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Pozměňovací návrh 1
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. uznává skutečnost, že vstupem 
nařízení o vodní dopravě a o autobusové 
dopravě v platnost, v prosinci 2012 a 
březnu 2013 v uvedeném pořadí, EU 
ustaví jako první na světě integrovanou 
oblast práv cestujících pro všechny druhy 
dopravy; poznamenává, že nyní bude 
třeba, aby členské státy plně prováděly 
příslušné právní předpisy EU, a to 
společně a koordinovaně, aby se tak 
zajistilo, že přeměna politiky EU v oblasti 
přepravy cestujících ze strategicky čistě 
modální na intermodální bude 
dokončena;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Konstantinos Poupakis, Georgios Koumoutsakos

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že až vstoupí v platnost 
všechna nařízení týkající se práv a 
přepravy cestujících, Komise spolu s 
členskými státy musí provést okamžité 
zhodnocení jejich provádění v praxi;

Or. el
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Pozměňovací návrh 3
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. naléhavě vyzývá Komisi, aby se všemi 
subjekty v odvětví cestovního ruchu, 
zejména se spotřebiteli a podnikateli, 
nepřetržitě vedla intenzivní konzultace o 
vymáhání práv a odškodnění, aby tak 
zajistila jednotný, zjednodušený a 
komplexní přístup ke spotřebitelským 
právům turistů;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod 2 – pododstavec 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

vyzývá Komisi, aby zvážila možnost 
zavedení doplňujících opatření, která 
povedou ke zlepšení uplatňování 
a prosazování právních předpisů v oblasti 
práv cestujících; tato opatření mohou 
zahrnovat aktualizaci informativních 
dokumentů o právech cestujících a jejich 
uveřejnění na internetových stránkách 
Evropské komise, jakož i podporu diskuse 
a spolupráce mezi členskými státy, 
vnitrostátními subjekty pověřenými 
prosazováním práv, spotřebitelskými 
organizacemi a dopravními společnostmi 
za účelem šíření osvědčených postupů 
a dosažení shody o sporných částech 
příslušných předpisů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 5
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod 2 – pododstavec 2 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

podtrhuje význam jednotných, účinných, 
odrazujících a přiměřených sankcí, které 
by vytvořily rovné podmínky a silné 
hospodářské pobídky pro všechny 
zapojené účastníky a které by vyhovovaly 
ustanovením o právech cestujících;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Anna Hedh

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že spotřebitelé mají právo na 
účinnou a rovnocennou ochranu bez 
ohledu na druh dopravy; vyzývá k 
vytvoření jednotného nařízení, které by 
zahrnovalo všechna opatření a zásady 
týkající se práv cestujících, s cílem 
zredukovat roztříštěnost a sladit rozpory 
v celém spektru práv cestujících;

3. zdůrazňuje, že spotřebitelé mají právo na 
vysokou úroveň účinné a rovnocenné 
minimální ochrany bez ohledu na druh 
dopravy; vyzývá k vytvoření jednotného 
nařízení, které by zahrnovalo všechna 
minimální opatření a zásady týkající se 
práv cestujících doplněné o specifická 
opatření pro každý druh dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že spotřebitelé mají právo na 
účinnou a rovnocennou ochranu bez ohledu 
na druh dopravy; vyzývá k vytvoření 
jednotného nařízení, které by zahrnovalo 
všechna opatření a zásady týkající se práv 
cestujících, s cílem zredukovat 
roztříštěnost a sladit rozpory v celém 
spektru práv cestujících;

3. zdůrazňuje, že spotřebitelé mají právo na 
účinnou a rovnocennou ochranu bez ohledu 
na druh dopravy; vyzývá k lepší integraci 
opatření a zásad týkajících se práv 
cestujících pro různé druhy dopravy s 
cílem zredukovat roztříštěnost a sladit 
rozpory v celém spektru práv cestujících;
zdůrazňuje, že tato integrace by v žádném 
případě neměla vést k omezení stávajících 
práv cestujících v žádném druhu dopravy 
a že by naopak měla směřovat k tomu, aby 
tato práva byla srovnána na úroveň 
nejvyšších standardů; zvláště se domnívá, 
že definice zpoždění a zrušení spojů by 
neměly vést k překrucování v rámci práv 
uplatňovaných v různých druzích 
dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že spotřebitelé mají právo na 
účinnou a rovnocennou ochranu bez ohledu 
na druh dopravy; vyzývá k vytvoření 
jednotného nařízení, které by zahrnovalo 
všechna opatření a zásady týkající se práv 
cestujících, s cílem zredukovat 
roztříštěnost a sladit rozpory v celém 
spektru práv cestujících;

3. zdůrazňuje, že spotřebitelé mají právo na 
účinnou a rovnocennou ochranu bez ohledu 
na druh dopravy; vyzývá k vytvoření 
jednotného nařízení, které by zahrnovalo 
všechna opatření a zásady týkající se práv 
cestujících, s cílem zredukovat 
roztříštěnost a sladit rozpory v celém 
spektru práv cestujících, a to bez ústupků, 
pokud jde o stávající práva;

Or. en
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Pozměňovací návrh 9
Adam Bielan

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že spotřebitelé mají právo na 
účinnou a rovnocennou ochranu bez ohledu 
na druh dopravy; vyzývá k vytvoření 
jednotného nařízení, které by zahrnovalo
všechna opatření a zásady týkající se práv 
cestujících, s cílem zredukovat 
roztříštěnost a sladit rozpory v celém 
spektru práv cestujících;

3. zdůrazňuje, že spotřebitelé mají právo na 
účinnou ochranu bez ohledu na druh 
dopravy; vyzývá k tomu, aby všechna 
opatření a zásady týkající se práv 
cestujících byly řádně prováděny a aby 
byly odstraněny rozpory v celém spektru 
práv cestujících;

Or. pl

Pozměňovací návrh 10
María Irigoyen Pérez

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že spotřebitelé mají právo na 
účinnou a rovnocennou ochranu bez ohledu 
na druh dopravy; vyzývá k vytvoření 
jednotného nařízení, které by zahrnovalo 
všechna opatření a zásady týkající se práv 
cestujících, s cílem zredukovat 
roztříštěnost a sladit rozpory v celém 
spektru práv cestujících;

3. zdůrazňuje, že spotřebitelé mají právo na 
účinnou a rovnocennou ochranu bez ohledu 
na druh dopravy; vyzývá k vytvoření 
jednotného nařízení, které by zahrnovalo 
všechna opatření a zásady týkající se práv 
cestujících, zejména, co se týče cestujících 
v citlivé situaci, s cílem zredukovat 
roztříštěnost a sladit rozpory v celém 
spektru práv cestujících;

Or. es

Pozměňovací návrh 11
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že spotřebitelé mají právo na 
účinnou a rovnocennou ochranu bez ohledu 
na druh dopravy; vyzývá k vytvoření 
jednotného nařízení, které by zahrnovalo 
všechna opatření a zásady týkající se práv 
cestujících, s cílem zredukovat 
roztříštěnost a sladit rozpory v celém 
spektru práv cestujících;

3. zdůrazňuje, že spotřebitelé mají právo na 
účinnou a rovnocennou ochranu bez ohledu 
na druh dopravy; navrhuje, že by mohl být 
proveden další výzkum, který by se zaměřil 
na to, zda existuje reálná možnost
vytvoření jednotného nařízení, které by 
zahrnovalo všechna opatření a zásady 
týkající se práv cestujících, s cílem 
zredukovat roztříštěnost a sladit rozpory v 
celém spektru práv cestujících;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Anna Hedh

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje potřebu vhodných systémů 
odškodnění spotřebitelů za zrušení a 
zpoždění spojů způsobená poskytovatelem 
služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. cestujícím by měla být přiznána 
zejména následující práva, která dosud 
nebyla stanovena:
– v případě, kdy je cestujícím v lodní a 
vlakové dopravě odepřen nástup, cestující 
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by měli vždy mít možnost zvolit si mezi 
náhradou ceny cestovního dokladu nebo 
přesměrováním (při nejbližší příležitosti 
nebo změnou rezervace na pozdější dobu 
podle přání cestujícího), aby jim tak byla 
poskytnuta odpovídající péče a náhrada 
škody nebo výhody dohodnuté 
s dopravcem; práva cestujících v 
autobusové dopravě by měla být rozšířena, 
aby zahrnovala i zmíněné právo na 
přesměrování;
– informace o změnách v jízdním/letovém 
řádu ve vlakové a letecké dopravě a o 
změnách předpokládaného času 
příjezdu/příletu do míst přestupu by měly 
být poskytovány co možná nejrychleji a 
nejpozději 30 minut po plánovaném čase 
odjezdu/odletu;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Bernadette Vergnaud

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je zapotřebí účinně 
provádět a posílit právní předpisy týkající 
se cenové transparentnosti, aby se tak 
zajistilo, že si  všichni spotřebitelé včetně 
osob se sníženou pohyblivostí a 
znevýhodněných spotřebitelů budou 
schopni zarezervovat cestu na základě 
uváděné ceny, která musí přesně 
odpovídat konečné ceně včetně všech daní 
a příplatků;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 15
Konstantinos Poupakis, Georgios Koumoutsakos

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že transparentnost, pokud 
jde o celkovou cenu cestovního dokladu a 
to, co je v ceně zahrnuto, je nezbytná 
proto, aby cestující mohli činit plně 
informovaná rozhodnutí před zakoupením 
cestovního dokladu a aby se předešlo 
zmatkům a nedůvěře, co se týče 
dopravních služeb;

Or. el

Pozměňovací návrh 16
Cornelis de Jong

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. vyzývá Komisi, aby ozřejmila definici 
mimořádných okolností; zastává názor, že 
cestující ve všech druzích dopravy by v 
případě mimořádných okolností měli mít 
právo na ubytování, a to maximálně v 
ceně 150 euro za noc na sedm nocí;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Konstantinos Poupakis, Georgios Koumoutsakos

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. vyzývá Komisi, aby rozšířila svoji 
monitorovací činnost na webové stránky 
společností a poskytovatelů dopravních 
služeb, čímž by se zvýšila transparentnost 
pro cestující, zejména pokud jde o nákup 
cestovních dokladů online, a aby zajistila, 
že cestující nebudou žádným způsobem 
uváděni v omyl, například dopředu 
zatrženými políčky na internetových 
stránkách, dodatečnými poplatky, o nichž 
nebyli dopředu řádně informování, nebo 
příplatky za určitý způsob platby (např. 
kreditní kartou);

Or. el

Pozměňovací návrh 18
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. poznamenává, že existuje problém se 
stávajícím nařízením (ES) 261/2004, kdy 
letečtí dopravci ze zemí, které nejsou členy 
EHP, odmítají platit odškodnění 
cestujícím letícím do Unie ze třetích zemí 
v případech, kdy provozují leteckou 
dopravní službu jménem leteckých 
dopravců z EHP; vyzývá Komisi, aby tuto 
situaci napravila zavedením důležité 
zásady, že  provozovatel z členského státu 
EU, se kterým má cestující smlouvu, musí 
zajistit dodržování práv cestujících EU, i 
když provozovatel z členského státu EU 
není zodpovědný za přepravu jako 
takovou;

Or. en
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Pozměňovací návrh 19
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. požaduje plné provedení deseti práv 
cestujících, jak je uveřejnila Komise ve 
svém sdělení, a to ve všech druzích 
dopravy, ve všech členských zemích a při 
všech přeshraničních cestách;

4. požaduje plné provedení deseti práv 
cestujících, jak je uveřejnila Komise ve 
svém sdělení, a to ve všech druzích 
dopravy, ve všech členských zemích a při 
všech přeshraničních cestách; navrhuje, 
aby Komise při realizaci své osvětové 
kampaně o právech cestujících EU vážně 
uvažovala o přijetí Listiny práv občanů, 
jak to navrhuje Evropský parlament ve 
svém nedávném stanovisku o „Zprávě o 
občanství EU za rok 2010: Odstranit 
překážky pro výkon práv občanů EU“; 
věří, že zahrnutí práv cestujících EU do 
této navrhované příručky pro občany bude 
nezbytné pro zajištění toho, aby občané 
byli plně informování o tom, co pro ně je 
nebo není dostupné v rámci právních 
předpisů EU, setkají-li se na svých cestách 
s potížemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Adam Bielan

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. požaduje plné provedení deseti práv 
cestujících, jak je uveřejnila Komise ve 
svém sdělení, a to ve všech druzích
dopravy, ve všech členských zemích a při 
všech přeshraničních cestách;

4. požaduje provedení deseti práv 
cestujících, jak je uveřejnila Komise ve 
svém sdělení, a to pro jednotlivé druhy
dopravy, ve všech členských zemích a při 
přeshraničních cestách;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 21
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod 4 – pododstavec 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

zdůrazňuje, že smlouvy v oblasti dopravy 
velmi často obsahují nespravedlivé 
smluvní podmínky a že judikatura 
členských států ve zvýšené míře zakazuje 
některé běžně užívané smluvní podmínky; 
naléhá proto na Komisi, aby se touto 
záležitostí zabývala a určité nespravedlivé 
podmínky v odvětví dopravy zařadila na 
černou listinu, zejména pak co se týče 
smluvních otázek ohledně přenosnosti 
cestovních dokladů, okolností 
způsobených vyšší mocí, jednostranné 
změny termínů cestovního itineráře, 
zákazu používání jednotlivých cestovních 
dokladů samostatně, pokud není založeno 
na velmi omezených a objektivních 
kritériích v případech, kdy se cestující 
nedostaví k odbavení, ustanovení týkající 
se zavazadel, se kterými bylo špatně 
zacházeno, zpožděných nebo poškozených 
zavazadel a přehnaných omezení, pokud 
jde o příruční zavazadla v letadlech; 

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod 4 – pododstavec 2 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

poznamenává, že stávající obchodní 
praktiky (jako např. poplatky za odbavení, 
za přednostní nástup do letadla, za platbu 
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kartou, za zavazadla, poplatky za splnění 
právních předpisů EU nebo zablokování 
dvojnásobku ceny cestovního dokladu na 
bankovním účtu cestujícího po určitou 
dobu) vedou k podstatným rozdílům mezi 
udávanou a konečnou cenou, a pro 
spotřebitele je tak obtížné pochopit či 
předvídat všechny složky, z nichž se skládá 
konečné jízdné; zdůrazňuje tudíž, že je 
třeba zajistit, aby právní předpisy týkající 
se cenové transparentnosti byly účinně 
prováděny;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod 4 – pododstavec 3 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

zdůrazňuje, že je třeba zajistit shodu mezi 
různými právními předpisy o právech 
cestujících a zajistit, aby cestující, kteří si 
zakoupí pouze cestovní doklad bez 
jakýchkoli dalších služeb, byli stejně 
účinně chráněni v případech insolvence 
společnosti nebo ztráty provozní licence, 
jak tomu již je v případě cestujících, kteří 
si zakoupí kompletní služby, s cílem 
zabránit diskriminaci založené na druhu 
zakoupeného cestovního dokladu nebo 
nespravedlivé soutěži mezi různými 
poskytovateli služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson, Anna Hedh

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že prosazování stávajících 
práv cestujících by mělo být klíčovou 
prioritou; vnitrostátní subjekty pověřené 
prosazováním práv by měly úzce 
spolupracovat a měly by mít dostatek 
prostředků a zdrojů k zajištění účinného 
prosazování práv; účinné prosazování 
práv snižuje potřebu povinnosti dalšího 
podávání zpráv ze strany provozovatelů, 
jak ji předpokládá Komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. trvá na tom, že by cestující měli být 
lépe chráněni v případech, kdy během 
jediné cesty používají různé druhy 
dopravy, které na sebe navazují, a mají 
jeden integrovaný cestovní doklad, a že by 
v těchto případech měli těžit z nejvyšší 
úrovně práv cestujících uplatňovaných 
v jednom z těchto druhů dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson, Anna Hedh

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje potřebu zajistit, aby cestující 5. zdůrazňuje potřebu zajistit, aby cestující 
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byli informováni o těchto právech dříve, 
nežli si zakoupí dopravní služby, a aby k 
těmto informacím měli přístup během 
všech úseků své cesty; vyzývá, aby byly 
podniknuty kroky směrem k posílení role 
spotřebitelských center při řešení 
spotřebitelských problémů a sporů a 
k zajištění toho, aby byly dostupné účinné 
mechanismy alternativního řešení sporů a 
kolektivní nápravy; v této souvislosti 
požaduje, aby byly vytvořeny jednotné
kontaktní webové stránky s informacemi o 
právech cestujících (www.travel.eu);

byli informováni o těchto právech dříve, 
nežli si zakoupí dopravní služby, a aby tyto 
informace byly snadno srozumitelné a 
přístupné během všech úseků své cesty; 
vyzývá, aby byly podniknuty kroky 
směrem k posílení role spotřebitelských 
center při řešení spotřebitelských problémů 
a sporů a k zajištění toho, aby byly 
dostupné účinné mechanismy 
alternativního řešení sporů a kolektivní 
nápravy; v této souvislosti požaduje, aby 
byly vytvořeny kontaktní webové stránky 
v každém členském státě;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje potřebu zajistit, aby cestující 
byli informováni o těchto právech dříve, 
nežli si zakoupí dopravní služby, a aby k 
těmto informacím měli přístup během 
všech úseků své cesty; vyzývá, aby byly 
podniknuty kroky směrem k posílení role 
spotřebitelských center při řešení 
spotřebitelských problémů a sporů a 
k zajištění toho, aby byly dostupné účinné 
mechanismy alternativního řešení sporů a 
kolektivní nápravy; v této souvislosti 
požaduje, aby byly vytvořeny jednotné 
kontaktní webové stránky s informacemi o 
právech cestujících (www.travel.eu);

5. zdůrazňuje potřebu zajistit, aby cestující 
získali včasné a přesné informace o těchto 
právech dříve, nežli si zakoupí dopravní 
služby, aby tyto informace, zvláště pak o 
právech a postupech pro přijetí pomoci 
v případě dlouhých zdržení/zrušení spojů 
a pro žádosti o odškodnění, byly 
formulovány jasně, souhrnně a způsobem 
vstřícným ke spotřebitelům, a aby k nim 
cestující měli přístup během všech úseků 
své cesty; vyzývá, aby byly podniknuty 
kroky směrem k posílení role 
spotřebitelských center při řešení 
spotřebitelských problémů a sporů a 
k zajištění toho, aby byly dostupné účinné 
mechanismy alternativního řešení sporů a 
kolektivní nápravy; v této souvislosti 
požaduje, aby byly vytvořeny jednotné 
kontaktní webové stránky s informacemi o 
právech cestujících (www.travel.eu);

Or. en
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Pozměňovací návrh 28
Bernadette Vergnaud

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje potřebu zajistit, aby cestující 
byli informováni o těchto právech dříve, 
nežli si zakoupí dopravní služby, a aby k 
těmto informacím měli přístup během 
všech úseků své cesty; vyzývá, aby byly 
podniknuty kroky směrem k posílení role 
spotřebitelských center při řešení 
spotřebitelských problémů a sporů a 
k zajištění toho, aby byly dostupné účinné 
mechanismy alternativního řešení sporů a 
kolektivní nápravy; v této souvislosti 
požaduje, aby byly vytvořeny jednotné 
kontaktní webové stránky s informacemi o 
právech cestujících (www.travel.eu);

5. zdůrazňuje potřebu zajistit, aby cestující 
byli informováni o těchto právech dříve, 
nežli si zakoupí dopravní služby, a aby k 
těmto informacím měli přístup během 
všech úseků své cesty; vyzývá, aby byly 
podniknuty kroky směrem k posílení role 
spotřebitelských center při řešení 
spotřebitelských problémů a sporů a 
k zajištění toho, aby byly dostupné účinné 
mechanismy alternativního řešení sporů a 
kolektivní nápravy; v této souvislosti 
požaduje, aby byly vytvořeny jednotné 
kontaktní webové stránky s informacemi o 
právech cestujících dostupné ve všech 
úředních jazycích EU (www.travel.eu);

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
María Irigoyen Pérez

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje potřebu zajistit, aby cestující 
byli informováni o těchto právech dříve, 
nežli si zakoupí dopravní služby, a aby k 
těmto informacím měli přístup během 
všech úseků své cesty; vyzývá, aby byly 
podniknuty kroky směrem k posílení role 
spotřebitelských center při řešení 
spotřebitelských problémů a sporů a 
k zajištění toho, aby byly dostupné účinné 
mechanismy alternativního řešení sporů a 

5. zdůrazňuje potřebu zajistit, aby cestující 
byli informováni o těchto právech dříve, 
nežli si zakoupí dopravní služby, a aby k 
těmto informacím, které budou přístupné 
a srozumitelné, měli přístup během všech 
úseků své cesty; vyzývá, aby byly 
podniknuty kroky směrem k posílení role 
spotřebitelských center při řešení 
spotřebitelských problémů a sporů a 
k zajištění toho, aby byly dostupné účinné 
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kolektivní nápravy; v této souvislosti 
požaduje, aby byly vytvořeny jednotné 
kontaktní webové stránky s informacemi o 
právech cestujících (www.travel.eu);

a použitelné mechanismy alternativního 
řešení sporů a kolektivní nápravy; v této 
souvislosti požaduje, aby byly vytvořeny 
jednotné kontaktní webové stránky 
s informacemi o právech cestujících 
(www.travel.eu);

Or. es

Pozměňovací návrh 30
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod 5 – pododstavec 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

snahy o zpřístupnění informací o právech 
cestujících by mohly rozšířeny a sdíleny 
mezi dalšími účastníky řetězce, a to 
formou spolupráce mezi vnitrostátními 
orgány, spotřebitelskými organizacemi, 
vnitrostátními subjekty pověřenými 
prosazováním práv, dopravními 
společnostmi atd.;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. požaduje stanovení pevného základu 
služeb přepravy cestujících, který by byl 
jednotně zahrnut v základním tarifu bez 
ohledu na druh dopravy; takovéto služby 
by měly pokrývat přinejmenším: všechny 
provozní náklady nezbytné pro přepravu 
cestujících (včetně nákladů spojených se 
zákonnými povinnostmi dopravce, jako je 
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například bezpečnost, ochrana a práva 
cestujících), všechny aspekty důležité pro 
cestování z pohledu cestujícího (např. 
poskytování cestovních dokladů a 
palubních lístků nebo přeprava
minimálních zavazadel a osobních věcí) a 
všechny náklady spojené s platbou 
(například výdaje za kreditní kartu);

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. je toho názoru, že posun v přístupu 
k právům cestujících od modálních 
k intermodálním se ukáže jako úspěšný 
pouze tehdy, když použitelné postupy 
vyřizování stížností, mechanismy 
alternativního řešení sporů a centra 
řešení stížností spotřebitelů budou nejen 
vybavena nezbytnými lidskými a 
finančními prostředky, ale budou také 
vzájemně plně propojena, čímž cestujícím 
umožní rychle, levně a účelně dosáhnout 
nápravy v záležitostech týkajících se 
kvality služeb a podmínek, za kterých 
cestovali;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby 
právní předpisy týkající se cenové 
transparentnosti byly účinně prováděny 
v souladu s ustanoveními směrnice o 
právech spotřebitelů; veškeré dodatečné 
poplatky, o kterých spotřebitelé nebyli 
řádně informováni předem musí být 
zakázány; veškeré náklady musí být jasně 
viditelné a stanovené již na začátku 
procesu online rezervace; konečná cena 
cesty musí být přesným odrazem uváděné 
ceny;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje, že aby mohla být plně 
prováděna práva spotřebitelů, pokud jde o 
systémy online rezervace, musí se zakázat 
předem zaškrtnutá políčka a jakékoliv 
další internetové pasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. zvláště upozorňuje na práva 
spotřebitelů, kteří si rezervují souborné 
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služby pro cesty, a to jak obvyklým 
způsobem přes cestovní kancelář, tak sami 
online;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá k vytvoření celoevropských 
nástrojů k zajištění optimalizované 
multimodality v rámci výkonné a hladce 
fungující přeshraniční veřejné dopravy, 
která by umožňovala volný pohyb osob a 
poskytovala konkurenceschopné služby ve 
srovnání s dopravou vlastními dopravními 
prostředky;

6. vyzývá k vytvoření celoevropských 
nástrojů k zajištění optimalizované 
multimodality v rámci výkonné, hladce 
fungující a interoperabilní přeshraniční 
veřejné dopravy, která by umožňovala 
volný pohyb osob a poskytovala 
konkurenceschopné služby ve srovnání 
s dopravou vlastními dopravními 
prostředky; domnívá se, že přeshraniční 
cestující by měli mít možnost zakoupit si 
pouze jeden jízdní doklad, když cestují 
přes více než dvě země;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
María Irigoyen Pérez

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá k vytvoření celoevropských 
nástrojů k zajištění optimalizované 
multimodality v rámci výkonné a hladce 
fungující přeshraniční veřejné dopravy, 
která by umožňovala volný pohyb osob a 
poskytovala konkurenceschopné služby ve 
srovnání s dopravou vlastními dopravními 

6. vyzývá k vytvoření celoevropských 
nástrojů k zajištění optimalizované 
multimodality v rámci výkonné a vysoce 
kvalitní přeshraniční veřejné dopravy, 
která by umožňovala volný pohyb osob a 
poskytovala konkurenceschopné služby ve 
srovnání s dopravou vlastními dopravními 
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prostředky; prostředky;

Or. es

Pozměňovací návrh 38
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. naléhavě vyzývá Komisi, aby, aniž by 
jakkoli riskovala, pokud jde o 
bezpečnostní a celní aspekty týkající se 
občanů třetích zemí, vážně uvážila 
zjednodušení postupů žádostí o víza, 
zejména v případě skupin turistů;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. v případě lidí s omezenou pohyblivostí, 
zejména seniorů, požaduje celostní 
přístup; celý dopravní řetězec na cestě
z domu a zpět musí být brán v potaz, a to 
včetně přístupu k veřejné dopravě;  zabývá 
se potřebou uceleného systému 
kontaktních míst, který by pomáhal lidem 
s omezenou pohyblivostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Louis Grech
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Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. očekává, že Komise při svém 
přezkumu směrnice o souborných 
službách pro cesty plně prověří dopad, 
který mají elektronický obchod a digitální 
trhy na chování spotřebitelů v rámci 
odvětví evropského cestovního ruchu; 
zastává názor, že Komise musí zvýšit své 
úsilí o zlepšení kvality a obsahu 
informací, jež jsou poskytovány turistům, 
a že by tyto informace měly být 
spotřebitelům snadno přístupné a 
spolehlivé;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Adam Bielan

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že by dopravní společnosti 
měly umístit na každém terminálu či letišti, 
z nějž vypravují spoje, minimálně jednoho 
svého zástupce nebo reklamační přepážku, 
jejíž pracovníci by byli oprávněni přijímat 
okamžitá rozhodnutí v případě problémů;

7. zdůrazňuje, že by dopravní společnosti 
měly umístit na každém terminálu či letišti, 
z nějž vypravují spoje, minimálně jednoho 
svého zástupce nebo reklamační přepážku, 
jejíž pracovníci by v souladu se stávajícími 
předpisy o právech cestujících byli 
oprávněni přijímat okamžitá rozhodnutí 
v případě problémů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 42
Antonyia Parvanova
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Návrh stanoviska
Bod 7 – pododstavec 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

vyzývá Komisi, aby navrhla opatření, 
která stanoví harmonizované a snadno 
použitelné postupy vyřizování stížností a 
způsoby nápravy zajišťující účinnou 
ochranu práv cestujících a zaručující, že 
náhradu škody, na niž mají nárok, získají 
cestující včas a účinným způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod 7 – pododstavec 2 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

poznamenává, že lhůty pro odpověď na 
stížnosti cestujících se v různých 
ustanoveních o právech cestujících liší; z 
toho důvodu vyzývá Komisi, aby stanovila 
pevné  lhůty pro odpověď na stížnosti 
cestujících, jež by se vztahovaly na 
všechny druhy dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Anna Hedh

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že plné informace o cestě 
a o jakémkoli narušení, zrušení spojů 
nebo zdržení by vždy měly být uváděny na 
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internetových stránkách poskytovatelů 
dopravních služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. věří, že řádné provádění směrnice 
o službách výrazně omezí právní, 
administrativní a byrokratické překážky 
a problémy, jimž v současnosti čelí 
spotřebitelé v odvětví cestovního ruchu; 
vybízí Komisi a členské stát, aby nadále 
zajišťovaly správné a plné uplatňování 
této směrnice s cílem doplnit a rozšířit 
budoucí předpisy EU plošně zajišťující 
rovná práva cestujících bez ohledu na 
použitý druh dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že spotřebitelé mají právo 
zříci se cesty, pokud je jejich cesta 
narušena; právo rozhodnout se mezi 
náhradou ceny přepravního dokladu a 
přesměrováním je ve všech druzích 
dopravy bezvýhradné;

Or. en
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Pozměňovací návrh 47
Anna Hedh

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. požaduje přijetí zásad přístupných 
údajů, jež by usnadnily rozvoj služeb, 
které pomáhají spotřebitelům při 
plánování cest;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. zdůrazňuje, že spotřebitelé mají právo 
na pomoc a péči v případě dlouhých 
zdržení;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Bod 7 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7c. poukazuje na to, že improvizovaná 
řešení na místě často nejsou možná;  je 
třeba zajistit, aby dopravci měli na 
terminálech nezbytné a kompetentní 
zaměstnance a nástroje, díky kterým by se 
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cestující mohli rychle rozhodovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Bod 7 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7d. poukazuje na to, že je zapotřebí
jasných definic a pokynů Komise, které 
objasní, na co se vztahuje pojem 
„mimořádná okolnost“, a které je třeba 
jednoznačně stanovit v rámci budoucích 
změn právních předpisů týkajících se práv 
cestujících, aby se zabránilo 
neoprávněnému výkladu okolností, které 
vedly ke zrušení či zpoždění spoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Anna Hedh

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. poukazuje na to, že osoby se sníženou 
pohyblivostí nebo se zdravotním 
postižením musí mít zaručeny rovnocenné 
možnosti dopravy a neomezený přístup ke 
službám, včetně asistence.

8. poukazuje na to, že osoby se sníženou
pohyblivostí nebo se zdravotním 
postižením musí mít zaručeny rovnocenné 
možnosti dopravy a neomezený přístup ke 
službám, včetně asistence; informace 
potřebné pro cestující musí být podávány 
v přístupných a alternativních formátech.

Or. en
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Pozměňovací návrh 52
Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. poukazuje na to, že osoby se sníženou
pohyblivostí nebo se zdravotním 
postižením musí mít zaručeny rovnocenné 
možnosti dopravy a neomezený přístup ke 
službám, včetně asistence.

8. poukazuje na to, že osoby s omezenou
pohyblivostí nebo se zdravotním 
postižením musí mít zaručeny rovnocenné 
možnosti dopravy a neomezený, 
bezbariérový přístup k infrastrukturám, 
vozidlům, ke službám a všem potřebným 
informacím, včetně asistence.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Konstantinos Poupakis, Georgios Koumoutsakos

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. poukazuje na to, že osoby se sníženou 
pohyblivostí nebo se zdravotním 
postižením musí mít zaručeny rovnocenné 
možnosti dopravy a neomezený přístup ke 
službám, včetně asistence.

8. poukazuje na to, že osoby se sníženou 
pohyblivostí nebo se zdravotním 
postižením musí mít zaručeny rovnocenné 
možnosti dopravy a neomezený přístup ke 
službám, včetně asistence; zdůrazňuje 
rovněž, že je třeba zajistit odpovídající 
školení personálu, který s těmito 
cestujícími pracuje.

Or. el

Pozměňovací návrh 54
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod 8 – pododstavec 1 (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

zdůrazňuje, že je třeba harmonizovat 
postupy rezervací, postupy žádostí o 
asistenci a politiky bezpečnostních 
kontrol, a že je třeba poskytovat lepší 
informace o těchto záležitostech od času 
rezervace až do té doby, než cestující se 
sníženou pohyblivostí nebo se zdravotním 
postižením dosáhnou cíle své cesty;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod 8 – pododstavec 2 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

vyzdvihuje skutečnost, že školení 
personálu hraje klíčovou roli pro zaručení 
účinného provádění právních předpisů 
týkajících se práv cestujících se sníženou 
pohyblivostí nebo se zdravotním 
postižením a je nákladově 
nejefektivnějším prostředkem k zajištění 
nediskriminace; zdůrazňuje tudíž, že 
vhodné školení personálu musí být 
poskytováno v úzké spolupráci 
s organizacemi zastupujícími osoby se 
sníženou pohyblivostí nebo se zdravotním 
postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod 8 – pododstavec 3 (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby 
vybavení umožňující pohyb nebylo 
považováno za běžné zavazadlo a 
zacházelo se s ním jako s nástrojem, který 
cestující potřebuje pro svou nezávislost a 
který je pro něj nepostradatelný; z tohoto 
důvodu zdůrazňuje, že s vybavením 
umožňujícím pohyb by měl s náležitou 
péčí manipulovat pouze školený personál, 
který by se při tom řídil přesně 
stanovenými jednotnými postupy pro 
nastupování a vystupování, jež by 
cestujícím umožňovaly používat toto 
zařízení co možná nejdéle;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod 8 – pododstavec 4 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

je přesvědčen, že je velmi důležité zajistit, 
aby osoby, které během cesty potřebují 
lékařský kyslík, obézní cestující 
a cestující, kteří musí cestovat 
v doprovodu pečující osoby, nemusely 
hradit zvláštní poplatky a nebyl jim 
odmítán nástup, pokud pro to neexistují 
striktně bezpečností důvody;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. vyjadřuje znepokojení nad tím, že je 
pro cestující obtížné, zejména cestují-li 
přes hranice, těžit z vymáhání svých práv 
u společností, které je nedodržují; v této 
souvislosti se domnívá, že by nezávislé 
vnitrostátní subjekty pověřené 
prosazováním práv měly plnit roli 
prostředníka mezi cestujícími a 
společnostmi, aby tak práva cestujících 
byla prosazena, aniž by cestující museli 
nést soudní náklady; zdůrazňuje, že 
spolupráce mezi těmito vnitrostátními 
subjekty pověřenými prosazováním práv 
by bylo velmi zapotřebí při řešení potíží, se 
kterými se setkávají  přeshraniční 
cestující, kteří se snaží domoci se svých 
práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že by ve všech směrnicích 
mělo být jasně uvedeno, že zvláštní 
poplatky za rezervace pro osoby se 
zdravotním postižením nemohou být 
účtovány; požaduje zefektivnění pravidel 
pro cestování zdarma pro doprovázející 
osoby.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Konstantinos Poupakis, Georgios Koumoutsakos
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Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Komisi, aby vytvořila obecný 
soubor norem týkajících se dostupnosti 
infrastruktur a dopravních služeb včetně 
aspektů, jako jsou vydávání cestovních 
dokladů, cestovní informace v reálném 
čase a internetové služby, aby se tak 
zajistil rovný a neomezený přístup 
k produktům a službám v odvětví dopravy 
pro osoby se zdravotním postižením.

Or. el


