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28.5.2018 A8-0178/42 

Pozměňovací návrh  42 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budoucnost potravinářství a zemědělství 

2018/2037(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 9 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9a. vyzývá Komisi, aby v příští SZP 

provedla nezbytné úpravy, a dostála tak 

výzvě Parlamentu, aby žádné zemědělské 

dotace nesměřovaly na chov býků pro 

účely býčích zápasů; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/43 

Pozměňovací návrh  43 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budoucnost potravinářství a zemědělství 

2018/2037(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 37 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 37a. vyzývá Komisi, aby od příští SZP 

oddělila článek 39 SFEU, který uvádí, že 

by měla být neustále zvyšována 

produktivita v zemědělství, neboť 

zvyšování produktivity coby samostatný cíl 

je v rozporu s udržitelnou budoucností 

potravinářství a zemědělství v EU; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/44 

Pozměňovací návrh  44 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budoucnost potravinářství a zemědělství 

2018/2037(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 95 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 95a. žádá Komisi a členské státy, aby 

přijaly doporučení Evropského účetního 

dvora týkající se ekologických plateb 

zavedených v rámci reformy z roku 2013 a 

aby je v rámci příští SZP podrobily 

včasnému posouzení; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/45 

Pozměňovací návrh  45 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budoucnost potravinářství a zemědělství 

2018/2037(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 96 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 96a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

se zasazovaly o udržitelnou regionální 

produkci krmiv, a to zákazem dovozu 

produktů ze sóji, rybí moučky a palmy 

olejné používaných jako krmivo v 

intenzivních chovech hospodářských 

zvířat, neboť EU nese v důsledku těchto 

dovozů odpovědnost za odlesňování, 

nedostatek vody, úbytek biologické 

rozmanitosti a zabírání půdy jinde ve 

světě; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/46 

Pozměňovací návrh  46 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Dimitrios 

Papadimoulis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budoucnost potravinářství a zemědělství 

2018/2037(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 100 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 100a. zdůrazňuje, že podle Organizace 

spojených národů pro výživu a zemědělství 

produkuje intenzivní chov hospodářských 

zvířat téměř jednu pětinu celosvětových 

emisí skleníkových plynů, a chceme-li 

tudíž adekvátně bojovat se změnou 

klimatu, je nevyhnutelné drastické snížení 

počtu hospodářských zvířat; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/47 

Pozměňovací návrh  47 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budoucnost potravinářství a zemědělství 

2018/2037(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 176 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

176. zdůrazňuje, že Komise by měla 

nadále zajišťovat, aby právní předpisy EU 

v oblasti dobrých životních podmínek 

zvířat byly ve všech členských státech 

vždy prosazovány stejnoměrně, a to za 

uplatnění řádné kontroly a sankcí; vyzývá 

Komisi, aby sledovala zdraví zvířat a jejich 

dobré životní podmínky, včetně přepravy 

zvířat, a podávala o nich zprávy; 

připomíná, že produkty vstupující do EU 

musí dodržovat evropské normy v oblasti 

dobrých životních podmínek zvířat, 

životního prostředí a v sociální oblasti; 

požaduje finanční pobídky pro dobrovolné 

přijímání opatření v oblasti dobrých 

životních podmínek zvířat, které přesahují 

minimální legislativní normy; 

176. zdůrazňuje, že Komise by měla 

nadále zajišťovat, aby právní předpisy EU 

v oblasti dobrých životních podmínek 

zvířat byly ve všech členských státech 

vždy prosazovány stejnoměrně, a to za 

uplatnění řádné kontroly a sankcí, přičemž 

je nutné začít u rutinního kupírování 

ocasů selat, jež je v EU zakázáno od roku 

1991; vyzývá Komisi, aby sledovala zdraví 

zvířat a jejich dobré životní podmínky, 

včetně přepravy zvířat, a podávala o nich 

zprávy; připomíná, že produkty vstupující 

do EU musí dodržovat evropské normy v 

oblasti dobrých životních podmínek zvířat, 

životního prostředí a v sociální oblasti; 

požaduje finanční pobídky pro dobrovolné 

přijímání opatření v oblasti dobrých 

životních podmínek zvířat, které přesahují 

minimální legislativní normy; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/48 

Pozměňovací návrh  48 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, 

Stelios Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budoucnost potravinářství a zemědělství 

2018/2037(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 177 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 177a. vyzývá Komisi, aby vypracovala 

právní předpisy EU zabývající se 

minimálními požadavky na ochranu všech 

zvířat chovaných pro hospodářské účely, 

jež se zaměří na jednotlivé druhy; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/49 

Pozměňovací návrh  49 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budoucnost potravinářství a zemědělství 

2018/2037(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 36 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 36a. naléhavě vyzývá Komisi a Radu, 

aby ústředním prvkem SZP učinily 

výkupní ceny pokrývající výrobní náklady 

a mzdy; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/50 

Pozměňovací návrh  50 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budoucnost potravinářství a zemědělství 

2018/2037(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 71 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 71a. požaduje, aby bylo uznáno 

společné vlastnictví rodinných 

zemědělských podniků a aby byly přímé 

platby děleny rovnou měrou mezi oba 

členy páru; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/51 

Pozměňovací návrh  51 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budoucnost potravinářství a zemědělství 

2018/2037(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. vyzývá k vytvoření nástrojů pro 

regulaci produkce a trhů; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/52 

Pozměňovací návrh  52 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budoucnost potravinářství a zemědělství 

2018/2037(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 119 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 119a. trvá na tom, že je zapotřebí posílit 

postavení producentů v rámci 

potravinového řetězce prostřednictvím 

závazných právních předpisů, které jim 

zaručí spravedlivý podíl na přidané 

hodnotě, jenž pokryje výrobní náklady a 

zajistí zaplacení práce; odmítá, aby bylo 

pojištění využíváno jako nástroj k boji 

proti kolísání cen; 

Or. en 

 

 


