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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

28.5.2018 A8-0178/42 

Τροπολογία  42 

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

Στέλιος Κούλογλου, Δημήτριος Παπαδημούλης 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας  

2018/2037(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  9α. καλεί την Επιτροπή να προβεί στις 

αναγκαίες προσαρμογές στο πλαίσιο της 

επόμενης ΚΓΠ προκειμένου να 

υλοποιήσει το αίτημα του Κοινοβουλίου 

να μην κάνει χρήση οιωνδήποτε 

αγροτικών επιδοτήσεων για την εκτροφή 

ταύρων για ταυρομαχίες· 

Or. en 
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ΔΠ 28,5/2018 A8-0178/43 

Τροπολογία  43 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση Υπόθεση A8-0178/2018· 

Herbert Dorfmann 

Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

2018/2037(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 37 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  37α. καλεί την Επιτροπή να 

αποσυνδέσει το άρθρο 39 της ΣΛΕΕ το 

οποίο ορίζει ότι η παραγωγικότητα της 

γεωργίας θα πρέπει σταθερά να 

αυξάνεται, με την επόμενη ΚΓΠ, 

δεδομένου ότι η αύξηση της 

παραγωγικότητας, ως αυτοσκοπός, 

έρχεται σε αντίθεση με τον στόχο ενός 

βιώσιμου μέλλοντος για τα τρόφιμα και 

τη γεωργία στην ΕΕ· 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/44 

Τροπολογία  44 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

2018/2037(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 95 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  95α. ζητεί από την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να υιοθετήσουν τις συστάσεις 

του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 

σχετικά με τις πληρωμές οικολογικού 

ελέγχου που εισήχθησαν στο πλαίσιο της 

μεταρρύθμισης του 2013 και να τις 

αξιολογήσουν εγκαίρως στο πλαίσιο της 

επόμενης ΚΓΠ· 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/45 

Τροπολογία  45 

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

Στέλιος Κούλογλου, Δημήτριος Παπαδημούλης 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

2018/2037(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 96 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  96α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να υποστηρίξουν τη βιώσιμη 

παραγωγή ζωοτροφών σε περιφερειακό 

επίπεδο, με την καθιέρωση απαγόρευσης 

των εισαγωγών σόγιας, ιχθυάλευρων και 

προϊόντων που χρησιμοποιούνται ως 

ζωοτροφές στην εντατική κτηνοτροφία, 

καθώς αυτό καθιστά την ΕΕ υπεύθυνη 

για την αποψίλωση των δασών, την 

έλλειψη νερού, την απώλεια 

βιοποικιλότητας, την αρπαγή γης και σε 

άλλα μέρη του κόσμου, ως αποτέλεσμα 

των εν λόγω εισαγωγών· 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/46 

Τροπολογία  46 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Στέλιος Κούλογλου, 

Δημήτριος Παπαδημούλης 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

2018/2037(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 100 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  100α. τονίζει ότι ο Οργανισμός 

Επισιτισμού και Γεωργίας των 

Ηνωμένων Εθνών θεωρεί την εντατική 

εκτροφή ζώων υπεύθυνη για σχεδόν το 

ένα πέμπτο των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου παγκοσμίως, και ότι, 

συνεπώς καθίσταται αναπόφευκτη η 

δραστική μείωση του ζωικού κεφαλαίου 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί 

κατάλληλα η κλιματική αλλαγή· 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/47 

Τροπολογία  47 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

2018/2037(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 176 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

176. τονίζει ότι Επιτροπή θα πρέπει να 

συνεχίσει να διασφαλίζει την αυστηρή 

εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για 

την καλή διαβίωση των ζώων ανά πάσα 

στιγμή, σε όλα τα κράτη μέλη επί ίσοις 

όροις, με κατάλληλο έλεγχο και κυρώσεις· 

καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί και 

να υποβάλλει εκθέσεις για την υγεία και 

την καλή διαβίωση των ζώων, 

συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των 

ζώων· υπενθυμίζει ότι τα προϊόντα που 

εισέρχονται στην ΕΕ πρέπει να τηρούν τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα για την καλή 

διαβίωση των ζώων, το περιβάλλον και τα 

κοινωνικά πρότυπα· ζητεί οικονομικά 

κίνητρα υπέρ της εθελοντικής λήψης 

μέτρων για την καλή διαβίωση των ζώων, 

που δεν περιορίζονται στα ελάχιστα 

νομοθετικά πρότυπα· 

176. τονίζει ότι Επιτροπή θα πρέπει να 

συνεχίσει να διασφαλίζει την αυστηρή 

εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για 

την καλή διαβίωση των ζώων ανά πάσα 

στιγμή, σε όλα τα κράτη μέλη επί ίσοις 

όροις, με κατάλληλο έλεγχο και κυρώσεις, 

αρχής γενομένης από την πρακτική της 

τακτικής πρόσδεσης ουρών χοιριδίων, η 

οποία δεν επιτρέπεται στην ΕΕ από το 

1991· καλεί την Επιτροπή να 

παρακολουθεί και να υποβάλλει εκθέσεις 

για την υγεία και την καλή διαβίωση των 

ζώων, συμπεριλαμβανομένης της 

μεταφοράς των ζώων· υπενθυμίζει ότι τα 

προϊόντα που εισέρχονται στην ΕΕ πρέπει 

να τηρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την 

καλή διαβίωση των ζώων, το περιβάλλον 

και τα κοινωνικά πρότυπα· ζητεί 

οικονομικά κίνητρα υπέρ της εθελοντικής 

λήψης μέτρων για την καλή διαβίωση των 

ζώων, που δεν περιορίζονται στα ελάχιστα 

νομοθετικά πρότυπα· 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/48 

Τροπολογία  48 

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

Στέλιος Κούλογλου 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

2018/2037(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 177 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  177α. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 

ειδική ανά είδος νομοθεσία της ΕΕ 

σχετικά με τα ελάχιστα πρότυπα για την 

προστασία όλων των ζώων στα 

εκτροφεία· 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/49 

Τροπολογία  49 

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

Κούλογλου, Ángela Vallina 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση Υπόθεση A8-0178/2018· 

Herbert Dorfmann 

Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

2018/2037(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  36 α. καλεί την Επιτροπή και το 

Συμβούλιο να θέσουν στο επίκεντρο της 

ΚΓΠ τιμές παραγωγού που να καλύπτουν 

το κόστος παραγωγής και να εγγυώνται 

την αμοιβή της εργασίας· 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/50 

Τροπολογία  50 

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

Κούλογλου, Ángela Vallina 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

2018/2037(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 71 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  71 α. ζητεί την αναγνώριση της κοινής 

ιδιοκτησίας των οικογενειακών 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την ίση 

κατανομή των άμεσων πληρωμών μεταξύ 

των δύο μελών ενός ζευγαριού · 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/51 

Τροπολογία  51 

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

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

2018/2037(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  2α. ζητεί τη δημιουργία μηχανισμών 

για τη ρύθμιση της παραγωγής και των 

αγορών· 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/52 

Τροπολογία  52 

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

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

2018/2037(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 119 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  119α. επιμένει στην ανάγκη να ενισχυθεί 

η θέση των παραγωγών στην αλυσίδα 

εφοδιασμού τροφίμων μέσω μιας 

δεσμευτικής νομοθεσίας που θα τους 

εγγυάται ένα δίκαιο μερίδιο 

προστιθέμενης αξίας, καλύπτοντας το 

κόστος παραγωγής και εξασφαλίζοντας 

την αμοιβή των υπηρεσιών· απορρίπτει 

τη χρησιμοποίηση της ασφάλισης, ως 

μέσον καταπολέμησης της αστάθειας των 

τιμών· 

Or. en 

 

 


