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18.10.2018 A8-0288/171 

Pozměňovací návrh  171 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Ignazio 

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi  

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakost vody určené k lidské spotřebě 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Návrh směrnice 

Čl. 13 – odst. 1 – písm. c – bod ii 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ii) podpora poskytování této vody ve 

správních a veřejných budovách; 

ii) zajištění bezplatného poskytování 

této vody ve správních a veřejných 

budovách a odrazování od používání vody 

balené v plastových lahvích nebo 

jednorázových nádobách v těchto 
budovách; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/172 

Pozměňovací návrh  172 

 Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, 

Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi  

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakost vody určené k lidské spotřebě 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Návrh směrnice 

Čl. 13 – odst. 1 – písm. c – bod iii 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

iii) podpora bezplatného poskytování 

této vody v restauracích, jídelnách a 

stravovacích službách. 

iii) zajištění bezplatného poskytování 

této vody v restauracích, jídelnách a 

stravovacích zařízeních. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/173 

Pozměňovací návrh  173 

 Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, 

Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi  

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakost vody určené k lidské spotřebě 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Návrh směrnice 

Čl. 13 – odst. 2 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Pokud jsou povinnosti 

podle tohoto článku uloženy 

vnitrostátními právními předpisy místním 

orgánům veřejné správy, členské státy 

zajistí, aby tyto orgány měly prostředky a 

zdroje k zajištění přístupu k vodě určené k 

lidské spotřebě a aby veškerá opatření v 

tomto ohledu byla přiměřená vzhledem ke 

kapacitě a velikosti dotčené vodovodní 

sítě. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/174 

Pozměňovací návrh  174 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Ignazio 

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi  

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakost vody určené k lidské spotřebě 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Návrh směrnice 

Čl. 13 – odst. 2 b (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2b. Komise na základě údajů 

shromážděných podle ustanovení čl. 15 

odst. 1 písm. a) a ve spolupráci s 

členskými státy a Evropskou investiční 

bankou podporuje obce v Unii, které 

nedisponují dostatečným kapitálem, aby 

jim umožnily přístup k technické pomoci, 

dostupnému financování Unie a 

dlouhodobým úvěrům s výhodnou 

úrokovou sazbou, zejména za účelem 

údržby a modernizace vodovodní 

infrastruktury, aby byly zajištěny dodávky 

kvalitní vody a aby byl přístup k 

vodohospodářským a hygienickým 

službám rozšířen i na marginalizované a 

zranitelné skupiny obyvatelstva. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/175 

Pozměňovací návrh  175 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Ignazio 

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi  

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakost vody určené k lidské spotřebě 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Návrh směrnice 

Čl. 14 – odst. 1 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Členské státy zajistí skutečnou 

účast veřejnosti na správě záležitostí 

souvisejících s vodou určenou k lidské 

spotřebě a za tímto účelem zaručí, aby byli 

občané náležitě informováni a zapojeni do 

všech rozhodovacích procesů týkajících se 

vodohospodářství. 

Or. en 

 

 


