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5.12.2018 A8-0404/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Pál Csáky 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Rokovania Výboru pre petície v roku 2017 

(2018/2104(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  9a. pripomína, že petície sa skúmajú v 

súlade s článkom 227 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie, v ktorom sa stanovuje, že 

akýkoľvek občan Únie a akákoľvek 

fyzická či právnická osoba s bydliskom 

alebo sídlom zaregistrovaným v členskom 

štáte má právo predložiť Európskemu 

parlamentu petíciu vo veciach, ktoré 

spadajú do pôsobnosti Únie;  pripomína, 

že postup vybavovania petícií je stanovený 

v Rokovacom poriadku Európskeho 

parlamentu; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Pál Csáky 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Rokovania Výboru pre petície v roku 2017 

(2018/2104(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 

skutočnosťou, že problémy s kvalitou 

ovzdušia v rôznych členských štátoch, 

ktoré uviedli občania vo svojich petíciách, 

sú zhoršené prevádzkou 43 miliónov 

znečisťujúcich vozidiel s dieselovým 

motorom, ktoré nie sú v súlade s normami 

EÚ o typovom schvaľovaní a o emisiách z 

osobných vozidiel a ľahkých úžitkových 

vozidiel; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Pál Csáky 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Rokovania Výboru pre petície v roku 2017 

(2018/2104(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

27. zdôrazňuje, že tak v súvislosti s 

verejným vypočutím o európskej iniciatíve 

občanov nazvanej Zákaz glyfozátu a 

ochrana ľudí a životného prostredia pred 

toxickými pesticídmi, ako aj v súvislosti so 

spracúvaním petícií, ktoré sa týkajú 

rovnakej témy, sa ukázalo, že postupy 

využívané na úrovni EÚ na schvaľovanie 

látok ako glyfozát, geneticky 

modifikovaných organizmov a pesticídov 

sú narušené nedostatkom nezávislosti, 

nedostatočnou transparentnosťou a 

nepresnosťou pri zbere a vyhodnocovaní 

vedeckých dôkazov; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

 


