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12.2.2019 A8-0032/77

Pozměňovací návrh 77
Michael Cramer
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A8-0032/2019
Roberts Zīle
Společná pravidla pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy
(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) V zájmu spravedlivé hospodářské 
soutěže v oblasti intermodality by Komise 
měla navrhnout revizi právní úpravy 
týkající se spravedlivého a účinného 
určování cen v této oblasti, práv 
cestujících a kvalitnějších sociálních 
norem pro řidiče.

Or. en
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12.2.2019 A8-0032/78

Pozměňovací návrh 78
Michael Cramer
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A8-0032/2019
Roberts Zīle
Společná pravidla pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy
(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Nařízení (ES) č. 1073/2009
Čl. 28 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Do dne [vložit datum pět let ode 
dne použitelnosti tohoto nařízení] podá 
Komise Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o uplatňování tohoto nařízení. 
Zpráva obsahuje informace o tom, nakolik 
nařízení přispívá k lepšímu fungování trhu 
silniční osobní dopravy.

5. Do dne [vložit datum pět let ode 
dne použitelnosti tohoto nařízení] podá 
Komise Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o uplatňování tohoto nařízení. 
Zpráva obsahuje informace o tom, nakolik 
nařízení přispívá k lepšímu fungování trhu 
silniční osobní dopravy. Zahrnuje také 
závěry o účincích, jaké má toto nařízení 
na spravedlivou hospodářskou soutěž na 
trhu s cestujícími, kteří využívají 
intermodální dopravu, a případně v ní 
budou obsaženy návrhy na zlepšení, a to 
zejména pokud jde o práva cestujících, 
spravedlivé určování cen a o kvalitnější 
sociální a bezpečnostní normy.

Or. en

Odůvodnění

 Poté, co byl rok 2018 v EU prohlášen Rokem intermodality, a s ohledem na cíle a iniciativy 
obsažené v bílé knize o dopravě z roku 2011 tvoří spravedlivá hospodářská soutěž v oblasti 
intermodality zásadní prvek tohoto právního předpisu.


