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BG Единство в многообразието BG 

25.11.2009 B7-0164/1 

Изменение  1 

Peter Liese, Theodoros Skylakakis 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B7-0164/2009 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, ECR 

Среда без тютюнев дим 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. въпреки че зачита принципа на 

субсидиарност, изразява съжаление, 

че на равнище ЕС, въпреки 

компетентността на Общността по 

отношение на законодателството 

относно работното място, въпросът 

за създаване на среда без тютюнев 

дим до този момент е бил повдиган в 

незадължителни резолюции и 

препоръки; 

заличава се 

Or. en 
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25.11.2009 B7-0164/2 

Изменение  2 

Peter Liese, Theodoros Skylakakis 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B7-0164/2009 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, ECR 

Среда без тютюнев дим 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. въпреки че зачита принципа на 

субсидиарност, изразява съжаление, че 

на равнище ЕС, въпреки 

компетентността на Общността по 

отношение на законодателството 

относно работното място, въпросът 

за създаване на среда без тютюнев 

дим до този момент е бил повдиган в 

незадължителни резолюции и 

препоръки; 

въпреки че зачита принципа на 

субсидиарност, подчертава, че ЕС носи 

отговорност и че вече съществува 

обвързващо законодателство; 

Or. en 
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25.11.2009 B7-0164/3 

Изменение  3 

Peter Liese, Theodoros Skylakakis 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B7-0164/2009 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, ECR 

Среда без тютюнев дим 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. подчертава, че задължителното 

законодателство, основано върху 

член 137 и член 152 от Договора, би 

могло да доведе до най-голямото 

намаление на разпространението на 

тютюневия дим в околната среда 

(ТДОС) и на свързаните с това здравни 

и икономически тежести; въпреки това 

признава, че тези членове, и особено 

член 137, не разглеждат пряко 

конкретните проблеми на децата; 

10. подчертава, че задължителното 

законодателство, основано върху 

член 137 и член 152 от Договора, би 

могло да доведе до намаление на 

разпространението на тютюневия дим в 

околната среда (ТДОС) и на свързаните 

с това здравни и икономически тежести; 

въпреки това признава, че тези членове, 

и особено член 137, не разглеждат пряко 

конкретните проблеми на децата; 

Or. en 
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25.11.2009 B7-0164/4 

Изменение  4 

Peter Liese, Theodoros Skylakakis 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B7-0164/2009 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, ECR 

Среда без тютюнев дим 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. призовава Комисията да 

представи на Парламента и на 

Съвета предложение за 

законодателство за забрана на 

тютюнопушенето до 2011 г. във 

всички затворени работни 

помещения, включително във всички 

затворени обществени сгради и в 

обществения транспорт на 

територията на ЕС, в областта на 

защитата на здравето на 

работниците; 

заличава се 

Or. en 
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25.11.2009 B7-0164/5 

Изменение  5 

Peter Liese, Theodoros Skylakakis 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B7-0164/2009 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, ECR 

Среда без тютюнев дим 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. призовава Комисията да представи 

на Парламента и на Съвета предложение 

за законодателство за забрана на 

тютюнопушенето до 2011 г. във всички 

затворени работни помещения, 

включително във всички затворени 

обществени сгради и в обществения 

транспорт на територията на ЕС, в 

областта на защитата на здравето 

на работниците; 

13. призовава Комисията да разгледа 

възможността за представяне на 

Парламента и на Съвета на 

предложение за законодателство за 

забрана на тютюнопушенето във всички 

затворени работни помещения, 

включително във всички затворени 

обществени сгради и в обществения 

транспорт на територията на ЕС, в 

съответствие с принципа на 

субсидиарност и като се вземе 

предвид специалната необходимост 

да се предпазват децата; 

Or. en 

 

 


