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Poprawka  9 

Matthias Groote 

w imieniu grupy S&D 

Gerben-Jan Gerbrandy 

w imieniu grupy ALDE 

Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pomiary emisji w sektorze motoryzacyjnym 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 9 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 9a. ubolewa z powodu braku 

przejrzystości obrad w ramach procedury 

komitetowej nad wnioskiem w sprawie 

badań emisji w rzeczywistych warunkach 

ruchu drogowego, a w szczególności ze 

względu na fakt, że Komisja – przekazując 

informacje przedstawicielom państw 

członkowskich – nie przekazała ich 

Parlamentowi; wzywa Komisję do 

ujawnienia wszelkich odnośnych 

dokumentów Parlamentowi na równi z 

państwami członkowskimi, a w 

szczególności do opublikowania 

dokumentów przygotowawczych dla 

Komitetu Technicznego ds. Pojazdów 

Silnikowych, odnoszących się do przyjęcia 

nowego badania emisji w rzeczywistych 

warunkach ruchu drogowego; 
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Poprawka  10 

Matthias Groote 

w imieniu grupy S&D 

Gerben-Jan Gerbrandy 

w imieniu grupy ALDE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pomiary emisji w sektorze motoryzacyjnym 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 11 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 11a. apeluje zatem o rozważenie 

ustanowienia organu nadzoru na szczeblu 

UE; 

Or. en 
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Poprawka  11 

Matthias Groote 

w imieniu grupy S&D 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pomiary emisji w sektorze motoryzacyjnym 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

3. uważa, że niezwykle ważne jest, by 

Komisja i państwa członkowskie szybko 

odzyskały zaufanie konsumentów za 

pomocą konkretnych działań, a także 

podjęły wszelkie możliwe wysiłki w celu 

załagodzenia sytuacji; podkreśla 

solidarność z pracownikami zakładów 

dotkniętych tym skandalem i jest 

zaniepokojony skutkami dla całego 

łańcucha dostaw, zwłaszcza dla MŚP, które 

obecnie nie z własnej winy zmagają się z 

olbrzymimi wyzwaniami z powodu tego 

oszustwa;  

3. uważa, że niezwykle ważne jest, by 

Komisja i państwa członkowskie szybko 

odzyskały zaufanie konsumentów za 

pomocą konkretnych działań, a także 

podjęły wszelkie możliwe wysiłki w celu 

załagodzenia sytuacji; podkreśla 

solidarność z pracownikami zakładów 

dotkniętych tym skandalem i jest 

zaniepokojony skutkami dla całego 

łańcucha dostaw, zwłaszcza dla MŚP, które 

obecnie nie z własnej winy zmagają się z 

olbrzymimi wyzwaniami z powodu tego 

oszustwa; podkreśla, że pracownicy nie 

powinni w ostatecznym rozrachunku 

płacić ceny za manipulacje przy 

pomiarach emisji; 

Or. en 

 

 


