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Amendamentul  9 

Matthias Groote 

în numele Grupului S&D 

Gerben-Jan Gerbrandy 

în numele Grupului ALDE 

Bas Eickhout 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 9 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 9a. regretă lipsa de transparență a 

deliberărilor prin procedura comitetelor 

privind propunerea unei testări RDE și, în 

special, faptul că informațiile nu au fost 

transmise de Comisie Parlamentului 

European în același timp ca 

reprezentanților statelor membre; invită 

Comisia să facă cunoscute Parlamentului, 

în aceleași condiții ca și statelor membre, 

toate documentele relevante și, în special, 

să publice documentele pregătitoare 

pentru Comitetul tehnic pentru 

autovehicule referitoare la adoptarea noii 

testări RDE; 

Or. en 
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Amendamentul  10 

Matthias Groote 

în numele Grupului S&D 

Gerben-Jan Gerbrandy 

în numele Grupului ALDE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 11 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 11a. solicită, prin urmare, să se aibă în 

vedere instituirea unei autorități de 

supraveghere la nivelul UE; 

Or. en 
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Amendamentul  11 

Matthias Groote 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

3. consideră că este absolut necesar ca 

statele membre și Comisia să restabilească 

rapid încrederea consumatorilor prin 

măsuri concrete și să depună toate 

eforturile posibile pentru aplanarea 

situației; își exprimă ferm solidaritatea cu 

angajații implicați și este preocupat de 

impactul asupra întregului lanț de 

aprovizionare, în special asupra IMM-

urilor, care în momentul de față se 

confruntă, în ciuda inocenței lor, cu 

probleme enorme cauzate de frauda;  

3. consideră că este absolut necesar ca 

statele membre și Comisia să restabilească 

rapid încrederea consumatorilor prin 

măsuri concrete și să depună toate 

eforturile posibile pentru aplanarea 

situației; își exprimă ferm solidaritatea cu 

angajații implicați și este preocupat de 

impactul asupra întregului lanț de 

aprovizionare, în special asupra IMM-

urilor, care în momentul de față se 

confruntă, în ciuda inocenței lor, cu 

probleme enorme cauzate de frauda; 

subliniază faptul că angajații nu trebuie 

să fie cei care în final plătesc prețul 

manipulărilor la nivelul dispozitivelor de 

măsurare a emisiilor; 

Or. en 

 

 


