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POPRAWKI 1-5

Projekt propozycji rezolucji (PE 370.113v02-00)
Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten
w sprawie dalszych działań związanych z opinią Parlamentu Europejskiego w sprawie 
ochrony środowiska: zwalczanie przestępczości, przestępstwa oraz nakładanie kar

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 1
Ustęp 3

3. uważa, że przyjęcie przez Radę decyzji ramowej wskazuje, że państwa członkowskie 
uznają, że środki prawne z zakresu praw karnego są konieczne aby wpłynąć
korzystnie na przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska;  

Or. en

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 2
Ustęp 6a (nowy)

6a. wzywa Radę do przeanalizowania oryginalnego wniosku Komisji w celu 
wprowadzenia do niego zmian lub dostarczenia wskazówek do nowego wniosku w 
sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne w oparciu o art. 175 Traktatu;

Or. en
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Poprawkę złożyła Satu Hassi

Poprawka 3
Ustęp 6a (nowy)

6a. wzywa Radę do przeanalizowania oryginalnego wniosku Komisji w celu 
wprowadzenia do niego zmian lub dostarczenia wskazówek do nowego wniosku w 
sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne w oparciu o art. 175 Traktatu;

Or. en

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 4
Ustęp 7

7. w przypadku gdy Rada nie wykaże determinacji i nie przyjmie wspólnego stanowiska 
w sprawie oryginalnego wniosku Komisji, nalega, by Komisja Europejska 
przedstawiła nowy wniosek dotyczący ochrony środowiska poprzez prawo karne w 
oparciu o art. 175 Traktatu, uwzględniając orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości, 
jak również włączając wynik głosowania Parlamentu Europejskiego w pierwszym 
czytaniu nad oryginalnym wnioskiem dotyczącym dyrektywy Parlamentu i Rady 
(skreślenie);     

Or. en

Poprawkę złożyła Satu Hassi

Poprawka 5
Ustęp 7

7. w przypadku gdy Rada nie wykaże determinacji i nie przyjmie wspólnego stanowiska
w sprawie oryginalnego wniosku Komisji, nalega, by Komisja Europejska 
przedstawiła nowy wniosek, uwzględniając orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości, 
jak również włączając wynik głosowania Parlamentu Europejskiego w pierwszym 
czytaniu nad wnioskiem dotyczącym dyrektywy Parlamentu i Rady w sprawie 
ochrony środowiska poprzez prawo karne;     

Or. en


