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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

29.1.2014 A7-0020/169 

Módosítás  169 

Saïd El Khadraoui 

az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0020/2014 

Georges Bach 

A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak 

nyújtandó kártalanítás és segítség 

COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 pont – a a pont (új) 

261/2004/EK rendelet 

4 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  aa) A szöveg a következı bekezdéssel 
egészül ki: 

 „3a. A légi fuvarozók vagy közvetítıik 
érvénytelen dokumentumok miatt nem 
utasíthatják vissza a beszállást belföldi 
járatokra, ha az utas a beszállás helye 
szerinti állam nemzeti jogszabályaiban 
meghatározott dokumentumokkal igazolja 
személyazonosságát.” 

Or. en 

Indokolás 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy egyes légitársaságok a belföldi (egy tagállam két 

repülıtere között közlekedı) járatokon az utasok személyazonosságának igazolásához olyan 

dokumentumokat is megkövetelnek, amelyeket a nemzeti jogszabályok nem írnak elı. Ezért e 

rendeletnek szabályoznia kell ezt a rossz gyakorlatot. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

29.1.2014 A7-0020/170 

Módosítás  170 

Keith Taylor 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0020/2014 

Georges Bach 

A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak 

nyújtandó kártalanítás és segítség 

COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  (22a) Amennyiben egy több mint kétmillió 
fıs éves utasforgalmú repülıtér azon 
bíróság területi joghatóságán belül 
helyezkedik el, amely egy e rendeleten 
alapuló kereset tárgyalásában illetékes, az 
érintett tagállam hatóságainak 
biztosítaniuk kell, hogy a panaszt benyújtó 
utas szükség esetén díjmentesen fordító, 
illetve szóbeli tárgyalás esetén tolmács 
segítségét vehesse igénybe az eljárás 
megindítása és az abban való részvétel 
érdekében. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

29.1.2014 A7-0020/171 

Módosítás  171 

Jacqueline Foster 

az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0020/2014 

Georges Bach 

A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak 

nyújtandó kártalanítás és segítség 

COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 16 a pont (új) 

261/2004/EK rendelet 

17 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  16a. A rendelet a következı cikkel egészül 
ki: 

 „17a. cikk 

A 2006. szeptember 18-i Cordobai 
Megállapodás rendelkezéseire tekintettel e 
rendelet alkalmazandó a gibraltári 
repülıtérre is mint brit tengerentúli 
területre és mint az Unió területén fekvı 
repülıtérre.” 

Or. en 

Justification 

A Bizottság javaslata nem hagyja el a 2004. évi rendeletbıl a Gibraltár repülıterére történı 

alkalmazás felfüggesztésérıl szóló záradékot. A Cordobai Megállapodás keretében az 

Egyesült Királyság, Spanyolország és Gibraltár kormánya konstruktív megállapodásra jutott, 

amely biztosította Gibraltár repülıterének az egységes légiközlekedési piachoz való 

csatlakozását. Gibraltár brit tengerentúli terület,és mint ilyen, uniós repülıtér.  A 

Szerzıdésekkel összhangban valamennyi uniós légiközlekedési intézkedést Gibraltárra is ki 

kell terjeszteni. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

29.1.2014 A7-0020/172 

Módosítás  172 

Jacqueline Foster 

az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0020/2014 

Georges Bach 

A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak 

nyújtandó kártalanítás és segítség 

COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  (35a) a 261/2004/EK rendelet (24) 
preambulumbekezdését törölni kell, 

Or. en 

Indokolás 

A Bizottság javaslata nem hagyja el a 2004. évi rendeletbıl a Gibraltár repülıterére történı 

alkalmazás felfüggesztésérıl szóló záradékot. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

29.1.2014 A7-0020/173 

Módosítás  173 

Vilja Savisaar-Toomast, Graham Watson 

az ALDE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0020/2014 

Georges Bach 

A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak 

nyújtandó kártalanítás és segítség 

COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  (35a) a 261/2004/EK rendelet (24) 
preambulumbekezdését törölni kell, 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

29.1.2014 A7-0020/174 

Módosítás  174 

Vilja Savisaar-Toomast, Graham Watson 

az ALDE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0020/2014 

Georges Bach 

A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak 

nyújtandó kártalanítás és segítség 

COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – -1 pont (új) 

261/2004/EK rendelet 

1 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -1. Az 1. cikk a következıképpen módosul:  

(3) E rendelet Gibraltár repülıterére 
történı alkalmazását a Spanyol Királyság, 
illetve az Egyesült Királyság 
külügyminiszterei által Londonban, 1987. 
december 2-án kiadott együttes 
nyilatkozatban szereplı megállapodás 
alkalmazásáig fel kell függeszteni. 
Spanyolország, illetve Nagy-Britannia és 
Észak-Írország Egyesült Királysága 
kormányai tájékoztatják a Tanácsot az 
alkalmazásáról. 

A (3) bekezdést el kell hagyni. 

Or. en 

 

 


