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25.11.2009 B7-0164/1 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  1 

Peter Liese, Theodoros Skylakakis 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Návrh uznesenia B7-0164/2009 

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

Prostredie bez dymu 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že pri dodržiavaní zásady 
subsidiarity sa na úrovni EÚ 
problematika prostredia bez dymu 
doposiaľ riešila nezáväznými uzneseniami 
a odporúčaniami, a to aj napriek tomu, že 
Spoločenstvo má legislatívnu právomoc 
v oblasti pracovného prostredia; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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25.11.2009 B7-0164/2 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  2 

Peter Liese, Theodoros Skylakakis 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Návrh uznesenia B7-0164/2009 

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

Prostredie bez dymu 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že pri dodržiavaní zásady 
subsidiarity sa na úrovni EÚ problematika 
prostredia bez dymu doposiaľ riešila 
nezáväznými uzneseniami 
a odporúčaniami, a to aj napriek tomu, že 
Spoločenstvo má legislatívnu právomoc 
v oblasti pracovného prostredia; 

zdôrazňuje, pri dodržiavaní zásady 
subsidiarity, že EÚ má zodpovednosť a že 
už existujú niektoré záväzné právne 
predpisy; 

Or. en 
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25.11.2009 B7-0164/3 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  3 

Peter Liese, Theodoros Skylakakis 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Návrh uznesenia B7-0164/2009 

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

Prostredie bez dymu 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

10. zdôrazňuje, že záväzné právne predpisy 
vychádzajúce z článkov 137 a 152 zmluvy 
by mohli potenciálne priniesť najväčšie 
zníženie výskytu environmentálneho 
tabakového dymu a obmedzenie súvisiacej 
zdravotnej a ekonomickej záťaže; uznáva 
však, že predmetom týchto článkov, a to 
najmä článku 137, nie sú konkrétne 
problémy detí; 

10. zdôrazňuje, že záväzné právne predpisy 
vychádzajúce z článkov 137 a 152 zmluvy 
by mohli potenciálne priniesť zníženie 
výskytu environmentálneho tabakového 
dymu a obmedzenie súvisiacej zdravotnej 
a ekonomickej záťaže; uznáva však, že 
predmetom týchto článkov, a to najmä 
článku 137, nie sú konkrétne problémy 
detí; 

Or. en 
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25.11.2009 B7-0164/4 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  4 

Peter Liese, Theodoros Skylakakis 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Návrh uznesenia B7-0164/2009 

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

Prostredie bez dymu 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

13. vyzýva Komisiu, aby predložila 
Parlamentu a Rade návrh právneho 
predpisu, ktorý by platil od roku 2011 
a ktorý by sa týkal zákazu fajčenia na 
všetkých uzavretých pracoviskách a vo 
všetkých uzavretých verejných budovách 
a hromadných dopravných prostriedkoch 
v EÚ, a to v rámci ochrany zdravia 
pracovníkov; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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25.11.2009 B7-0164/5 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  5 

Peter Liese, Theodoros Skylakakis 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Návrh uznesenia B7-0164/2009 

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

Prostredie bez dymu 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

13. vyzýva Komisiu, aby predložila 
Parlamentu a Rade návrh právneho 
predpisu, ktorý by platil od roku 2011 
a ktorý by sa týkal zákazu fajčenia na 
všetkých uzavretých pracoviskách a vo 
všetkých uzavretých verejných budovách 
a hromadných dopravných prostriedkoch 
v EÚ, a to v rámci ochrany zdravia 
pracovníkov; 

13. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
možnosti predložiť Parlamentu a Rade 
návrh právneho predpisu o zákaze fajčenia 
na všetkých uzavretých pracoviskách a vo 
všetkých uzavretých verejných budovách 
a hromadných dopravných prostriedkoch 
v EÚ, v súlade so zásadou subsidiarity a 
pri zohľadnení osobitnej potreby ochrany 
detí; 

Or. en 

 
 


