
 

AM\1116903PT.docx  PE598.462v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

8.2.2017 A8-0021/1 

Alteração  1 

Rina Ronja Kari, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sofia 

Sakorafa, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Marina Albiol Guzmán 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Estratégia da Aviação para a Europa 

2016/2062(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 9-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  9-A. Reitera que os acordos no domínio 

da política externa da UE no setor da 

aviação devem incluir o respeito pelos 

direitos humanos e o cumprimento das 

convenções fundamentais da OIT; a este 

respeito, insiste que os Estados-Membros 

têm o direito de negar direitos de 

aterragem no seu território às 

companhias aéreas, caso os operadores 

não pertencentes à UE não respeitem os 

direitos humanos ou exerçam 

concorrência desleal, incluindo o 

«dumping» social; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0021/2 

Alteração  2 

Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Fabio De 

Masi, Sabine Lösing 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Estratégia da Aviação para a Europa 

2016/2062(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 15-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 15-A. Salienta que, na Grécia, o 

importante papel que os aeroportos 

pequenos e regionais desempenham como 

motores de um crescimento sustentável 

para a economia e sociedade locais é 

ameaçado pelo contrato de concessão de 

14 aeroportos regionais rentáveis 

celebrado entre a Grécia e a empresa 

Fraport AG-Slentel Ltd, cuja ratificação 

era uma condição prévia para o terceiro 

programa de ajustamento económico; 

sublinha que os termos do contrato de 

concessão – que é o resultado de pressões 

políticas exercidas sobre um 

Estado-Membro – são contrários ao 

interesse público e ao dos trabalhadores, 

não promovem a conectividade, a coesão 

territorial, a inclusão social ou os 

interesses das regiões insulares e não 

estão em conformidade com as regras da 

UE em matéria de auxílios estatais e o 

direito em matéria de concorrência; insta, 

portanto, à sua anulação; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0021/3 

Alteração  3 

Rina Ronja Kari, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez 

Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, João Ferreira, Miguel 

Viegas, João Pimenta Lopes, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 

Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Marina Albiol Guzmán 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Estratégia da Aviação para a Europa 

2016/2062(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 41-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 41-A. Insta a Comissão e os 

Estados-Membros a continuarem a 

melhorar a saúde e a segurança no setor 

da aviação; realça que tal abrange a 

proteção contra a exposição à poluição 

por partículas em aeroportos; 

Or. en 

 

 


