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Pozmeňujúci návrh  82 

Sophia in ‘t Veld 

v mene skupiny ALDE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. zdôrazňuje, že úspešná európska 

politika v oblasti migrácie si 

vyžaduje dohodnutý mechanizmus 

pre spravodlivé a účinné rozdelenie 

žiadateľov o azyl; zdôrazňuje 

dôležitosť dosiahnutia pokroku pri 

riešení migračnej krízy spôsobom, 

ktorý preukáže oveľa väčšiu 

citlivosť voči rozšíreným obavám 

členských štátov v súvislosti s 

nekontrolovanou migráciou, víta 

nedávne úspechy pri posilňovaní 

riadenia a účinnej kontrole 

vonkajších hraníc Únie, čo je 

podmienkou opätovného vytvorenia 

vysokej úrovne vzájomnej dôvery 

medzi členskými štátmi; 

7. zdôrazňuje, že úspešná európska 

politika v oblasti migrácie si 

vyžaduje dohodnutý mechanizmus 

pre spravodlivé a účinné rozdelenie 

žiadateľov o azyl; zdôrazňuje 

potrebu preukázať, že EÚ je 

schopná zvládnuť migračné toky; 
víta nedávne úspechy pri posilňovaní 

riadenia a účinnej kontrole 

vonkajších hraníc Únie, čo je 

podmienkou opätovného vytvorenia 

vysokej úrovne vzájomnej dôvery 

medzi členskými štátmi;  
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Pozmeňujúci návrh  83 

Sophia in ‘t Veld 

v mene skupiny ALDE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 56 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

56. domnieva sa, že prioritou by mala 

byť práca na nových alebo 

aktualizovaných databázach vrátane 

systému vstup/výstup (EES), 

európskeho systému pre cestovné 

informácie a povolenia (ETIAS), 

balíka opatrení SIS II, Eurodac, 

Európskeho systému policajných 

záznamov (EPRIS) a Európskeho 

informačného systému registrov 

trestov (ECRIS) a na ich zavedenie 

by mali byť poskytnuté primerané 

finančné prostriedky; 

56. domnieva sa, že prioritou by mala 

byť práca na nových alebo 

aktualizovaných databázach vrátane 

systému vstup/výstup (EES), 

európskeho systému pre cestovné 

informácie a povolenia (ETIAS), 

balíka opatrení SIS II, Eurodac, 

Európskeho systému policajných 

záznamov (EPRIS) a Európskeho 

informačného systému registrov 

trestov (ECRIS) a na ich zavedenie 

by mali byť poskytnuté primerané 

finančné prostriedky; naliehavo 

vyzýva Komisiu, aby predložila 

návrhy na zavedenie 

mechanizmov, ktorými sa 

zabezpečí náležitý demokratický a 

súdny dohľad; 
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Pozmeňujúci návrh  84 

Sophia in ‘t Veld 

v mene skupiny ALDE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 60 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

60. považuje boj proti korupcii za 

politickú prioritu; 

60. považuje boj proti korupcii za 

politickú prioritu; vyjadruje 

poľutovanie nad rozhodnutím 

Komisie zrušiť výročnú správu o 

boji proti korupcii; 
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Pozmeňujúci návrh  85 

Sophia in ‘t Veld 

v mene skupiny ALDE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 11 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  11a. zdôrazňuje význam úplného 

vykonania siedmeho 

environmentálneho akčného 

programu (EAP) na roky 2014 – 

2020 a očakáva, že Komisia 

zabezpečí, aby sa v pracovnom 

programe na rok 2018 v plnej 

miere odrážali ciele EAP; vyzýva 

tiež Komisiu, aby prijala opatrenia 

vo všetkých príslušných oblastiach 

politiky s cieľom zabezpečiť 

naplnenie cieľov stratégie EÚ v 

oblasti biodiverzity a bezodkladné 

riešenie nedostatkov zistených v 

rámci preskúmania stratégie v 

polovici jej trvania; 
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Pozmeňujúci návrh  86 

Sophia in ‘t Veld 

v mene skupiny ALDE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 68 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  68a. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 

zachovanie vedúcej úlohy EÚ pri 

vykonávaní a presadzovaní 

Parížskej dohody; vyzýva Komisiu, 

aby vypracovala aj stratégiu 

eliminácie emisií uhlíka v polovici 

storočia v súlade s cieľmi 

stanovenými v Parížskej dohode 

vrátane priebežných medzníkov, 

aby sa zabezpečilo nákladovo 

efektívne plnenie klimatických 

cieľov EÚ; 
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Pozmeňujúci návrh  87 

Sophia in ‘t Veld 

v mene skupiny ALDE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 68 b (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  68b. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 

opatrenia na podporu 

organizovaného prechodu na 

nízkouhlíkové hospodárstvo 

s cieľom zmierniť systematické 

ekonomické riziká spojené s 

finančnými aktívami vo 

vysokouhlíkovom hospodárstve; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  88 

Sophia in ‘t Veld 

v mene skupiny ALDE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 50 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

50. vyzdvihuje význam dokončenia 

únie kapitálových trhov; 

zdôrazňuje však, že každý ďalší 

legislatívny návrh by sa mal 

vypracovať len vtedy, ak 

zamýšľané účinky nemožno 

dosiahnuť nelegislatívnymi 

prostriedkami; 

50. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 

urýchlila prácu na dokončení únie 

kapitálových trhov s cieľom 

pomôcť uvoľniť investície v EÚ 

na tvorbu rastu a pracovných 

miest; vyzýva Komisiu, aby 

predložila návrhy na zlepšenie 

podnikateľského prostredia v EÚ 

s cieľom pritiahnuť viac priamych 

zahraničných investícií; 
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Pozmeňujúci návrh  89 

Sophia in ‘t Veld 

v mene skupiny ALDE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 36 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  36a. vyzýva Komisiu, aby predložila 

integrovaný a harmonizovaný 

legislatívny návrh na zavedenie 

prepojenej a automatizovanej 

dopravy prostredníctvom 

umožnenia cezhraničných 

skúšobných zariadení, 

vypracovania primeraných 

európskych právnych predpisov 

týkajúcich sa zodpovednosti a 

ochrany súkromia a osobných 

údajov a podpory verejno-

súkromných iniciatív; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  90 

Sophia in ‘t Veld 

v mene skupiny ALDE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 36 b (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  36b. vyzýva Komisiu, aby s cieľom 

zabezpečiť integrovaný prístup k 

politikám v oblasti dopravy 

urýchlene predložila balík opatrení 

v oblasti multimodálnej dopravy, 

ktorý by mal zahŕňať aj 

ustanovenia týkajúce sa práv 

cestujúcich a integrovanej mobility 

„od dverí k dverám“ pre osobnú a 

nákladnú dopravu; žiada Komisiu, 

aby venovala väčšiu pozornosť a 

podporu digitálnej transformácii 

odvetvia multimodálnej dopravy 

(elektronické dokumenty) a aby 

iniciovala zavedenie 

multimodálnej infraštruktúry 

a služieb v rámci sietí TEN-T; 

Or. en 

 

 


