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27.3.2013 A7-0364/335 

Alteração  335 

Brian Simpson 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

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 34 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Todos os trabalhadores envolvidos na 

prestação de serviços de assistência em 

escala devem ter, no mínimo, dois dias de 

formação adequada às tarefas que lhes 

estão confiadas. Cada trabalhador que vá 

exercer uma nova função ou a quem seja 

confiada uma nova tarefa deve frequentar 

a formação adequada. 

2. Todos os trabalhadores envolvidos na 

prestação de serviços de assistência em 

escala devem frequentar ações regulares 

de formação básica, a nível teórico e 

prático, bem como de formação adequada 

às tarefas que lhes estão confiadas. Em 

colaboração com os operadores de 

aeroporto e os parceiros sociais 

pertinentes, as autoridades competentes 

dos Estados-Membros fixam os 

pormenores da formação complementar 

específica dos aeroportos, a frequência e a 

duração mínima desta formação. A 

aprovação num exame prático e num 

teórico demonstra a aquisição das 

competências e dos conhecimentos 

necessários. Os empregadores assumem a 

totalidade dos custos de formação. Cada 

trabalhador deve frequentar uma 

formação adequada antes de exercer uma 

nova função ou de executar uma nova 

tarefa que lhe tenha sido confiado. 

Or. en 



 

AM\932166PT.doc  PE493.736v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

27.3.2013 A7-0364/336 

Alteração  336 

Brian Simpson 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

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 34 – nº 3 – parágrafo introdutório 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Sempre que necessário para os serviços 

de assistência em escala em causa, a 

formação deve abranger, pelo menos: 

3. Os conteúdos específicos dos exames e 

das formações, bem como a sua correta 

execução, são harmonizados a nível 

europeu e regulados e controlados pelas 

autoridades competentes dos 

Estados-Membros. Sempre que necessário 

para a atividade dos serviços de assistência 

em escala em causa, a formação e os 

exames devem abranger, pelo menos: 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/337 

Alteração  337 

Brian Simpson 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

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 34 – n.º 3 – alínea g) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(g) formação prática de assistência aos 

passageiros, incluindo a operação das 

mangas de embarque e a informação e 

assistência aos passageiros em 

conformidade com o Regulamento (CE) 

n.º 261/2004/CE e o Regulamento (CE) n.º 

1107/2006; 

(g) formação prática de assistência aos 

passageiros, com especial ênfase nos 

passageiros com necessidades especiais, 

principalmente aqueles que apresentem 

mobilidade reduzida ou deficiência, 

incluindo a operação das mangas de 

embarque e a informação e assistência aos 

passageiros em conformidade com o 

Regulamento (CE) n.º 261/2004/CE e o 

Regulamento (CE) n.º 1107/2006; 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/338 

Alteração  338 

Brian Simpson 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

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 34 – n.º 3 - alínea n) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(n) medidas de emergência e gestão de 

contingências; 

(n) medidas de emergência, cursos de 

primeiros socorros e gestão de 

contingências; 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/339 

Alteração  339 

Brian Simpson 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

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 34 – n.º 3 – alínea p-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (p-A) medidas de proteção contra riscos 

de saúde ligados ao perfil profissional do 

pessoal de assistência em escala. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/340 

Alteração  340 

Brian Simpson 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

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. Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 2, 

3 e 4, os prestadores de serviços de 

assistência em escala podem recorrer à 

subcontratação. Os artigos 34.º e 40.º 

aplicam-se da mesma forma aos 

subcontratantes. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/341 

Alteração  341 

Brian Simpson 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

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 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os utilizadores do aeroporto que 

praticam a autoassistência só podem 

subcontratar serviços de assistência em 

escala quando estiverem temporariamente 

impossibilitados de exercer a 

autoassistência por motivo de força 

maior. 

Suprimido 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/342 

Alteração  342 

Brian Simpson 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

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 autoassistência 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 autoassistência que 

recorram a um subcontratante para uma 

categoria de serviços devem assegurar que 

este cumpre as obrigações que incumbem 

aos prestadores de serviços de assistência 

em escala previstas no presente 

regulamento. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/343 

Alteração  343 

Brian Simpson 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

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-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 5-A. Os subcontratos apenas devem ser 

atribuídos a operadores que comprovem 

ser qualificados e fiáveis. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/344 

Alteração  344 

Brian Simpson 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

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-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 5-B. Os prestadores de serviços de 

assistência em escala e os utilizadores do 

aeroporto que prestem autoassistência e 

que recorram a um ou mais 

subcontratantes continuam 

financeiramente responsáveis pela 

subcontratação. 

Or. en 

 

 


