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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

28.5.2018 A8-0178/42 

Módosítás  42 

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

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője  

2018/2037(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  9a. felszólítja a Bizottságot, hogy a 

következő KAP-ban végezze el a szükséges 

kiigazításokat az arra vonatkozó 

parlamenti felszólítás végrehajtása 

érdekében, hogy ne álljon rendelkezésre 

mezőgazdasági támogatás a 

bikaviadalokon használt bikák 

tenyésztésére; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/43 

Módosítás  43 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője 

2018/2037(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

37 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  37a. felszólítja a Bizottságot, hogy a 

következő KAP-ot függetlenítse az 

EUMSZ 39. cikkétől, amely szerint a 

mezőgazdasági termelést folyamatosan 

növelni kell, mivel a termelékenység 

növelése mint cél ellentmondásban áll az 

élelmiszerre és termelésre vonatkozó, 

fenntartható uniós jövővel; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/44 

Módosítás  44 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője 

2018/2037(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

95 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  95a. kéri, hogy a Bizottság és a 

tagállamok fogadják el az Európai 

Számvevőszéknek a 2013. évi reform 

részeként bevezetett, kizöldített 

támogatásokra vonatkozó ajánlásait, és a 

következő KAP során megfelelő időben 

értékeljék azokat; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/45 

Módosítás  45 

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

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője 

2018/2037(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

96 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  96a. felszólítja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy támogassák a 

fenntartható, regionális takarmány-

előállítást azáltal, hogy betiltják az 

intenzív állattartásban takarmányként 

felhasznált szója-, halliszt- és 

pálmaolajtermékek behozatalát, mivel az 

EU a fenti importok következtében felelős 

a világ más részein bekövetkező 

erdőirtásért, vízhiányért, a biológiai 

sokféleség megszűnéséért és a 

nagyarányú földszerzésért; 

Or. en 



 

AM\1154523HU.docx  PE621.625v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

28.5.2018 A8-0178/46 

Módosítás  46 

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

Papadimoulis 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője 

2018/2037(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

100 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  100a. hangsúlyozza, hogy az ENSZ 

Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete 

szerint az intenzív állattartás számlájára 

írható az üvegházhatásúgáz-kibocsátások 

csaknem ötöde, és ezért drasztikusan 

csökkenteni kell az állatállományt ahhoz, 

hogy képesek legyünk megfelelően kezelni 

az éghajlatváltozást; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/47 

Módosítás  47 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője 

2018/2037(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

176 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

176. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak 

továbbra is minden körülmények között és 

valamennyi tagállamban biztosítania kell 

az uniós állatjóléti szabályozás szigorú 

végrehajtását, megfelelő ellenőrzés és 

szankciók mellett; felkéri a Bizottságot, 

hogy kövesse nyomon az állategészségügy 

és az állatjólét kérdését, ideértve az állatok 

szállítását is, és tegyen jelentést a témáról; 

emlékeztet arra, hogy az EU-ba belépő 

termékeknek tiszteletben kell tartaniuk az 

európai állatjóléti, környezetvédelmi és 

szociális normákat; pénzügyi ösztönzőket 

szorgalmaz a minimális jogszabályi 

előírásokon túlmenő állatjóléti 

intézkedések önkéntes bevezetése 

érdekében; 

176. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak 

továbbra is minden körülmények között és 

valamennyi tagállamban biztosítania kell 

az uniós állatjóléti szabályozás szigorú 

végrehajtását megfelelő ellenőrzés és 

szankciók mellett, kezdve azzal a 

gyakorlattal, hogy rutinszerűen kurtítják a 

sertések farkát, amely tevékenység 1991 

óta nem engedélyezett az EU-ban; felkéri 

a Bizottságot, hogy kövesse nyomon az 

állategészségügy és az állatjólét kérdését, 

ideértve az állatok szállítását is, és tegyen 

jelentést a témáról; emlékeztet arra, hogy 

az EU-ba belépő termékeknek tiszteletben 

kell tartaniuk az európai állatjóléti, 

környezetvédelmi és szociális normákat; 

pénzügyi ösztönzőket szorgalmaz a 

minimális jogszabályi előírásokon túlmenő 

állatjóléti intézkedések önkéntes 

bevezetése érdekében; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/48 

Módosítás  48 

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

Stelios Kouloglou 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője 

2018/2037(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

177 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  177a. felszólítja a Bizottságot, hogy 

alakítson ki a gazdálkodási célból tartott 

valamennyi állat védelmét szolgáló 

minimumszabályokat előíró, fajspecifikus 

uniós jogszabályokat; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/49 

Módosítás  49 

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

Kouloglou, Ángela Vallina 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője 

2018/2037(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

36 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  36a. sürgeti a Bizottságot és a 

Tanácsot, hogy tegyék a KAP központi 

kérdésévé a termelési és a munkaerővel 

kapcsolatos költségeket fedező árakat; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/50 

Módosítás  50 

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

Kouloglou, Ángela Vallina 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője 

2018/2037(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

71 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  71a. szorgalmazza a családi gazdaságok 

közös tulajdonlásának elismerését, 

valamint hogy a közvetlen kifizetésekből a 

házaspárok mindkét tagja egyenlő 

arányban részesüljön; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/51 

Módosítás  51 

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

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője 

2018/2037(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  2a. felszólít a piacok és a termelés 

szabályozására szolgáló eszközök 

létrehozására; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/52 

Módosítás  52 

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

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője 

2018/2037(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

119 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  119a. hangsúlyozza, hogy a termelők 

pozícióját meg kell erősíteni az élelmiszer-

ellátási láncban olyan kötelező érvényű 

jogszabályokkal, amelyek garantálják a 

hozzáadott értékből való méltányos 

részesedésüket, fedezve a termelési 

költségeket és biztosítva a munkabéreket; 

elutasítja a biztosítás áringadozások elleni 

küzdelem eszközeként való alkalmazását; 

Or. en 

 

 


