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5.12.2012 A7-0364/190 

Alteração  190 

Sabine Wils, Thomas Händel, Joao Ferreira 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 8 – n.º 2 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) o candidato deve demonstrar a sua 

aptidão e comprometer-se por escrito a 

aplicar as disposições e as regras 

pertinentes, incluindo a legislação laboral, 

os acordos coletivos aplicáveis, as regras 

de conduta do aeroporto e os requisitos de 

qualidade do aeroporto. 

(b) o candidato deve demonstrar a sua 

aptidão e comprometer-se por escrito a 

aplicar as disposições e as regras 

pertinentes, incluindo a legislação laboral, 

os acordos coletivos representativos 

aplicáveis, as regras de conduta do 

aeroporto e os requisitos de qualidade do 

aeroporto. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/191 

Alteração  191 

Sabine Wils, Thomas Händel, Joao Ferreira 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Sempre que, na sequência do processo 

de seleção previsto nos artigos 7.º a 10.º, 

um prestador de serviços de assistência em 

escala a que se refere o n.º 1 perca a sua 

autorização para prestar esses serviços, o 

Estado-Membro pode exigir que o 

prestador ou prestadores que lhe 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
17
. 

2. Sempre que, na sequência do processo 

de seleção previsto nos artigos 7.º a 10.º, 

um prestador de serviços de assistência em 

escala a que se refere o n.º 1 perca a sua 

autorização para prestar esses serviços, o 

Estado-Membro pode exigir que o 

prestador ou prestadores que lhe 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
17
. Esses 

direitos incluem a aplicação obrigatória 

dos acordos coletivos representativos. 

Or. en 

Justificação 

Se a aplicação dos acordos coletivos representativos não for obrigatória, a concorrência 

ocorrerá pela diminuição dos preços, o que resultará em dumping salarial. Tal não é 

compatível com a qualidade, a eficiência, a segurança, a proteção social e a economia de 

mercado social. 
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5.12.2012 A7-0364/192 

Alteração  192 

Sabine Wils, Thomas Händel 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 13 – n.º 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) esses aeroportos se localizem em ilhas 

da mesma região geográfica;  

(a) esses aeroportos se localizem em ilhas 

da mesma região geográfica; para efeitos 

do presente regulamento, entende-se por 

ilha uma porção de terra com uma 

superfície inferior a 40 000 km
2
 rodeada 

de mar por todos os lados; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/193 

Alteração  193 

Sabine Wils, Thomas Händel, Joao Ferreira 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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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.12.2012 A7-0364/194 

Alteração  194 

Sabine Wils, Thomas Händel 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 

 

Texto da Comissão Alteração 

As empresas que requerem uma licença 

devem demonstrar que os seus 

trabalhadores possuem a qualificação, a 

experiência profissional e a antiguidade de 

serviço necessárias para o desempenho da 

atividade a que se candidatam. 

As empresas que requerem uma licença 

devem demonstrar que os seus 

trabalhadores possuem a qualificação, a 

experiência profissional e a antiguidade de 

serviço necessárias para o desempenho da 

atividade a que se candidatam. Caso sejam 

elaboradas normas mínimas europeias 

que constituem recomendações em 

matéria de educação e formação 

profissional, os Estados-Membros devem 

guiar-se por elas a fim de garantir os 

níveis de segurança mais elevados 

possíveis em toda a Europa. 

Or. en 
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30.11.2012 A7-0364/195 

Alteração  195 

Sabine Wils, Thomas Händel, Joao Ferreira 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 e) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(e) procedimentos de gestão em matéria de 

segurança e qualidade; 

(e) procedimentos de gestão em matéria de 

segurança e qualidade, incluindo 

procedimentos destinados a evitar 

acidentes e ferimentos relacionados com o 

trabalho; 

Or. en 
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.12.2012 A7-0364/196 

Alteração  196 

Sabine Wils, Thomas Händel, Joao Ferreira 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 23 – n.º 4 – alínea b-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (b-A) no caso de infrações graves da 

legislação do trabalho ou em matéria de 

segurança, assim como de acordos 

coletivos representativos. 

Or. en 
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.12.2012 A7-0364/197 

Alteração  197 

Sabine Wils, Thomas Händel, Joao Ferreira 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 27 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Os prestadores de serviços de assistência 

em escala e os utilizadores do aeroporto 

que praticam a autoassistência devem ter 

livre acesso às infraestruturas 

aeroportuárias, às infraestruturas 

centralizadas e às instalações 

aeroportuárias na medida do necessário 

para exercerem a sua atividade. A entidade 

gestora do aeroporto ou, se for o caso, a 

entidade gestora das infraestruturas 

centralizadas, ou a autoridade pública ou 

qualquer outra entidade que controle, 

consoante o caso, a entidade gestora do 

aeroporto ou a entidade gestora das 

infraestruturas centralizadas, pode 

subordinar esse acesso a condições, que 

devem ser pertinentes, objetivas, 

transparentes e não-discriminatórias. 

6. Os prestadores de serviços de assistência 

em escala e os utilizadores do aeroporto 

que praticam a autoassistência devem ter 

livre acesso às infraestruturas 

aeroportuárias, às infraestruturas 

centralizadas e às instalações 

aeroportuárias na medida do necessário 

para exercerem a sua atividade. A entidade 

gestora do aeroporto ou, se for o caso, a 

entidade gestora das infraestruturas 

centralizadas, ou a autoridade pública ou 

qualquer outra entidade que controle, 

consoante o caso, a entidade gestora do 

aeroporto ou a entidade gestora das 

infraestruturas centralizadas, pode 

subordinar esse acesso a condições, que 

devem ser pertinentes, objetivas, 

transparentes e não-discriminatórias. Essa 

responsabilidade abrange também a 

correta execução dos regulamentos sobre 

saúde e segurança no trabalho aplicáveis 

a todas as infraestruturas e instalações. 

Or. en 



 

AM\921514PT.doc  PE493.736v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

 

.12.2012 A7-0364/198 

Alteração  198 

Thomas Händel, Sabine Wils, Joao Ferreira 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 29 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Suprimido 

Or. en 
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.12.2012 A7-0364/199 

Alteração  199 

Sabine Wils, Thomas Händel, Joao Ferreira 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 30 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Além disso, nos aeroportos que tenham 

registado um tráfego anual igual ou 

superior a cinco milhões de passageiros 

ou a 100 000 toneladas de carga em, pelo 

menos, três anos consecutivos: 

Suprimido 

(a) as operações dos prestadores de 

serviços de assistência em escala e dos 

utilizadores do aeroporto que praticam a 

autoassistência devem satisfazer as 

normas mínimas de qualidade previstas 

no artigo 32.º. 

 

(b) a entidade gestora do aeroporto deve 

assegurar que as operações dos 

prestadores de serviços de assistência em 

escala e dos utilizadores do aeroporto que 

praticam a autoassistência são 

coordenadas no quadro de um processo 

decisório cooperativo (CDM) no 

aeroporto e de um plano de contingência 

adequado. 

 

Or. en 
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.12.2012 A7-0364/200 

Alteração  200 

Sabine Wils, Thomas Händel, Joao Ferreira 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 32 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Nos aeroportos que tenham registado, 

pelo menos nos três anos anteriores, um 

tráfego anual igual ou superior a cinco 

milhões de passageiros ou a 100 000 

toneladas de carga, a entidade gestora do 

aeroporto, ou, se for o caso, a autoridade 

pública ou outra entidade que controle o 

aeroporto, deve definir normas mínimas de 

desempenho dos serviços de assistência em 

escala. 

2. A entidade gestora do aeroporto, ou, se 

for o caso, a autoridade pública ou outra 

entidade que controle o aeroporto, deve 

definir normas mínimas de desempenho 

dos serviços de assistência em escala. 

Or. en 

 

 


