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Alteração  201 

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 33 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. 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, os prestadores de 

serviços de assistência em escala e os 

utilizadores do aeroporto que praticam a 

auto-assistência devem apresentar relatório 

sobre o seu desempenho operacional à 

Comissão. 

1. Os prestadores de serviços de assistência 

em escala e os utilizadores do aeroporto 

que praticam a auto-assistência devem 

apresentar relatório sobre o seu 

desempenho operacional à Comissão. 

Or. en 
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05.12.2012 A7-0364/202 

Alteração  202 

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 35 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os prestadores de serviços de 

assistência em escala podem recorrer à 

subcontratação, sem prejuízo do disposto 

nos n.os 2, 3 e 4. 

1. Em princípio, a subcontratação não é 

autorizada. 

Or. en 
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05.12.2012 A7-0364/203 

Alteração  203 

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 35 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os prestadores de serviços de assistência 

em escala e os utilizadores do aeroporto 

que praticam a auto-assistência que 

recorram a um ou vários subcontratantes 

devem assegurar que estes cumprem as 

obrigações dos prestadores de serviços de 

assistência em escala previstas no presente 

regulamento. 

5. Os prestadores de serviços de assistência 

em escala e os utilizadores do aeroporto 

que praticam a auto-assistência que 

recorram a um ou vários subcontratantes 

devem assegurar que estes cumprem as 

obrigações dos prestadores de serviços de 

assistência em escala previstas no presente 

regulamento, nomeadamente as medidas 

de segurança e de proteção referentes às 

condições de trabalho do pessoal. 

Or. en 
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05.12.2012 A7-0364/204 

Alteração  204 

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 35 – n.º 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

7. Os prestadores de serviços de 

assistência em escala que solicitem 

autorização para prestar esses serviços no 

quadro do processo de seleção previsto no 

artigo 7.º devem indicar o número de 

subcontratantes a que pretendem 

recorrer, bem como as atividades e os 

nomes destes. 

Suprimido 

Or. en 
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05.12.2012 A7-0364/205 

Alteração  205 

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 38 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) a lista dos aeroportos da União que 

registaram, pelo menos nos três anos 

anteriores, um tráfego anual igual ou 

superior a cinco milhões de passageiros 

ou a 100 000 toneladas de carga; 

Suprimido 

Or. en 
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05.12.2012 A7-0364/206 

Alteração  206 

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 45 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Nos aeroportos em que tenham sido 

selecionados apenas dois prestadores por 

categoria de serviços, nos termos do artigo 

6.º, n.º 2, da Diretiva 96/67/CE, e em que 

deva ser selecionado um número mínimo 

de três prestadores, nos termos do artigo 

6.º, n.º 2, do presente regulamento, deve 

realizar-se um processo de seleção em 

conformidade com os artigos 7.º a 13.º do 

presente regulamento para que o terceiro 

prestador seja selecionado e possa iniciar 

a atividade o mais tardar um ano após a 

data de aplicação do presente 

regulamento. 

Suprimido 

Or. en 

 

 

 


