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1.6.2016 A8-0173/1 

Amendamentul  1 

Czesław Adam Siekierski 

în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 

 

Raport A8-0173/2016 

Edward Czesak 

Practicile comerciale neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare cu produse alimentare 

2015/2065(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  35a. consideră că o legislație-cadru la 

nivelul UE este necesară pentru 

combaterea PCN și pentru a garanta 

faptul că fermierii și consumatorii 

europeni beneficiază de condiții echitabile 

de vânzare și cumpărare; 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0173/2 

Amendamentul  2 

Czesław Adam Siekierski 

în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 

 

Raport A8-0173/2016 

Edward Czesak 

Practicile comerciale neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare cu produse alimentare 

2015/2065(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  35b. îndeamnă Comisia să prezinte în 

timp util o propunere de legislație-cadru a 

UE, pentru a asigura condiții de 

concurență echitabile pe piața unică; 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0173/3 

Amendamentul  3 

Czesław Adam Siekierski 

în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 

 

Raport A8-0173/2016 

Edward Czesak 

Practicile comerciale neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare cu produse alimentare 

2015/2065(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  35c. susține că o astfel de legislație, care 

ar oferi producătorilor primari securitatea 

juridică necesară pentru a răspunde 

preocupărilor lor, alături de măsuri care 

măresc puterea de negociere a 

producătorilor agricoli, este necesară 

pentru a completa SCI și a proteja părțile 

interesate deja pe deplin implicate, 

asigurând, totodată, eliminarea PCN din 

lanțul de aprovizionare cu alimente;  

Or. en 
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1.6.2016 A8-0173/4 

Amendamentul  4 

Czesław Adam Siekierski 

în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 

 

Raport A8-0173/2016 

Edward Czesak 

Practicile comerciale neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare cu produse alimentare 

2015/2065(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 d (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  35d. subliniază că această legislație-cadru 

europeană nu trebuie să scadă nivelul de 

protecție din țările care au adoptat o 

legislație națională în domeniul 

combaterii PCN dintre întreprinderi; 

Or. en 

 

 


