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29.1.2014 A7-0020/169 

Alteração  169 

Saïd El Khadraoui 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A7-0020/2014 

Georges Bach 

A indemnização e a assistência aos passageiros dos transportes aéreos em caso de recusa de 

embarque e de cancelamento ou atraso considerável dos voos 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 3 – alínea a-A) (nova) 

Regulamento (CE) n.º 261/2004 

Artigo 4 – n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

  (a-A) É aditado o seguinte número: 

 '3-A. As transportadoras aéreas ou os 
seus agentes não podem recusar o 
embarque num voo doméstico por motivo 
de documentação inválida, se o 
passageiro comprovar a sua identidade 
em conformidade com os documentos 
exigidos pela legislação nacional do 
Estado em que se realiza o embarque.  

Or. en 

Justificação 

A experiência adquirida já demonstrou que algumas companhias aéreas exigem, no que toca 

à identificação no caso de um voo doméstico (entre dois aeroportos de um mesmo Estado-

Membro), documentos que excedem os requisitos da legislação nacional para o embarque. 

Dado que se trata de uma prática indevida, o presente regulamento deve eliminá-la. 
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29.1.2014 A7-0020/170 

Alteração  170 

Keith Taylor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0020/2014 

Georges Bach 

A indemnização e a assistência aos passageiros dos transportes aéreos em caso de recusa de 

embarque e de cancelamento ou atraso considerável dos voos 

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

Proposta de regulamento 

Considerando 22-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

  (22-A) Se um aeroporto com tráfego 
anual superior a dois milhões de 
passageiros estiver localizado na 
jurisdição territorial do tribunal 
competente para deliberar sobre uma 
reclamação baseada no presente 
regulamento, as autoridades do respetivo 
Estado-Membro devem assegurar que o 
passageiro reclamante recebe, 
gratuitamente, o apoio de um tradutor, se 
necessário, e, no caso de uma audição 
oral, de um intérprete, de modo a intentar 
a ação e a participar nela. 

Or. en 
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29.1.2014 A7-0020/171 

Alteração  171 

Jacqueline Foster 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A7-0020/2014 

Georges Bach 

A indemnização e a assistência aos passageiros dos transportes aéreos em caso de recusa de 

embarque e de cancelamento ou atraso considerável dos voos 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 16-A (novo) 

Regulamento (CE) n.º 261/2004 

Artigo 17-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

  16-A. É aditado o seguinte artigo: 

 "Artigo 17.º-A 

Tendo em conta as disposições do acordo 
de Córdoba de 18 de setembro de 2006, o 
presente regulamento aplica-se 
igualmente ao aeroporto de Gibraltar , 
enquanto território britânico ultramarino 
e aeroporto situado na União Europeia." 

Or. en 

Justificação 

A proposta da Comissão não retira do regulamento de 2004 a cláusula que suspende a 

aplicação ao aeroporto de Gibraltar. Por via do acordo de Córdoba, os governos do Reino 

Unido, Espanha e de Gibraltar alcançaram um acordo que assegurou a inclusão do 

aeroporto de Gibraltar no mercado único da aviação. Gibraltar é um território britânico 

ultramarino e, como tal, um aeroporto da União Europeia.  Em conformidade com os 

Tratados, todas as medidas da UE em matéria de aviação têm de ser alargadas a Gibraltar. 
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29.1.2014 A7-0020/172 

Alteração  172 

Jacqueline Foster 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A7-0020/2014 

Georges Bach 

A indemnização e a assistência aos passageiros dos transportes aéreos em caso de recusa de 

embarque e de cancelamento ou atraso considerável dos voos 

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

Proposta de regulamento 

Considerando 35-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

  (35-A) Deve ser suprimido o considerando 
24 do Regulamento (CE) N.° 261/2004. 

Or. en 

Justificação 

A proposta da Comissão não retira do regulamento de 2004 a cláusula que suspende a 

aplicação ao aeroporto de Gibraltar. 
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29.1.2014 A7-0020/173 

Alteração  173 

Vilja Savisaar-Toomast, Graham Watson 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A7-0020/2014 

Georges Bach 

A indemnização e a assistência aos passageiros dos transportes aéreos em caso de recusa de 

embarque e de cancelamento ou atraso considerável dos voos 

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

Proposta de regulamento 

Considerando 35-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

  (35-A) Deve ser suprimido o considerando 
24 do Regulamento (CE) N.° 261/2004. 

Or. en 
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29.1.2014 A7-0020/174 

Alteração  174 

Vilja Savisaar-Toomast, Graham Watson 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A7-0020/2014 

Georges Bach 

A indemnização e a assistência aos passageiros dos transportes aéreos em caso de recusa de 

embarque e de cancelamento ou atraso considerável dos voos 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto -1 (novo) 

Regulamento (CE) n.º 261/2004 

Artigo 1 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

 -1.  O artigo 1.º é alterado do seguinte 
modo:  

3. A aplicação do presente regulamento 
ao aeroporto de Gibraltar fica suspensa 
até que seja aplicado o regime previsto na 
Declaração Conjunta dos Ministros dos 
Negócios Estrangeiros do Reino de 
Espanha e do Reino Unido de 2 de 
Dezembro de 1987. Os Governos de 
Espanha e do Reino Unido devem 
informar o Conselho da data de entrada 
em aplicação desse regime. 

É suprimido o n.° 3. 

Or. en 


