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PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

25.11.2009 B7-0164/1 

Poprawka  1 

Peter Liese, Theodoros Skylakakis 

w imieniu grupy politycznej PPE 
 
Projekt rezolucji B7-0164/2009 

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

Środowiska wolne od dymu tytoniowego 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

2. przy poszanowaniu zasady 

pomocniczości ubolewa, Ŝe na poziomie 

UE – pomimo kompetencji Wspólnoty w 

zakresie prawodawstwa dotyczącego 

miejsc pracy – kwestia środowisk wolnych 

od dymu tytoniowego była dotychczas 

uwzględniana jedynie w niewiąŜących 

rezolucjach i zaleceniach; 

skreślony 

Or. en 
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25.11.2009 B7-0164/2 

Poprawka  2 

Peter Liese, Theodoros Skylakakis 

w imieniu grupy politycznej PPE 
 
Projekt rezolucji B7-0164/2009 

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

Środowiska wolne od dymu tytoniowego 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

2. przy poszanowaniu zasady 
pomocniczości ubolewa, Ŝe na poziomie 

UE – pomimo kompetencji Wspólnoty w 

zakresie prawodawstwa dotyczącego 

miejsc pracy – kwestia środowisk wolnych 

od dymu tytoniowego była dotychczas 

uwzględniana jedynie w niewiąŜących 

rezolucjach i zaleceniach; 

2. przy poszanowaniu zasady 
pomocniczości podkreśla, Ŝe UE ponosi 
odpowiedzialność i Ŝe istnieją juŜ pewne 

wiąŜące przepisy prawne; 

Or. en 
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25.11.2009 B7-0164/3 

Poprawka  3 

Peter Liese, Theodoros Skylakakis 

w imieniu grupy politycznej PPE 
 
Projekt rezolucji B7-0164/2009 

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

Środowiska wolne od dymu tytoniowego 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

10. podkreśla, iŜ wiąŜące przepisy prawne 
oparte na art. 137 i 152 traktatu mogą 
potencjalnie przynieść największą redukcję 
powszechności ETS i związanych z nim 
szkód zdrowotnych oraz obciąŜeń 
ekonomicznych; uznaje jednak fakt, Ŝe 
artykuły te, w szczególności art. 137, nie 
dotyczą bezpośrednio konkretnych 
problemów dzieci; 

10. podkreśla, iŜ wiąŜące przepisy prawne 
oparte na art. 137 i 152 traktatu mogą 
potencjalnie przynieść redukcję 
powszechności ETS i związanych z nim 
szkód zdrowotnych oraz obciąŜeń 
ekonomicznych; uznaje jednak fakt, Ŝe 
artykuły te, w szczególności art. 137, nie 
dotyczą bezpośrednio konkretnych 
problemów dzieci; 

Or. en 
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25.11.2009 B7-0164/4 

Poprawka  4 

Peter Liese, Theodoros Skylakakis 

w imieniu grupy politycznej PPE 
 
Projekt rezolucji B7-0164/2009 

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

Środowiska wolne od dymu tytoniowego 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

13. wzywa Komisję do przedstawienia 

Parlamentowi i Radzie wniosku w sprawie 

przepisów dotyczących wprowadzenia do 

2011 r. zakazu palenia we wszelkich 

zamkniętych miejscach pracy, w tym 

wszelkich zamkniętych pomieszczeniach 

publicznych i transporcie publicznym w 

UE, w ramach ochrony zdrowia 

pracowników; 

skreślony 

Or. en 
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25.11.2009 B7-0164/5 

Poprawka  5 

Peter Liese, Theodoros Skylakakis 

w imieniu grupy politycznej PPE 
 
Projekt rezolucji B7-0164/2009 

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

Środowiska wolne od dymu tytoniowego 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

13. wzywa Komisję do przedstawienia 
Parlamentowi i Radzie wniosku w sprawie 
przepisów dotyczących wprowadzenia do 
2011 r. zakazu palenia we wszelkich 
zamkniętych miejscach pracy, w tym 
wszelkich zamkniętych pomieszczeniach 
publicznych i transporcie publicznym w 
UE, w ramach ochrony zdrowia 

pracowników; 

13. wzywa Komisję do zbadania 
moŜliwości w zakresie przedstawienia 
Parlamentowi i Radzie wniosku w sprawie 
przepisów dotyczących wprowadzenia 
zakazu palenia we wszelkich zamkniętych 
miejscach pracy, w tym wszelkich 
zamkniętych pomieszczeniach publicznych 
i transporcie publicznym w UE, zgodnie z 
zasadą pomocniczości oraz przy 

uwzględnieniu konieczności otoczenia 

szczególną ochroną dzieci; 

Or. en 

 
 


