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Predlog spremembe  9 

Matthias Groote 

v imenu skupine S&D 

Gerben-Jan Gerbrandy 

v imenu skupine ALDE 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Merjenje emisij v avtomobilskem sektorju 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 9a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  9a. obžaluje pomanjkanje preglednosti v 

posvetovanjih o predlogu za preskus RDE 

v okviru postopka komitologije in zlasti 

dejstvo, da Komisija informacij, ki jih je 

posredovala predstavnikom držav članic, 

ni hkrati posredovala Parlamentu; poziva 

Komisijo, naj Parlamentu, tako kot 

državam članicam, razkrije vso ustrezno 

dokumentacijo in zlasti objavi 

pripravljalne dokumente za sprejetje 

novega preskusa RDE, ki jih je pripravila 

za Tehnični odbor za motorna vozila; 

Or. en 
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Predlog spremembe  10 

Matthias Groote 

v imenu skupine S&D 

Gerben-Jan Gerbrandy 

v imenu skupine ALDE 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Merjenje emisij v avtomobilskem sektorju 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 11a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  11a. zato poziva k razmisleku o 

vzpostavitvi nadzornega organa na ravni 

EU; 

Or. en 
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Predlog spremembe  11 

Matthias Groote 

v imenu skupine S&D 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Merjenje emisij v avtomobilskem sektorju 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

3. meni, da je bistveno, da Komisija in 

države članice s konkretnimi ukrepi hitro 

obnovijo zaupanje potrošnikov in si čim 

bolj prizadevajo za umiritev razmer; izraža 

globoko solidarnost s prizadetimi 

zaposlenimi in je zaskrbljen zaradi učinka 

vzdolž dobavne verige, zlasti na mala in 

srednja podjetja, ki so sicer nedolžna, a se 

zdaj zaradi te goljufije soočajo s hudimi 

izzivi;  

3. meni, da je bistveno, da Komisija in 

države članice s konkretnimi ukrepi hitro 

obnovijo zaupanje potrošnikov in si čim 

bolj prizadevajo za umiritev razmer; izraža 

globoko solidarnost s prizadetimi 

zaposlenimi in je zaskrbljen zaradi učinka 

vzdolž dobavne verige, zlasti na mala in 

srednja podjetja, ki so sicer nedolžna, a se 

zdaj zaradi te goljufije soočajo s hudimi 

izzivi; poudarja, da cene manipuliranja z 

meritvami emisij na koncu ne bi smeli 

plačati zaposleni; 

Or. en 

 

 


