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5.12.2012 A7-0364/129 

Alteração  129 

Saïd El Khadraoui 

em nome do Grupo S&D 

 

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 9 – n.º 3 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) a adequação dos recursos humanos, 

em termos de experiência dos 

trabalhadores e de adequação do 

programa de formação/qualificação; 

(d) a adequação das condições de emprego 

e de trabalho, incluindo a salvaguarda 

dos direitos dos trabalhadores aquando da 

mudança do prestador de serviços de 

assistência em escala conducente à 

aplicação da Diretiva 2001/23/CE, nos 

termos do artigo12.º, e à assunção de um 

compromisso de aplicar os acordos 

coletivos representativos; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/130 

Alteração  130 

Saïd El Khadraoui 

em nome do Grupo S&D 

 

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 9 – n.º 3 – alínea d-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (d-A) as notas mínimas exigidas numa 

auditoria de segurança, cujas normas 

devem ser conformes às especificações 

adotadas pela Comissão. A Comissão deve 

ter poderes para adotar estas 

especificações por meio de atos delegados 

conforme previsto no artigo 42.º. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/131 

Alteração  131 

Saïd El Khadraoui 

em nome do Grupo S&D 

 

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 9 – n.º 3 – alínea g-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (g-A) a observância das normas sociais, 

avaliadas em função das condições para 

os trabalhadores, designadamente 

condições salariais e de trabalho. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/132 

Alteração  132 

Saïd El Khadraoui 

em nome do Grupo S&D 

 

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 10 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os prestadores de serviços de assistência 

em escala devem ser autorizados por um 

período mínimo de sete anos e máximo de 

dez anos, exceto em caso de derrogação 

relativa à abertura do mercado da 

auto-assistência e da assistência em escala 

a terceiros conforme previsto no artigo 

14.º, n.º 1. O período exato para o qual os 

prestadores são autorizados e a data de 

início das atividades devem ser claramente 

indicados no anúncio de concurso. 

1. Os prestadores de serviços de assistência 

em escala devem ser autorizados por um 

período de dez anos, exceto em caso de 

derrogação relativa à abertura do mercado 

da auto-assistência e da assistência em 

escala a terceiros conforme previsto no 

artigo 14.º, n.º 1. O período exato para o 

qual os prestadores são autorizados e a data 

de início das atividades devem ser 

claramente indicados no anúncio de 

concurso. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/133 

Alteração  133 

Saïd El Khadraoui 

em nome do Grupo S&D 

 

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 14 – n.º 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) Limitar a um ou dois prestadores uma 

ou mais das categorias de serviços de 

assistência em escala referidas no artigo 

6.º, n.º 2, nos aeroportos com um tráfego 

anual igual ou superior a cinco milhões 

de passageiros ou a 100 000 toneladas de 

carga, aplicando-se o artigo 6.º, n.º 3, em 

caso de limitação a dois prestadores; 

Suprimido 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/134 

Alteração  134 

Saïd El Khadraoui 

em nome do Grupo S&D 

 

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 14 – n.º 1 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) Reservar a um número limitado de 

utilizadores do aeroporto o exercício da 

auto-assistência a que se refere o artigo 

5.º, desde que esses utilizadores sejam 

selecionados com base em critérios 

pertinentes, objetivos, transparentes e 

não-discriminatórios; 

Suprimido 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/135 

Alteração  135 

Saïd El Khadraoui 

em nome do Grupo S&D 

 

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 14 – n.º 10 

 

Texto da Comissão Alteração 

10. A duração das derrogações concedidas 

pelos Estados-Membros nos termos do n.º 

1 não pode ser superior a três anos, 

excetuando as concedidas nos termos das 

alíneas b) e c) do mesmo número. Seis 

meses, pelo menos, antes do termo desse 

período, o Estado-Membro deve tomar 

uma nova decisão relativamente a cada 

pedido de derrogação, à qual são 

igualmente aplicáveis as disposições do 

presente artigo. 

10. A duração das derrogações concedidas 

pelos Estados-Membros nos termos do n.º 

1 não pode ser superior a três anos, 

excetuando as concedidas nos termos da 

alínea b) do mesmo número. Seis meses, 

pelo menos, antes do termo desse período, 

o Estado-Membro deve tomar uma nova 

decisão relativamente a cada pedido de 

derrogação, à qual são igualmente 

aplicáveis as disposições do presente 

artigo. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/136 

Alteração  136 

Saïd El Khadraoui 

em nome do Grupo S&D 

 

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 14 – n.º 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

11. A duração das derrogações concedidas 

pelos Estados-Membros nos termos do 

n.º 1, alíneas a) e b), não pode ser superior 

a dois anos. No entanto, qualquer 

Estado-Membro pode, à luz das 

considerações referidas no n.º 1, solicitar 

que esse período seja prolongado por dois 

anos. A Comissão decide desses pedidos. 

As decisões de execução são adotadas 

mediante o procedimento consultivo 

previsto no artigo 43.º, n.º 2. 

11. A duração das derrogações concedidas 

pelos Estados-Membros nos termos do 

n.º 1, alínea b), não pode ser superior a 

dois anos. No entanto, qualquer 

Estado-Membro pode, à luz das 

considerações referidas no n.º 1, solicitar 

que esse período seja prolongado por dois 

anos. A Comissão decide desses pedidos. 

As decisões de execução são adotadas 

mediante o procedimento consultivo 

previsto no artigo 43.º, n.º 2. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/137 

Alteração  137 

Saïd El Khadraoui 

em nome do Grupo S&D 

 

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 14 – n.º 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

11. A duração das derrogações concedidas 

pelos Estados-Membros nos termos do n.º 

1, alíneas a) e b), não pode ser superior a 

dois anos. No entanto, qualquer 

Estado-Membro pode, à luz das 

considerações referidas no n.º 1, solicitar 

que esse período seja prolongado por dois 

anos. A Comissão decide desses pedidos. 

As decisões de execução são adotadas 

mediante o procedimento consultivo 

previsto no artigo 43.º, n.º 2. 

11. A duração das derrogações concedidas 

pelos Estados-Membros nos termos do n.º 

1, alíneas a) e b), não pode ser superior a 

dez anos. No entanto, qualquer 

Estado-Membro pode, à luz das 

considerações referidas no n.º 1, solicitar 

que esse período seja prolongado por dois 

anos. A Comissão decide desses pedidos. 

As decisões de execução são adotadas 

mediante o procedimento consultivo 

previsto no artigo 43.º, n.º 2. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/138 

Alteração  138 

Saïd El Khadraoui 

em nome do Grupo S&D 

 

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 15 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

A entidade gestora do aeroporto deve 

organizar um processo de consulta com o 

comité de utilizadores e as empresas que 

prestam serviços de assistência em escala 

sobre a aplicação do presente regulamento. 

A consulta deve incidir, nomeadamente, 

sobre o preço dos serviços de assistência 

em escala que tenham sido objeto de 

derrogação nos termos do artigo 14.º, n.º 1, 

alíneas b) e c), bem como sobre as regras 

da sua prestação. Deve ser realizada uma 

reunião de consulta pelo menos uma vez 

por ano. A entidade gestora do aeroporto 

deve lavrar ata da reunião, a qual será 

enviada à Comissão a pedido desta. 

A entidade gestora do aeroporto deve 

organizar um processo de consulta com o 

comité de utilizadores e as empresas que 

prestam serviços de assistência em escala 

sobre a aplicação do presente regulamento. 

A consulta deve incidir, nomeadamente, 

sobre o preço dos serviços de assistência 

em escala que tenham sido objeto de 

derrogação nos termos do artigo 14.º, n.º 1, 

alínea b), bem como sobre as regras da sua 

prestação. Deve ser realizada uma reunião 

de consulta pelo menos uma vez por ano. A 

entidade gestora do aeroporto deve lavrar 

ata da reunião, a qual será enviada à 

Comissão a pedido desta. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/139 

Alteração  139 

Saïd El Khadraoui 

em nome do Grupo S&D 

 

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 17 – n.º 1 – alínea e-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (e-A) satisfazer os requisitos mínimos 

relativos às condições de trabalho do 

pessoal referidas no artigo 8.º, n.º 2, 

alínea b); 

Or. en 

O prestador deve ser obrigado a respeitar os contratos coletivos representativos para ter 

direito à licença. 

 

 


