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28.5.2018 A8-0178/42 

Amendement  42 

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

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

De toekomst van voedsel en landbouw  

2018/2037(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  9 bis. vraagt de Commissie de nodige 

aanpassingen aan het volgende GLB aan 

te brengen om gehoor te geven aan de 

oproep van het Parlement om geen 

landbouwsubsidies te gebruiken voor het 

fokken van stieren die voor 

stierengevechten worden gebruikt; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/43 

Amendement  43 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

De toekomst van voedsel en landbouw 

2018/2037(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 37 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  37 bis. verzoekt de Commissie om 

artikel 39 VWEU, waarin staat dat de 

productiviteit van de landbouw 

voortdurend moet toenemen, in het 

volgende GLB los te laten omdat meer 

productiviteit als doel op zich haaks staat 

op een duurzame toekomst van voeding en 

landbouw in de EU; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/44 

Amendement  44 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

De toekomst van voedsel en landbouw 

2018/2037(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 95 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  95 bis. vraagt de Commissie gehoor te 

geven aan de aanbevelingen van de 

Europese Rekenkamer met betrekking tot 

de vergroeningsbetalingen die in het 

kader van de hervorming van 2013 zijn 

ingevoerd, en deze tijdig te evalueren in 

het kader van het volgende GLB; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/45 

Amendement  45 

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

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

De toekomst van voedsel en landbouw 

2018/2037(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 96 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  96 bis. vraagt de Commissie en de 

lidstaten een duurzame, regionale 

diervoederproductie te steunen door een 

invoerverbod in te stellen voor soja, 

vismeel en palmproducten die als 

diervoeder in de intensieve veehouderij 

worden gebruikt, aangezien de EU als 

gevolg van die invoer verantwoordelijk is 

voor ontbossing, waterschaarste, verlies 

aan biodiversiteit en landroof elders ter 

wereld; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/46 

Amendement  46 

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

Papadimoulis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

De toekomst van voedsel en landbouw 

2018/2037(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 100 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  100 bis. benadrukt dat de Voedsel- 

en Landbouworganisatie van de VN de 

intensieve veehouderij verantwoordelijk 

acht voor bijna een vijfde van de 

wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, 

en dat een drastische krimp van de 

veestapel daarom noodzakelijk is om de 

klimaatverandering op adequate wijze 

tegen te gaan; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/47 

Amendement  47 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

De toekomst van voedsel en landbouw 

2018/2037(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 176 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

176. benadrukt dat de Commissie de 

strikte handhaving van EU-wetgeving 

inzake dierenwelzijn te allen tijde en in alle 

lidstaten op dezelfde manier moet 

garanderen, met passende controles en 

sancties; verzoekt de Commissie om 

diergezondheid en dierenwelzijn, met 

inbegrip van het vervoer van dieren, te 

monitoren en hierover verslag uit te 

brengen; herinnert eraan dat producten die 

de EU binnenkomen, moeten voldoen aan 

de Europese dierenwelzijns-, milieu- en 

sociale normen; vraagt om financiële 

stimulansen voor de vrijwillige invoering 

van maatregelen op het gebied van 

dierenwelzijn die verder gaan dan de 

minimale wettelijke normen; 

176. benadrukt dat de Commissie de 

strikte handhaving van EU-wetgeving 

inzake dierenwelzijn te allen tijde en in alle 

lidstaten op dezelfde manier moet 

garanderen, met passende controles en 

sancties, te beginnen bij het routinematig 

couperen van biggenstaarten, dat in de 

EU sinds 1991 niet meer is toegestaan; 

verzoekt de Commissie om diergezondheid 

en dierenwelzijn, met inbegrip van het 

vervoer van dieren, te monitoren en 

hierover verslag uit te brengen; herinnert 

eraan dat producten die de EU 

binnenkomen, moeten voldoen aan de 

Europese dierenwelzijns-, milieu- en 

sociale normen; vraagt om financiële 

stimulansen voor de vrijwillige invoering 

van maatregelen op het gebied van 

dierenwelzijn die verder gaan dan de 

minimale wettelijke normen; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/48 

Amendement  48 

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

Stelios Kouloglou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

De toekomst van voedsel en landbouw 

2018/2037(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 177 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  177 bis. verzoekt de Commissie in 

het kader van het volgende GLB 

soortspecifieke EU-wetgeving te 

ontwikkelen inzake minimumnormen ter 

bescherming van alle voor 

landbouwdoeleinden gehouden dieren; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/49 

Amendement  49 

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

Kouloglou, Ángela Vallina 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

De toekomst van voedsel en landbouw 

2018/2037(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  36 bis. dringt er bij de Commissie en de 

Raad op aan ervoor te zorgen dat prijzen-

af-landbouwbedrijf die de productiekosten 

dekken en het werk vergoeden, centraal 

staan in het GLB; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/50 

Amendement  50 

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

Kouloglou, Ángela Vallina 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

De toekomst van voedsel en landbouw 

2018/2037(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 71 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  71 bis. vraagt dat gedeeld eigenaarschap 

van gezinsbedrijven wordt erkend en dat 

rechtstreekse betalingen gelijk worden 

verdeeld tussen beide partners van een 

stel; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/51 

Amendement  51 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

De toekomst van voedsel en landbouw 

2018/2037(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  2 bis. vraagt dat er instrumenten voor 

het reguleren van de markten en de 

productie worden ingesteld; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/52 

Amendement  52 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

De toekomst van voedsel en landbouw 

2018/2037(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 119 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  119 bis. hamert erop dat de positie 

van producenten in de 

voedselvoorzieningsketen moet worden 

versterkt door middel van bindende 

wetgeving die hun een eerlijk aandeel van 

de toegevoegde waarde garandeert, zodat 

hun productiekosten worden gedekt en 

hun werk loont; verwerpt het gebruik van 

verzekeringen als instrument om 

prijsvolatiliteit tegen te gaan; 

Or. en 

 

 


