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Pozměňovací návrh 1
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na článek 2 Smlouvy o 
Evropské unii (SEU), v němž se uvádí, že 
Unie je založena na hodnotách úcty 
k lidské důstojnosti, jimiž by se měly řídit 
mimo jiné všechny oblasti týkající se 
práce, včetně pracovního práva, 
pracovních podmínek a odměňování;

Or. el

Pozměňovací návrh 2
António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že elektronický 
obchod je prostředkem s obrovským 
potenciálem vytvářet hospodářský růst a 
zaměstnanost v celé Evropské unii; 
vzhledem k tomu, že sdělení Komise o 
elektronickém obchodu a službách on-line 
z ledna 2012 označuje doručování zboží 
zakoupeného on-line za jednu z pěti 
nejvyšších priorit v rámci podpory 
elektronického obchodu do roku 2015 a na 
jeho význam opětovně poukázaly Rada a 
Parlament;

A. vzhledem k tomu, že elektronický 
obchod je prostředkem s obrovským 
potenciálem bojovat proti hospodářské a 
finanční krizi, posilovat jednotný trh a 
vytvářet hospodářský růst a zaměstnanost 
v celé Evropské unii; vzhledem k tomu, že 
sdělení Komise o elektronickém obchodu a 
službách on-line z ledna 2012 označuje 
doručování zboží zakoupeného on-line za 
jednu z pěti nejvyšších priorit v rámci 
podpory elektronického obchodu do roku 
2015 a na jeho význam opětovně 
poukázaly Rada a Parlament;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 3
António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že trh EU v oblasti 
elektronického obchodu vzrostl v roce 
2012 o více než 20 %; vzhledem k tomu, 
že zejména přeshraniční elektronický 
obchod by měl podle předpokladů vzrůst 
čtyřnásobně; vzhledem k tomu, že trh 
doručování balíků prochází radikální 
transformací, kdy na něj vstupují noví 
poskytovatelé a objevují se nové služby;

B. vzhledem k tomu, že trh EU v oblasti 
elektronického obchodu vzrostl v roce 
2012 o více než 20 %; vzhledem k tomu, 
že zejména přeshraniční elektronický 
obchod by měl podle předpokladů vzrůst 
čtyřnásobně; vzhledem k tomu, že trh 
doručování balíků prochází radikální 
transformací, kdy na něj vstupují noví 
poskytovatelé, investice zaměřené na 
inovace a objevují se nové služby;

Or. pt

Pozměňovací návrh 4
Ismail Ertug

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že velké 
maloobchodní hospodářské subjekty na 
internetu vytváří masivní tlak na ceny 
v odvětví logistiky, a to zjevně na úkor 
pracovních podmínek provozovatelů 
doručovacích služeb v řadě členských 
států;

Or. de

Pozměňovací návrh 5
António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že k překonání této 
situace je nezbytné podporovat důvěru 
spotřebitelů v doručování a v trh a znalost 
jejich práv tím, že budou zajištěny lepší 
informace a větší transparentnost, pokud 
jde o podmínky dodání;

E. vzhledem k tomu, že k překonání této 
situace je nezbytné podporovat důvěru 
spotřebitelů v provozovatele doručovacích 
služeb a v trh a znalost jejich práv a 
povinností tím, že budou zajištěny lepší 
informace a větší transparentnost, pokud 
jde o podmínky dodání;

Or. pt

Pozměňovací návrh 6
Mitro Repo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že k překonání této 
situace je nezbytné podporovat důvěru 
spotřebitelů v doručování a v trh a znalost 
jejich práv tím, že budou zajištěny lepší 
informace a větší transparentnost, pokud 
jde o podmínky dodání;

E. vzhledem k tomu, že k překonání této 
situace je nezbytné podporovat důvěru 
spotřebitelů v doručování a v trh a znalost 
jejich práv tím, že budou zajištěny lepší 
informace, větší srozumitelnost a větší 
transparentnost, pokud jde o podmínky 
dodání;

Or. fi

Pozměňovací návrh 7
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že ke zřízení 
integrovaného jednotného trhu 
balíkových služeb je nutný stabilní a 
soudržný sociální rozměr, zajištění 
kvalitních pracovních míst a záruka 
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celoživotního učení;

Or. hu

Pozměňovací návrh 8
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že přístupné, cenově 
dostupné a vysoce kvalitní doručovací 
služby jsou nezbytným prvkem on-line 
nakupování zboží a je třeba je podporovat 
zajištěním svobodné a spravedlivé 
hospodářské soutěže; konstatuje však, že 
mnoho zákazníků se zdráhá nakupovat on-
line, zejména přes hranice, kvůli nejistotě 
související s konečným doručením, 
doručovacími náklady nebo spolehlivostí 
doručení;

1. zdůrazňuje, že přístupné, cenově 
dostupné a vysoce kvalitní doručovací 
služby jsou nezbytným prvkem on-line 
nakupování zboží a je třeba je podporovat 
zajištěním svobodné a spravedlivé 
hospodářské soutěže za podmínky, že jsou 
dodržována pracovní práva, pracovní 
podmínky a podmínky odměňování a 
sociální a environmentální normy; 
konstatuje však, že mnoho zákazníků se 
zdráhá nakupovat on-line, zejména přes 
hranice, kvůli nejistotě související 
s konečným doručením, doručovacími 
náklady nebo spolehlivostí doručení;

Or. el

Pozměňovací návrh 9
António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že přístupné, cenově 
dostupné a vysoce kvalitní doručovací 
služby jsou nezbytným prvkem on-line 
nakupování zboží a je třeba je podporovat 
zajištěním svobodné a spravedlivé 
hospodářské soutěže; konstatuje však, že 
mnoho zákazníků se zdráhá nakupovat on-

1. zdůrazňuje, že přístupné, cenově 
dostupné, účinné a vysoce kvalitní 
doručovací služby jsou nezbytným prvkem 
on-line nakupování zboží a je třeba je 
podporovat zajištěním svobodné a 
spravedlivé hospodářské soutěže; 
konstatuje však, že mnoho zákazníků se 
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line, zejména přes hranice, kvůli nejistotě 
související s konečným doručením, 
doručovacími náklady nebo spolehlivostí 
doručení;

zdráhá nakupovat on-line, zejména přes 
hranice, kvůli nejistotě související 
s dostupnými možnostmi doručení, 
konečným doručením, doručovacími 
náklady nebo spolehlivostí doručení;

Or. pt

Pozměňovací návrh 10
António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje význam zvýšení důvěry 
spotřebitelů v proces doručování; domnívá 
se, že větší transparentnost a lepší 
informace o dostupných možnostech 
doručení, jejich cenách a podmínkách jsou 
pro spotřebitele nejdůležitější, zejména 
pokud jde o podmínky zasílání 
spotřebitelských objednávek a postupy 
použitelné v případě zpoždění nebo
poškození či ztráty zboží;

3. zdůrazňuje význam zvýšení důvěry 
spotřebitelů v proces doručování; domnívá 
se, že větší transparentnost a lepší 
informace o dostupných možnostech 
doručení, jejich cenách a podmínkách jsou 
pro spotřebitele nejdůležitější, zejména 
pokud jde o podmínky zasílání 
spotřebitelských objednávek a postupy 
použitelné v případě poškození či ztráty 
zboží nebo zpoždění v jeho doručení nebo 
vrácení;

Or. pt

Pozměňovací návrh 11
Mitro Repo

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje význam zvýšení důvěry 
spotřebitelů v proces doručování; domnívá 
se, že větší transparentnost a lepší 
informace o dostupných možnostech 
doručení, jejich cenách a podmínkách jsou 
pro spotřebitele nejdůležitější, zejména 

3. zdůrazňuje význam zvýšení důvěry 
spotřebitelů v proces doručování; domnívá
se, že větší transparentnost a lepší a snáze 
porovnatelné informace o dostupných 
možnostech doručení, jejich cenách a 
podmínkách jsou pro spotřebitele 
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pokud jde o podmínky zasílání 
spotřebitelských objednávek a postupy 
použitelné v případě zpoždění nebo 
poškození či ztráty zboží;

nejdůležitější, zejména pokud jde o 
podmínky zasílání spotřebitelských 
objednávek a postupy použitelné v případě 
zpoždění nebo poškození či ztráty zboží;

Or. fi

Pozměňovací návrh 12
António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. poukazuje na to, že je nutné podporovat 
opatření, jejichž cílem je zajistit 
spotřebiteli v momentě nákupu možnost 
volby; všímá si významného rozdílu mezi 
očekáváními spotřebitelů a dostupností 
pohodlných a inovativních služeb, jako 
jsou výdejní místa nebo výdejní automaty, 
systémy sledování a dohledávání zásilek 
nebo jednoduché postupy vracení zboží;

4. poukazuje na to, že je nutné podporovat 
opatření, jejichž cílem je zajistit 
spotřebiteli v momentě nákupu možnost 
volby; všímá si významného rozdílu mezi 
očekáváními spotřebitelů a dostupností 
pohodlných a inovativních služeb, jako 
jsou výdejní místa nebo výdejní automaty, 
systémy sledování a dohledávání zásilek, 
místa a časy doručení vstřícné ke 
spotřebitelům nebo jednoduché postupy 
vracení zboží;

Or. pt

Pozměňovací návrh 13
Mitro Repo

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. poukazuje na to, že je nutné podporovat 
opatření, jejichž cílem je zajistit 
spotřebiteli v momentě nákupu možnost 
volby; všímá si významného rozdílu mezi 
očekáváními spotřebitelů a dostupností 
pohodlných a inovativních služeb, jako 
jsou výdejní místa nebo výdejní automaty, 

4. poukazuje na to, že je nutné podporovat 
opatření, jejichž cílem je zajistit 
spotřebiteli v momentě nákupu možnost 
volby; všímá si významného rozdílu mezi 
očekáváními spotřebitelů a dostupností 
pohodlných a inovativních služeb, jako 
jsou výdejní místa, výdejní automaty nebo 
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systémy sledování a dohledávání zásilek 
nebo jednoduché postupy vracení zboží;

terminály, kdykoli dostupné 
čtyřiadvacetihodinové služby, systémy 
sledování a dohledávání zásilek nebo 
jednoduché postupy vracení zboží;

Or. fi

Pozměňovací návrh 14
António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. poukazuje na to, že jedním z hlavních 
důvodů nespokojenosti spotřebitelů jsou 
vysoké náklady přeshraničního doručování; 
zdůrazňuje, že pokud se má prodej a nákup 
na dálku zvýšit, jsou pro spotřebitele a 
malé a střední podniky naprosto nezbytné 
cenově dostupnější možnosti doručení;

6. poukazuje na to, že jedním z hlavních 
důvodů nespokojenosti spotřebitelů jsou 
vysoké náklady přeshraničního doručování 
nebo doručování do odlehlých oblastí či
nejvzdálenějších regionů; zdůrazňuje, že 
pokud se má prodej a nákup na dálku 
zvýšit, jsou pro spotřebitele a prodejce, 
včetně malých a středních podniků,
naprosto nezbytné cenově dostupnější 
možnosti doručení, má-li se hovořit o 
skutečně jednotném trhu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 15
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje nutnost zlepšit zeměpisné 
pokrytí a dostupnost univerzální služby 
doručování balíků ve venkovských a 
vzdálených oblastech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 16
Pablo Arias Echeverría

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
možnosti vytvoření evropské značky 
důvěry pro elektronický obchod, která by 
zaručovala, že obchod provozovaný na 
internetu respektuje právní předpisy EU; 
měla by být jednoduchá a dobře 
strukturovaná a její obsah by měl 
zajišťovat přidanou hodnotu celému 
řetězci elektronického obchodu, 
podporovat důvěru a transparentnost i 
právní jistotu jak pro spotřebitele, tak pro 
podniky, a formou, která je v souladu se 
stávajícími, právně nezávaznými normami 
W3C, by měla poskytovat informace lidem 
se zdravotním postižením; dále 
zdůrazňuje, že je nutný integrovaný 
přístup, aby byla posílena důvěra 
spotřebitelů, pokud jde o přístup 
k legálním přeshraničním on-line 
službám;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci 
s celým odvětvím a se spotřebitelskými 
organizacemi vypracovala společné 
ukazatele kvality doručovacích služeb, 
které by spotřebitelům umožnily přesnější 
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srovnávání různých nabídek;

Or. de

Pozměňovací návrh 18
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Podnadpis 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Srovnávací internetové stránky

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. konstatuje, že stále více spotřebitelů 
používá srovnávací internetové stránky 
k porovnání cen, způsobů nebo podmínek 
doručení výrobků nebo služeb, obzvláště 
co se týče elektronického obchodu; 
zdůrazňuje, že srovnávací internetové 
stránky neposkytují spotřebitelům vždy 
transparentní, přesné a úplné informace; 
vítá práci, kterou na srovnávacích 
nástrojích odvedla platforma pro dialog 
různých zúčastněných stran;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt
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Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje zejména, že srovnávací 
internetové stránky musí být 
transparentní, spolehlivé a musí být řízeny 
provozně nezávislým způsobem, aby byly 
prospěšné jak podnikům, zejména malým 
a středním, tak spotřebitelům, a pro 
spotřebitele musí zajišťovat transparentní 
a přesné informace;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Podnadpis 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Vytvoření rovných podmínek pro malé a 
střední podniky

Rozhodující úloha spotřebitelů a malých a 
středních podniků v reálném hospodářství 
a potřeba vytvoření rovných podmínek pro 
malé a střední podniky

Or. el

Pozměňovací návrh 22
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. poukazuje na nepostradatelnou úlohu 
malých a středních podniků při vytváření 
růstu a zaměstnanosti, zejména 
zaměstnanosti mladých lidí; zdůrazňuje, že 
doručovací služby jsou pro evropské malé 

7. poukazuje na nepostradatelnou úlohu 
malých a středních podniků při vytváření 
růstu a zaměstnanosti, zejména 
zaměstnanosti mladých lidí; zdůrazňuje, že 
doručovací služby jsou pro evropské malé 
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a střední podniky mimořádně důležité a že 
integrovaný konkurenceschopný trh 
doručovacích služeb nabízející různé 
možnosti doručení za dostupné ceny je 
nezbytným předpokladem vstupu na nové 
trhy a oslovení více spotřebitelů v rámci 
EU;

a střední podniky mimořádně důležité a že 
integrovaný konkurenceschopný trh 
doručovacích služeb nabízející dostupné 
ceny a různé možnosti doručení, který 
vyžaduje kvalitní služby, transparentnost a 
dostupnost pod podmínkou, že jsou 
dodržována pracovní práva, pracovní 
podmínky a podmínky odměňování a 
sociální a environmentální normy, je 
nezbytným předpokladem vstupu na nové 
trhy a oslovení více spotřebitelů v rámci 
EU;

Or. el

Pozměňovací návrh 23
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. poukazuje na nepostradatelnou úlohu 
malých a středních podniků při vytváření 
růstu a zaměstnanosti, zejména 
zaměstnanosti mladých lidí; zdůrazňuje, že 
doručovací služby jsou pro evropské malé 
a střední podniky mimořádně důležité a že 
integrovaný konkurenceschopný trh 
doručovacích služeb nabízející různé 
možnosti doručení za dostupné ceny je 
nezbytným předpokladem vstupu na nové 
trhy a oslovení více spotřebitelů v rámci 
EU;

7. poukazuje na nepostradatelnou úlohu 
malých a středních podniků při vytváření 
růstu a zaměstnanosti, zejména 
zaměstnanosti mladých lidí; zdůrazňuje, že 
doručovací služby jsou pro evropské malé 
a střední podniky mimořádně důležité a že 
integrovaný konkurenceschopný trh 
doručovacích služeb nabízející různé 
možnosti doručení za dostupné ceny je 
nezbytným předpokladem vstupu na nové 
trhy a oslovení více spotřebitelů v rámci 
EU; doporučuje proto provést vhodné 
úpravy regulačního rámce, aby evropští 
spotřebitelé získali svobodu volby, 
praktičnost, transparentnost a z hlediska 
hospodářské soutěže i větší sociální a 
hospodářské výhody a přístup k široké 
škále zboží a služeb, zatímco malé a 
střední podniky získají široké možnosti 
dodávat inovační, kvalitní a uživatelsky 
vstřícné zboží a služby na celém vnitřním 
evropském internetovém trhu, což posílí 
jejich postavení a umožní jim zůstat 
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konkurenceschopnými v celosvětovém 
hospodářství;

Or. hu

Pozměňovací návrh 24
Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. poukazuje na nepostradatelnou úlohu 
malých a středních podniků při vytváření 
růstu a zaměstnanosti, zejména 
zaměstnanosti mladých lidí; zdůrazňuje, že 
doručovací služby jsou pro evropské malé 
a střední podniky mimořádně důležité a že 
integrovaný konkurenceschopný trh 
doručovacích služeb nabízející různé 
možnosti doručení za dostupné ceny je 
nezbytným předpokladem vstupu na nové 
trhy a oslovení více spotřebitelů v rámci 
EU;

7. poukazuje na nepostradatelnou úlohu 
malých a středních podniků při vytváření 
růstu a zaměstnanosti, zejména 
zaměstnanosti mladých lidí; zdůrazňuje, že 
doručovací služby jsou pro evropské malé 
a střední podniky mimořádně důležité a že 
integrovaný konkurenceschopný trh 
doručovacích služeb nabízející různé 
možnosti doručení za dostupné ceny je 
nezbytným předpokladem vstupu na nové 
trhy a oslovení více spotřebitelů v rámci 
EU; zdůrazňuje, že vůči malým a středním 
podnikům je třeba zlepšit informační toky 
týkající se možností konsolidace jejich 
balíkových objemů a inovativních 
způsobů doručování a vyzvedávání, které 
by snížily náklady na poslední fázi 
doručování;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. poukazuje na nepostradatelnou úlohu 
malých a středních podniků při vytváření 

7. poukazuje na nepostradatelnou úlohu 
malých a středních podniků při vytváření 
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růstu a zaměstnanosti, zejména 
zaměstnanosti mladých lidí; zdůrazňuje, že 
doručovací služby jsou pro evropské malé 
a střední podniky mimořádně důležité a že 
integrovaný konkurenceschopný trh 
doručovacích služeb nabízející různé 
možnosti doručení za dostupné ceny je 
nezbytným předpokladem vstupu na nové 
trhy a oslovení více spotřebitelů v rámci 
EU;

růstu, inovací a zaměstnanosti, zejména 
zaměstnanosti mladých lidí; zdůrazňuje, že 
doručovací služby jsou pro evropské malé 
a střední podniky mimořádně důležité a že 
integrovaný konkurenceschopný trh 
doručovacích služeb nabízející různé 
možnosti a logistickou podporu doručení 
za dostupné ceny je nezbytným 
předpokladem vstupu na nové trhy a 
oslovení více spotřebitelů v rámci EU;

Or. pt

Pozměňovací návrh 26
António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že malé a střední podniky,
musí být v souvislosti s přeshraničním 
elektronickým obchodem schopny reagovat 
na potřeby a očekávání spotřebitelů pomocí 
jednodušších, rychlejších, cenově 
dostupnějších, transparentních, 
spolehlivých a účinných zasilatelských 
služeb; poukazuje na to, že doručovací 
řešení, která nesplňují očekávání 
spotřebitelů, mají přímý dopad na 
obchodní značku, image a 
konkurenceschopnost podniku;

8. zdůrazňuje, že podniky, zejména malé a 
střední, musí být v souvislosti 
s přeshraničním elektronickým obchodem 
schopny reagovat na potřeby a očekávání 
spotřebitelů pomocí jednodušších, 
rychlejších, cenově dostupnějších, 
transparentních, spolehlivých a účinných 
zasilatelských služeb; poukazuje na to, že 
doručovací řešení, která nesplňují 
očekávání spotřebitelů, mají přímý dopad 
na obchodní značku, image a 
konkurenceschopnost podniku;

Or. pt

Pozměňovací návrh 27
Wim van de Camp

Návrh usnesení
Bod 9
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je znepokojen překážkami, na něž malé 
a střední podniky narážejí kvůli
nedostatečně rozvinutému evropskému 
jednotnému trhu v oblasti doručovacích 
služeb; zdůrazňuje, že malé a střední 
podniky jsou v současnosti konfrontovány 
s vyššími náklady, velkou složitostí a 
nedostatkem transparentnosti;

9. je znepokojen nevýhodami, na něž malé 
a střední podniky narážejí kvůli své malé 
velikosti; zdůrazňuje, že malé a střední 
podniky jsou v současnosti konfrontovány 
s vyššími náklady, velkou složitostí 
v důsledku roztříštěného evropského trhu 
a nedostatkem informací o dostupných 
způsobech doručování a o cenách;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Podnadpis 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Zabezpečení odpovědných pracovních 
podmínek v evropském odvětví 
doručovacích služeb

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. poukazuje na to, že odvětví doručování 
balíků se vyznačuje vysokým podílem 
lidské práce s pracovními podmínkami, 
pro něž jsou typické nejisté smlouvy, 
dlouhá pracovní doba, nadměrná 
pracovní zátěž (nedostatek času na 
kvalitní provedení práce), stresující 
pracovní podmínky, nízké mzdy a málo 
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příležitostí zapojit se do průběžné odborné 
přípravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. zdůrazňuje, že zajištění odpovědných 
pracovních podmínek v odvětví 
doručovacích služeb je základním 
předpokladem pro kvalitní doručovací 
služby, stejně jako sociální rozměr 
integrovaného trhu doručování balíků;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 9 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9c. vyzývá členské státy, aby zajistily, že 
budou zaručeny spravedlivé a důstojné 
pracovní a platové podmínky v celém 
odvětví doručovacích služeb a aby 
bojovaly proti nehlášené práci a proti 
zneužívání statutu samostatně 
výdělečných osob;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck
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Návrh usnesení
Bod 9 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9d. je znepokojen skutečností, že 
provozovatelé doručovacích služeb často 
zadávají doručování subdodavatelům, 
v některých případech dokonce 
subdodavatelům subdodavatelů; 
zdůrazňuje, že by to mohlo přispívat ke 
zvýšenému pracovnímu tlaku; konstatuje, 
že konkurenční tlak a vysoký podíl 
samostatně výdělečně činných 
doručovatelů může rovněž do značné míry 
ovlivnit kvalitu doručování;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 9 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9e. vyzývá členské státy, aby zintenzivnily 
kontroly subdodavatelů s cílem zajistit, že 
tito subdodavatelé dodržují právní a 
kolektivní pracovní podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 9 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9f. domnívá se, že k dosažení 
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integrovaného trhu doručování balíků 
jsou třeba vysoce kvalitní pracovní místa 
se zdravým a dobře integrovaným 
sociálním rozměrem, který umožní nově 
vymezit stávající dovednosti a 
přeškolování;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 9 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9g. kritizuje, že zelená kniha se 
nedostatečně zaměřuje na problematiku 
možností vzdělávání a odborné přípravy, 
odpovídajících mezd a zapojení sociálních 
partnerů; konstatuje, že jakákoli regulace 
vnitřního trhu musí zohledňovat sociální 
rozměr, zejména co se týče forem 
zaměstnávání, které jsou založeny na 
samostatné výdělečné činnosti, na 
pracovních poměrech na dobu určitou 
a částečných pracovních úvazcích;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 9 h (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9h. zdůrazňuje, že existují nedostatky ve 
výkonnosti doručování vyplývající ze 
skutečnosti, že doručovatelé kvůli 
nedostatečné odborné přípravě nedodržují 
pokyny pro doručování; vyzývá 



PE519.457v02-00 20/32 AM\1006387CS.doc

CS

provozovatele doručovacích služeb, aby 
podporovali odbornou přípravu a 
vzdělávání zaměstnanců;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi, aby předložila 
nezbytná opatření, která povzbudí odvětví 
ke zlepšení interoperability a zrychlí 
zavedení zefektivněných postupů, jejichž 
cílem je snížení nákladů, zvýšení 
dostupnosti a kvality doručovacích služeb a 
nabídnutí cenově dostupných flexibilních 
sazeb za doručení spotřebitelům stejně jako 
podnikům;

10. vyzývá Komisi, aby předložila 
nezbytná opatření, která povzbudí odvětví 
ke zlepšení interoperability a zrychlí 
zavedení zefektivněných postupů, jejichž 
cílem je snížení nákladů na doručení, pod 
podmínkou, že jsou dodržována pracovní 
práva, pracovní podmínky a podmínky 
odměňování a sociální a environmentální 
normy, zvýšení dostupnosti a kvality 
doručovacích služeb a nabídnutí cenově 
dostupných flexibilních sazeb za doručení 
spotřebitelům stejně jako podnikům;

Or. el

Pozměňovací návrh 38
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi, aby předložila 
nezbytná opatření, která povzbudí odvětví 
ke zlepšení interoperability a zrychlí 
zavedení zefektivněných postupů, jejichž 
cílem je snížení nákladů, zvýšení 
dostupnosti a kvality doručovacích služeb a 
nabídnutí cenově dostupných flexibilních 

10. vyzývá Komisi, aby předložila 
nezbytná opatření, která povzbudí odvětví 
ke zlepšení interoperability a zrychlí 
zavedení zefektivněných postupů, jejichž 
cílem je snížení nákladů, zvýšení úspor 
z rozsahu na straně provozovatelů 
doručovacích služeb, podpora sdružování 
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sazeb za doručení spotřebitelům stejně jako 
podnikům;

malých zásilek a z toho vyplývající 
množstevní slevy pro malé obchodníky, 
zvýšení dostupnosti a kvality doručovacích 
služeb a nabídnutí cenově dostupných 
flexibilních sazeb za doručení 
spotřebitelům stejně jako podnikům;

Or. de

Pozměňovací návrh 39
Adam Bielan

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi, aby předložila
nezbytná opatření, která povzbudí odvětví 
ke zlepšení interoperability a zrychlí 
zavedení zefektivněných postupů, jejichž 
cílem je snížení nákladů, zvýšení 
dostupnosti a kvality doručovacích služeb 
a nabídnutí cenově dostupných flexibilních 
sazeb za doručení spotřebitelům stejně jako 
podnikům;

10. vítá dosavadní kroky provozovatelů 
doručovacích služeb na trhu, které 
spočívaly v zavedení opatření úzce 
zaměřených na potřeby internetových 
prodejců a spotřebitelů, například 
pružnější možnosti doručování a vracení; 
vyzývá nicméně Komisi, aby nadále 
předkládala opatření, která povzbudí 
odvětví ke zlepšení interoperability a 
zrychlí zavedení zefektivněných postupů, 
jejichž cílem je snížení nákladů, zvýšení 
dostupnosti a kvality služeb a nabídnutí 
cenově dostupných flexibilních sazeb za 
doručení spotřebitelům stejně jako 
podnikům;

Or. pl

Pozměňovací návrh 40
Mitro Repo

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi, aby předložila 10. vyzývá Komisi, aby předložila 
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nezbytná opatření, která povzbudí odvětví 
ke zlepšení interoperability a zrychlí 
zavedení zefektivněných postupů, jejichž 
cílem je snížení nákladů, zvýšení 
dostupnosti a kvality doručovacích služeb a 
nabídnutí cenově dostupných flexibilních 
sazeb za doručení spotřebitelům stejně jako 
podnikům;

nezbytná opatření, která povzbudí odvětví 
ke zlepšení interoperability a zrychlí 
zavedení zefektivněných postupů zasílání 
a vyzvedávání balíků, jejichž cílem je 
snížení nákladů, zvýšení dostupnosti a 
kvality doručovacích služeb a nabídnutí 
cenově dostupných flexibilních sazeb za 
doručení spotřebitelům stejně jako 
podnikům;

Or. fi

Pozměňovací návrh 41
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je přesvědčen, že v tomto ohledu je 
obzvláště důležitá spolupráce v rámci 
odvětví na vytváření interoperabilních 
přeshraničních systémů sledování a 
dohledávání zásilek; vybízí Komisi, aby 
dále prozkoumala potenciál vytvoření 
evropských norem a využití volně 
přístupných rozhraní pro programování 
aplikací s cílem umožnit existenci 
integrovaných systémů sledování;

11. je přesvědčen, že v tomto ohledu je 
obzvláště důležitá spolupráce v rámci 
odvětví na vytváření interoperabilních 
přeshraničních systémů sledování a 
dohledávání zásilek; vybízí Komisi, aby 
dále prozkoumala potenciál vytvoření 
evropských norem a využití volně 
přístupných rozhraní pro programování 
aplikací s cílem umožnit existenci
integrovaných systémů sledování a 
podporovat kvalitu, spolehlivost a 
udržitelnost integrovaných logistických 
služeb používaných v elektronickém 
obchodu;

Or. hu

Pozměňovací návrh 42
Wim van de Camp

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je přesvědčen, že v tomto ohledu je 
obzvláště důležitá spolupráce v rámci 
odvětví na vytváření interoperabilních 
přeshraničních systémů sledování a 
dohledávání zásilek; vybízí Komisi, aby 
dále prozkoumala potenciál vytvoření 
evropských norem a využití volně 
přístupných rozhraní pro programování 
aplikací s cílem umožnit existenci 
integrovaných systémů sledování;

11. je přesvědčen, že v tomto ohledu je 
obzvláště důležitá spolupráce v rámci 
odvětví na vytváření interoperabilních 
přeshraničních systémů sledování a 
dohledávání zásilek; vybízí Komisi, aby 
dále prozkoumala potenciál vytvoření 
evropských norem ke zlepšení 
integrovaných systémů sledování;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. domnívá se, že sledování a 
dohledávání zásilek by mělo být součástí 
standardního souboru informací o 
objednávce, které obchodník zabývající se 
internetovým maloobchodem poskytuje 
zákazníkovi;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. poukazuje na to, že všechny 
zúčastněné subjekty zapojené do 
přeshraničního doručování balíků musí 
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balík identifikovat na základě stejného 
kódu pro sledování a dohledávání zásilek 
od podání balíku až po jeho doručení 
spotřebiteli;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Adam Bielan

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. upozorňuje, že snazší řešení v oblasti 
vyzvedávání a vracení by mohla výrazně
snížit ceny a zvýšit spokojenost
spotřebitelů, zejména v přeshraničních 
případech; vybízí k další spolupráci za 
účelem zlepšení interoperability call center 
řešících stížnosti spotřebitelů;

12. upozorňuje, že snazší řešení v oblasti 
vyzvedávání a vracení již hrají výraznou 
úlohu v růstu elektronického obchodu a 
mohla by v budoucnu vést ke snížení cen a 
zvýšení spokojenosti spotřebitelů, zejména 
v přeshraničních transakcích; vybízí 
k další spolupráci za účelem zlepšení 
interoperability call center řešících 
stížnosti spotřebitelů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 46
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. žádá Komisi, aby pobídla 
provozovatele doručovacích služeb 
k vytvoření platforem pro spolupráci a 
výměnu informací s cílem okamžitě řešit 
stávající nedostatky na trhu doručovacích 
služeb týkající se inovací, pružnosti, řízení 
zásob, dopravy a vracení balíků za 
současného dodržování právních předpisů 
EU v oblasti hospodářské soutěže;

13. žádá Komisi, aby vytvořila platformy
pro spolupráci a výměnu informací mezi 
provozovateli doručovacích služeb s cílem 
okamžitě řešit stávající nedostatky na trhu 
doručovacích služeb týkající se inovací, 
pružnosti, řízení zásob, dopravy, 
vyzvedávání a vracení balíků za 
současného dodržování právních předpisů 
EU v oblasti hospodářské soutěže a 
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projednala možnost oboustranně 
výhodného sdílení infrastruktury 
expresními a poštovními službami;

Or. de

Pozměňovací návrh 47
António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá Komisi, aby poskytla 
požadovanou podporu zřízení 
srovnávacích internetových stránek 
zaměřených na produkty a služby 
nabízené firmami doručujícími balíky a 
týkajících se dostupných produktů, cen, 
lhůt pro doručení a všech důležitých 
faktorů doručovacích služeb v několika 
jazykových verzích, s cílem přispívat 
k transparentnosti a spolehlivosti a 
k posílení ochrany spotřebitelů; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 48
Adam Bielan

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi, aby usilovala o přijetí 
evropských norem týkajících se adres a 
označování a norem týkajících se 
poštovních schránek usnadňujících 
elektronický obchod;

14. vyzývá Komisi, aby společně 
s podnikatelskými subjekty usilovala o 
přijetí evropských norem týkajících se 
adres a označování a norem týkajících se 
poštovních schránek usnadňujících 
elektronický obchod;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 49
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Podnadpis 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Evropská značka důvěry pro elektronický 
obchod 

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. zdůrazňuje potřebu vytvořit 
evropskou značku důvěry pro elektronický 
obchod, která zajistí kvalitu, spolehlivost, 
environmentální a sociální udržitelnost a 
odpovídající pracovní podmínky pro 
integrované doručovací služby, což by 
mohlo zvýšit důvěru spotřebitelů 
v elektronický obchod, podnítit 
obchodníky zabývající se internetovým 
maloobchodem a balíkové firmy, aby 
v doručovacím řetězci převzali vetší 
odpovědnost, podpořit transparentnost a 
právní jistotu spotřebitelů i podniků a 
posílit konkurenční výhodu podniků, 
zejména malých a středních, a přispět tak 
ke zdravému hospodářskému růstu a 
tvorbě pracovních míst;

Or. en
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Pozměňovací návrh 51
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 14 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. vyzývá Komisi, aby zhodnotila 
příslušný právní rámec a rozsah evropské 
značky důvěry pro elektronický obchod a 
zvážila, zda by akreditaci a udělování 
evropské značky důvěry pro elektronický 
obchod měl provádět orgán EU nebo 
orgány členských států na vnitrostátní 
úrovni; zdůrazňuje, že je nutné, aby 
evropská značka důvěry pro elektronický 
obchod byla udělována těm 
provozovatelům doručovacích služeb, 
kteří dodržují stanovené kodexy chování a 
plní povinnosti v oblasti odborné přípravy, 
pracovních podmínek a ochrany životního 
prostředí; zdůrazňuje, že tato značka 
důvěry by se měla vztahovat na celý 
doručovací řetězec provozovatelů i 
subdodavatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 14 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14c. konstatuje, že obchodníci zabývající 
se internetovým maloobchodem, kteří by 
chtěli vystavit evropskou značku důvěry 
pro elektronický obchod jako elektronické 
označení na svých internetových 
stránkách, by museli využívat pouze 
akreditované provozovatele doručovacích 
služeb, aby tak dali najevo, že dodržují 
soubor pravidel, jež zajišťuje evropská 
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značka důvěry v elektronickém obchodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 14 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14d. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
pokyny, technické normy a podmínky, 
které by se měly vztahovat na evropskou 
značku důvěry pro elektronický obchod; 
zdůrazňuje, že pro účinnost evropské 
značky důvěry pro elektronický obchod je 
nezbytné, aby se opírala o soubor 
minimálních znaků, jež stanoví 
transparentní opatření na ochranu a 
informování spotřebitelů, a požadavky 
týkající se postupů při vyřizování stížností 
a řešení sporů;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je si vědom dynamické povahy trhu 
s doručováním balíků, na kterém se rychle 
objevují nové služby a provozovatelé; 
konstatuje, že inovativní řešení reagující na 
potřeby obchodníků a zákazníků 
využívajících elektronický obchod se 
v rámci hospodářské soutěže 
pravděpodobně stanou hlavním 
rozlišovacím znakem; je přesvědčen, že je 

15. je si vědom dynamické povahy trhu 
s doručováním balíků, na kterém se rychle 
objevují nové služby a provozovatelé; 
konstatuje, že inovativní řešení reagující na 
potřeby obchodníků a zákazníků 
využívajících elektronický obchod se 
v rámci hospodářské soutěže 
pravděpodobně stanou hlavním 
rozlišovacím znakem; domnívá se, že 
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nanejvýš důležité pozorně sledovat vývoj 
trhu s cílem odhalit veškeré oblasti jeho 
možného selhání, kde může být 
v budoucnu nezbytné podniknout další 
kroky;

jakékoli legislativní opatření musí být 
předem pečlivě posouzeno, aby nedošlo 
k narušení dynamiky trhu s doručováním 
balíků; vyzývá Komisi, aby pozorně 
sledovala vývoj trhu s cílem odhalit 
veškeré oblasti jeho možného selhání, kde 
může být v budoucnu nezbytné podniknout 
další kroky; v této souvislosti zdůrazňuje, 
že dozor nad trhem by neměl brat v úvahu 
pouze zavedené provozovatele poštovních 
služeb, ale i nové poskytovatele služeb;

Or. de

Pozměňovací návrh 55
Adam Bielan

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je si vědom dynamické povahy trhu 
s doručováním balíků, na kterém se rychle 
objevují nové služby a provozovatelé; 
konstatuje, že inovativní řešení reagující na 
potřeby obchodníků a zákazníků 
využívajících elektronický obchod se 
v rámci hospodářské soutěže 
pravděpodobně stanou hlavním 
rozlišovacím znakem; je přesvědčen, že je 
nanejvýš důležité pozorně sledovat vývoj 
trhu s cílem odhalit veškeré oblasti jeho
možného selhání, kde může být
v budoucnu nezbytné podniknout další
kroky;

15. je si vědom dynamické povahy trhu 
s doručováním balíků, na kterém se rychle 
objevují nové služby a provozovatelé; 
konstatuje, že inovativní řešení reagující na 
potřeby obchodníků a zákazníků 
využívajících elektronický obchod se 
v rámci hospodářské soutěže 
pravděpodobně stanou hlavním 
rozlišovacím znakem; vyzývá proto 
k tomu, aby trh mohl nadále růst svým 
vlastním tempem a nebyl brzděn přílišnou 
regulací; je přesvědčen, že je nanejvýš 
důležité pozorně sledovat vývoj trhu 
s cílem odhalit veškeré oblasti možného 
selhání, kde by v budoucnu mohly být 
zvažovány kroky;

Or. pl

Pozměňovací návrh 56
Adam Bielan



PE519.457v02-00 30/32 AM\1006387CS.doc

CS

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
zajistily, že stávající regulační rámec bude 
plně proveden do právních předpisů 
členských států a prosazován, přičemž 
zvláštní důraz bude kladen na směrnici o 
poštovních službách, právní předpisy EU 
v oblasti hospodářské soutěže a směrnici o 
právech spotřebitelů;

16. poukazuje na to, že vhodný regulační 
rámec již existuje, a vyzývá členské státy a 
Komisi, aby zajistily, že bude plně 
proveden do právních předpisů členských 
států a prosazován, přičemž zvláštní důraz 
bude kladen na směrnici o poštovních 
službách, právní předpisy EU v oblasti 
hospodářské soutěže a směrnici o právech 
spotřebitelů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 57
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
zajistily, že stávající regulační rámec bude 
plně proveden do právních předpisů 
členských států a prosazován, přičemž 
zvláštní důraz bude kladen na směrnici o 
poštovních službách, právní předpisy EU 
v oblasti hospodářské soutěže a směrnici o 
právech spotřebitelů;

16. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
zajistily, že stávající regulační rámec bude 
plně proveden do právních předpisů 
členských států a prosazován, přičemž 
zvláštní důraz bude kladen na směrnici o 
poštovních službách, právní předpisy EU 
v oblasti hospodářské soutěže, směrnici o 
alternativním řešení sporů a směrnici o 
právech spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje, že účinné prosazování 
právního rámce závisí i na tom, jak 
vnitrostátní regulační orgány dohlíží na 
právní povinnosti poskytovatelů 
poštovních služeb, zejména pokud jde o 
povinnosti univerzální služby podle 
směrnice 97/67/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. podotýká, že složitá ustanovení o 
dani z přidané hodnoty jsou významnou
překážkou pro malé podniky, které se 
zabývají přeshraničním obchodem; vyzývá 
Komisi, aby co nejdříve předložila 
slibovaný návrh na zavedení jednotného 
přiznání k DPH;

Or. de

Pozměňovací návrh 60
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. zdůrazňuje, že fakultativní systém 
evropského smluvního práva týkající se 
smluv mezi podniky a spotřebiteli by byl 
znatelným zjednodušením a přesvědčil by 
více malých a středních podniků, aby 



PE519.457v02-00 32/32 AM\1006387CS.doc

CS

zasílaly balíky mezinárodně; vyzývá 
členské státy, aby v konstruktivním duchu 
pokračovaly v aktuálních jednáních 
týkajících se evropské právní úpravy 
prodeje;

Or. de


