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NL In verscheidenheid verenigd NL 

25.11.2009 B7-0164/1 

Amendement  1 

Peter Liese, Theodoros Skylakakis 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0164/2009 

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

Rookvrije ruimtes 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. eerbiedigt het subsidiariteitsbeginsel , 

maar betreurt dat het thema rookvrije 

ruimten op EU-niveau, hoewel de 

Gemeenschap bevoegd is op het gebied 

van wetgeving inzake werkplekken, tot 

dusverre is aangepakt via niet-bindende 

resoluties en aanbevelingen;  

Schrappen 

Or. en 
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25.11.2009 B7-0164/2 

Amendement  2 

Peter Liese, Theodoros Skylakakis 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0164/2009 

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

Rookvrije ruimtes 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. eerbiedigt het subsidiariteitsbeginsel, 

maar betreurt dat het thema rookvrije 

ruimten op EU-niveau, hoewel de 

Gemeenschap bevoegd is op het gebied 

van wetgeving inzake werkplekken, tot 

dusverre is aangepakt via niet-bindende 

resoluties en aanbevelingen;  

2. eerbiedigt het subsidiariteitsbeginsel, 

maar onderstreept dat de EU 

verantwoordelijkheid draagt en dat er 

reeds enkele bindende wettelijke 

bepalingen bestaan; 

Or. en 
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25.11.2009 B7-0164/3 

Amendement  3 

Peter Liese, Theodoros Skylakakis 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0164/2009 

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

Rookvrije ruimtes 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. wijst erop dat de bindende wetgeving 

op de grondslag van de artikelen 137 en 

152 van het Verdrag zou kunnen resulteren 

in de grootste beperkingen van TRM-

dominantie en de belasting van gezondheid 

en economie die daaruit voortvloeit;  

erkent echter dat in deze artikelen, en met 

name in artikel 137, de specifieke 

problemen van kinderen niet rechtstreeks 

worden aangepakt; 

10. wijst erop dat de bindende wetgeving 

op de grondslag van de artikelen 137 en 

152 van het Verdrag zou kunnen resulteren 

in beperkingen van TRM-dominantie en de 

belasting van gezondheid en economie die 

daaruit voortvloeit;  erkent echter dat in 

deze artikelen, en met name in artikel 137, 

de specifieke problemen van kinderen niet 

rechtstreeks worden aangepakt; 

Or. en 
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25.11.2009 B7-0164/4 

Amendement  4 

Peter Liese, Theodoros Skylakakis 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0164/2009 

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

Rookvrije ruimtes 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. verzoekt de Commissie bij het 

Parlement en de Raad een voorstel in te 

dienen voor wetgeving om in de sector 

bescherming van de gezondheid van 

werknemers uiterlijk in 2011 een 

rookverbod in te stellen op alle gesloten 

werkplekken, o.m. alle gesloten openbare 

gebouwen en het openbaar vervoer in de 

EU; 

Schrappen 

Or. en 
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25.11.2009 B7-0164/5 

Amendement  5 

Peter Liese, Theodoros Skylakakis 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0164/2009 

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

Rookvrije ruimtes 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. verzoekt de Commissie bij het 

Parlement en de Raad een voorstel in te 

dienen voor wetgeving om in de sector 

bescherming van de gezondheid van 

werknemers uiterlijk in 2011 een 

rookverbod in te stellen op alle gesloten 

werkplekken, o.m. alle gesloten openbare 

gebouwen en het openbaar vervoer in de 

EU; 

13. verzoekt de Commissie bij het 

Parlement en de Raad de mogelijkheden te 

onderzoeken om een voorstel in te dienen 

voor wetgeving om een rookverbod in te 

stellen op alle gesloten werkplekken, o.m. 

alle gesloten openbare gebouwen en het 

openbaar vervoer in de EU, met 

inachtneming van het 

subsidiarititeitsbeginsel en rekening 

houdend met de specifieke noodzaak om 

kinderen te beschermen; 

Or. en 

 

 


