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BG Единство в многообразието BG 

6.10.2015 B8-0989/1 

Изменение  1 
Бенедек Явор 
от името на групата Verts/ALE 

Пиерникола Педичини 
Меря Кюльонен, Катержина Конечна 
от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0989/2015 
Дьорд Хьолвени, Тибор Сани, Николай Бареков, Гербен-Ян Гербранди, Меря 
Кюльонен, Бенедек Явор, Пиерникола Педичини, Йожеф Над 
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Бедствието с червения шлам пет години след аварията в Унгария 

Предложение за резолюция 
Съображение Да (ново) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

  Да. като има предвид, че зауствания 

от производство на алуминий и/или 

управление на хвостохранилища за 

червен шлам продължават да водят 

до замърсяване на околната среда в 

няколко държави членки, в нарушение 

на съответните законови актове на 

ЕС и/или на Конвенцията от 

Барселона; 

Or. en 
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6.10.2015 B8-0989/2 

Изменение  2 
Бенедек Явор 
от името на групата Verts/ALE 

Пиерникола Педичини 
 

Предложение за резолюция B8-0989/2015 
Дьорд Хьолвени, Тибор Сани, Николай Бареков, Гербен-Ян Гербранди, Меря 
Кюльонен, Бенедек Явор, Пиерникола Педичини, Йожеф Над 
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Бедствието с червения шлам пет години след аварията в Унгария 

Предложение за резолюция 
Параграф 17 
 

Предложение за резолюция Изменение 

17. отново отправя своя призив към 

Комисията да излезе със законодателно 

предложение за екологични инспекции, 

което да не създава допълнителна 

финансова тежест за 

промишлеността; 

17. отново отправя своя призив към 

Комисията да излезе със законодателно 

предложение за екологични инспекции 

възможно най-скоро, още повече че 

такова предложение беше вече готово 

за приемане от предишната Комисия; 

Or. en 
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6.10.2015 B8-0989/3 

Изменение  3 
Бенедек Явор 
от името на групата Verts/ALE 

Пиерникола Педичини 
Меря Кюльонен, Катержина Конечна 
от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0989/2015 
Дьорд Хьолвени, Тибор Сани, Николай Бареков, Гербен-Ян Гербранди, Меря 
Кюльонен, Бенедек Явор, Пиерникола Педичини, Йожеф Над 
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Бедствието с червения шлам пет години след аварията в Унгария 

Предложение за резолюция 
Параграф 20 a (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

  20a. призовава Комисията да 

гарантира, по време на текущия 

преглед на Директивата относно 

екологичната отговорност, че 

предложението за преразглеждане 

изцяло прилага принципа 

„замърсителят плаща“; 

Or. en 
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6.10.2015 B8-0989/4 

Изменение  4 
Бенедек Явор 
от името на групата Verts/ALE 

Пиерникола Педичини 
Меря Кюльонен, Катержина Конечна 
от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0989/2015 
Дьорд Хьолвени, Тибор Сани, Николай Бареков, Гербен-Ян Гербранди, Меря 
Кюльонен, Бенедек Явор, Пиерникола Педичини, Йожеф Над 
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Бедствието с червения шлам пет години след аварията в Унгария 

Предложение за резолюция 
Параграф 21 
 

Предложение за резолюция Изменение 

21. настоятелно призовава Комисията да 

проучи как се прилага Решение 

2009/335/ЕО на Комисията в държавите 

членки и дали таваните за утвърдените 

инструменти за финансова гаранция са 

достатъчни; настоятелно призовава 

Комисията да предложи хармонизирана 

задължителна финансова гаранция; 

21. настоятелно призовава Комисията да 

проучи как се прилага Решение 

2009/335/ЕО на Комисията в държавите 

членки и дали таваните за утвърдените 

инструменти за финансова гаранция са 

достатъчни; настоятелно призовава 

Комисията да предложи задоволителна 

и хармонизирана задължителна 

финансова гаранция преди края на 2016 

г.; 

 

Or. en 

 

 


