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Denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a 
určovanie polohy prostredníctvom tachografov ***II
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 9. júla 2020 k pozícii Rady v prvom 
čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení 
nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a 
týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a doby denného a týždenného odpočinku, a 
nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom 
tachografov (05114/1/2020 – C9-0104/2020 – 2017/0122(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (05114/1/2020 – C9-0104/2020),

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 
18. januára 20181,

– zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 1. februára 20182,

– so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní3 k návrhu Komisie pre Európsky parlament 
a Radu (COM(2017)0277), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 74 
ods. 4 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre dopravu a cestovný ruch 
(A9-0115/2020),

1. schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

1 Ú. v. EÚ C 197, 8.6.2018, s. 45. 
2 Ú. v. EÚ C 176, 23.5.2018, s. 57.
3 Prijaté texty, 4.4.2019, P8_TA(2019)0340.



2. konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady; 

3. poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s 
článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4. poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že 
všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady 
zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.


