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Pozměňovací návrh  9 

Matthias Groote 

za skupinu S&D 

Gerben-Jan Gerbrandy 

za skupinu ALDE 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Měření emisí v automobilovém odvětví 

Společný návrh usnesení 

Bod 9 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9a. odsuzuje nedostatečnou 

transparentnost jednání v rámci postupu 

projednávání návrhu o zjišťování emisí za 

skutečného provozu ve výborech, 

a zejména to, že Komise neposkytla 

Parlamentu informace ve stejný okamžik 

jako zástupcům členských států; vyzývá 

Komisi, aby Parlamentu umožnila přístup 

k veškeré dokumentaci stejně jako 

členským státům, a zejména aby zveřejnila 

přípravné dokumenty pro technický výbor 

pro motorová vozidla, které se týkají 

zavedení nového způsobu zjišťování emisí 

za skutečného provozu;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  10 

Matthias Groote 

za skupinu S&D 

Gerben-Jan Gerbrandy 

za skupinu ALDE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Měření emisí v automobilovém odvětví 

Společný návrh usnesení 

Bod 11 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 11a. vyzývá proto, aby se zvážilo zřízení 

mechanismu dohledu na úrovni EU; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  11 

Matthias Groote 

za skupinu S&D 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Měření emisí v automobilovém odvětví 

Společný návrh usnesení 

Bod 3 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. domnívá se, že je naprosto nezbytné, aby 

Komise a členské státy obnovily 

prostřednictvím konkrétních opatření 

důvěru spotřebitelů a aby se pokusily 

veškerými možnými způsoby uklidnit 

nastalou situaci; podtrhuje svou solidaritu 

s dotčenými zaměstnanci a je znepokojen 

nad dopadem na celý dodavatelský řetězec, 

a zejména na malé a střední podniky, které 

teď nevinně čelí velkým těžkostem 

způsobeným podvodem;  

3. domnívá se, že je naprosto nezbytné, aby 

Komise a členské státy obnovily 

prostřednictvím konkrétních opatření 

důvěru spotřebitelů a aby se pokusily 

veškerými možnými způsoby uklidnit 

nastalou situaci; podtrhuje svou solidaritu 

s dotčenými zaměstnanci a je znepokojen 

nad dopadem na celý dodavatelský řetězec, 

a zejména na malé a střední podniky, které 

teď nevinně čelí velkým těžkostem 

způsobeným podvodem; zdůrazňuje, že na 

tyto manipulace s měřením emisí by 

v žádném případě neměli doplatit 

zaměstnanci;  

Or. en 

 

 


