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Ændringsforslag  1 

Peter Liese, Theodoros Skylakakis 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0164/2009 

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

Røgfri miljøer 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. beklager, uden at ville anfægte 

nærhedsprincippet, at spørgsmålet om 

røgfri miljøer på EU-plan - til trods for 

Fællesskabets kompetence inden for 

arbejdspladslovgivning - indtil nu er 

blevet behandlet i ikkebindende 

resolutioner og henstillinger; 

udgår 

Or. en 
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25.11.2009 B7-0164/2 

Ændringsforslag  2 

Peter Liese, Theodoros Skylakakis 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0164/2009 

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

Røgfri miljøer 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. beklager, uden at ville anfægte 

nærhedsprincippet, at spørgsmålet om 

røgfri miljøer på EU-plan - til trods for 

Fællesskabets kompetence inden for 

arbejdspladslovgivning - indtil nu er 

blevet behandlet i ikkebindende 

resolutioner og henstillinger; 

understreger, uden at ville anfægte 

nærhedsprincippet, at EU har et ansvar, og 

at der allerede eksisterer visse bindende 

lovbestemmelser; 

Or. en 
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25.11.2009 B7-0164/3 

Ændringsforslag  3 

Peter Liese, Theodoros Skylakakis 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0164/2009 

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

Røgfri miljøer 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. understreger, at bindende lovgivning 

med grundlag i traktatens artikel 137 og 

152 potentielt vil kunne sikre de hidtil 

største reduktioner i forekomsten af 

tobaksforurenet luft og de hertil knyttede 

sundhedsmæssige og økonomiske byrder; 

erkender dog, at disse artikler, og navnlig 

artikel 137, ikke direkte berører de 

specifikke problemer, der gør sig gældende 

for børn, 

10. understreger, at bindende lovgivning 

med grundlag i traktatens artikel 137 og 

152 potentielt vil kunne sikre reduktioner i 

forekomsten af tobaksforurenet luft og de 

hertil knyttede sundhedsmæssige og 

økonomiske byrder; erkender dog, at disse 

artikler, og navnlig artikel 137, ikke direkte 

berører de specifikke problemer, der gør 

sig gældende for børn, 

Or. en 
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25.11.2009 B7-0164/4 

Ændringsforslag  4 

Peter Liese, Theodoros Skylakakis 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0164/2009 

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

Røgfri miljøer 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. opfordrer Kommissionen til at 

forelægge Parlamentet og Rådet et 

lovgivningsforslag om indførelse i 2011 af 

et rygeforbud på alle indendørs 

arbejdspladser, herunder i alle indendørs 

offentlige bygninger og offentlige 

transportmidler i Den Europæiske Union, 

på området beskyttelse af arbejdstagernes 

sundhed, 

udgår 

Or. en 
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25.11.2009 B7-0164/5 

Ændringsforslag  5 

Peter Liese, Theodoros Skylakakis 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0164/2009 

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

Røgfri miljøer 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. opfordrer Kommissionen til at 

forelægge Parlamentet og Rådet et 

lovgivningsforslag om indførelse i 2011 af 

et rygeforbud på alle indendørs 

arbejdspladser, herunder i alle indendørs 

offentlige bygninger og offentlige 

transportmidler i Den Europæiske Union, 

på området beskyttelse af arbejdstagernes 

sundhed, 

13. opfordrer Kommissionen til at 

undersøge mulighederne for at forelægge 

Parlamentet og Rådet et lovgivningsforslag 

om indførelse af et rygeforbud på alle 

indendørs arbejdspladser, herunder i alle 

indendørs offentlige bygninger og 

offentlige transportmidler i Den 

Europæiske Union, i overensstemmelse 

med nærhedsprincippet og under 

hensyntagen til det særlige behov for 

beskyttelse af børn; 

Or. en 

 

 


