

como contrapartida pelas liberalizações devem ser vinculativas e extensivas. Caso contrário, 

a contrapartida transforma-se num embuste. Por esse motivo, o relator gostaria de suprimir 

a utilização de tal pretexto. 
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4.12.2012 A7-0364/19 

Alteração  19 

Pervenche Berès 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.° 10-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 10-A. Os Estados-Membros devem 

assegurar a prevenção de dumping 

salarial tanto no caso dos trabalhadores 

permanentes no setor da assistência em 

escala como no caso de transferência de 

pessoal, com vista a garantir normas 

sociais adequadas e a melhorar a 

qualidade dos serviços de assistência em 

escala; 

Or. en 
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4.12.2012 A7-0364/20 

Alteração  20 

Pervenche Berès 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.° 10-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

. 

 

10-B. As autoridades competentes dos 

Estados-Membros devem garantir uma 

proteção social adequada para o pessoal 

recrutado para prestar esses serviços; 

Or. en 

 

 


