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5.12.2012 A7-0364/140 

Alteração  140 

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 g-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (g-A) cumprir os critérios estabelecidos no 

artigo 8.º, n.º 2, alínea b), e no artigo 9.º, 

n.º 3, alínea d). 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/141 

Alteração  141 

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 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. As disposições laborais e sociais e os 

acordos coletivos do Estado-Membro no 

qual a auto-assistência é praticada 

aplicam-se aos utilizadores que praticam 

a auto-assistência. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/142 

Alteração  142 

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 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. As empresas que requerem ou obtiveram 

uma licença devem respeitar as disposições 

nacionais relativas à proteção social, à 

proteção do ambiente e à segurança 

aeroportuária em todos os 

Estados-Membros em que operem. 

3. As empresas que requerem ou obtiveram 

uma licença devem respeitar as disposições 

nacionais relativas à proteção social, à 

proteção do ambiente e à segurança 

aeroportuária em todos os 

Estados-Membros em que operem. 

Respeitam igualmente as disposições do 

direito laboral (normas em matéria de 

tempo de trabalho, segurança social, 

regime laboral e direito de despedimento). 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/143 

Alteração  143 

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 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. As empresas que requerem ou obtiveram 

uma licença devem respeitar as disposições 

nacionais relativas à proteção social, à 

proteção do ambiente e à segurança 

aeroportuária em todos os 

Estados-Membros em que operem. 

3. As empresas que requerem ou obtiveram 

uma licença devem respeitar as disposições 

nacionais relativas à proteção social, 

incluindo os critérios estabelecidos no 

artigo 8.º, n.º 2, alínea b), e no artigo 9.º, 

n.º 3, alínea d), à proteção do ambiente e à 

segurança aeroportuária em todos os 

Estados-Membros em que operem. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/144 

Alteração  144 

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 18 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Para efeitos da avaliação a que se refere 

o n.º 1, a empresa requerente deve 

apresentar as contas auditadas dos dois 

exercícios financeiros anteriores. 

3. Para efeitos da avaliação a que se refere 

o n.º 1, a empresa requerente deve 

apresentar as contas auditadas dos dois 

exercícios financeiros anteriores. A 

autoridade de licenciamento determina o 

formato da documentação a apresentar. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/145 

Alteração  145 

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 19 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Se Estado-Membro em que a empresa 

está estabelecida e registada, ou em que a 

pessoa tem a sua residência permanente, 

não emitir os documentos referidos no n.º 

2, estes devem ser substituídos por uma 

declaração sob juramento ou, se o 

Estado-Membro não prever a figura da 

declaração sob juramento, por uma 

declaração solene feita pelo interessado 

perante uma autoridade judicial ou 

administrativa competente, ou, 

eventualmente, perante um notário ou um 

organismo profissional qualificado, do 

Estado-Membro em que a empresa 

estabelecida e registada ou em que a 

pessoa tem a sua residência permanente. 

Essa autoridade, notário ou organismo 

qualificado deve emitir uma certidão de 

autenticidade da declaração sob 

juramento ou da declaração solene. 

Suprimido 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/146 

Alteração  146 

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 20 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 A qualificação a demonstrar em 

conformidade com o disposto no primeiro 

parágrafo inclui experiência profissional 

de, pelo menos, três anos e a conclusão do 

exame correspondente. No quadro deste 

exame, são aferidos os conhecimentos 

teóricos e práticos. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/147 

Alteração  147 

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 20 – parágrafo 1-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Os conhecimentos técnicos requeridos 

para efeitos do exame nos termos do 

segundo parágrafo incluem: 

 – disposições do direito em matéria de 

aviação e outra regulamentação; 

 – medidas de segurança; 

 – normas em matéria de prevenção de 

acidentes e proteção do ambiente; 

 – disposições laborais e sociais; 

 – conhecimento da aeronave. 

Or. en 

Justificação 

A qualificação deve, pelo menos, incluir as exigências da regulamentação alemã relativas à 

profissão de agente de assistência em escala certificado. Só através de normas elevadas em 

matéria de formação será possível satisfazer o elevado nível de qualidade requerido na 

aviação civil e evitar o "dumping" social e os riscos para a segurança. 
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5.12.2012 A7-0364/148 

Alteração  148 

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 20 – parágrafo 1-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Os conhecimentos técnicos requeridos 

para efeitos do exame nos termos do 

segundo parágrafo incluem: 

 – guia e sinalização de aeronaves; 

 – assistência a aeronaves; 

 – utilização de aparelhos e veículos 

necessários à assistência a aeronaves; 

 – assistência a bagagem; 

 – assistência a carga e correio. 

Or. en 

Justificação 

A qualificação deve, pelo menos, incluir as exigências da regulamentação alemã relativas à 

profissão de agente de assistência em escala certificado. Só através de normas elevadas em 

matéria de formação será possível satisfazer o elevado nível de qualidade requerido na 

aviação civil e evitar o "dumping" social e os riscos para a segurança. 
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5.12.2012 A7-0364/149 

Alteração  149 

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 21 – alínea d-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (d-A) procedimentos de prevenção de 

acidentes e ferimentos relacionados com o 

trabalho; 

Or. en 

 

 

 


