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28.5.2018 A8-0178/42 

Amendamentul  42 

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

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii  

2018/2037(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  9a. invită Comisia să facă ajustările 

necesare în cadrul viitoarei PAC pentru a 

pune în aplicare solicitarea 

Parlamentului de a nu se folosi nicio 

subvenție agricolă pentru creșterea de 

tauri pentru coride; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/43 

Amendamentul  43 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii 

2018/2037(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 37 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  37a. invită Comisia ca în următoarea 

PAC să decupleze articolul 39 din TFUE, 

care prevede că productivitatea agricolă 

ar trebui îmbunătățită încontinuu, 

întrucât creșterea productivității, ca scop 

în sine, contravine unui viitor sustenabil 

pentru alimentele și agricultura din UE; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/44 

Amendamentul  44 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii 

2018/2037(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 95 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  95a. invită Comisia și statele membre să 

adopte recomandările Curții de Conturi 

Europene privind plățile de înverzire 

introduse în cadrul reformei din 2013 și 

să le evalueze în timp util în cadrul 

următoarei PAC; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/45 

Amendamentul  45 

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

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii 

2018/2037(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 96 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  96a. invită Comisia și statele membre să 

promoveze producția de hrană pentru 

animale regională și sustenabilă prin 

introducerea unei interdicții a 

importurilor de soia, făină de pește și 

produse din palmier utilizate ca hrană 

pentru animale în zootehnia intensivă, 

deoarece UE este responsabilă pentru 

despăduririle, penuriile de apă, pierderea 

biodiversității și acapararea terenurilor în 

alte părți ale lumii care au loc ca urmare 

a acestor importuri; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/46 

Amendamentul  46 

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

Papadimoulis 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii 

2018/2037(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 100 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  100a. subliniază că Organizația 

Națiunilor Unite pentru Alimentație și 

Agricultură consideră că creșterea 

intensivă a animalelor este responsabilă 

pentru aproape o cincime din emisiile 

globale de gaze cu efect de seră, iar o 

reducere drastică a efectivelor de animale 

de fermă este, prin urmare, inevitabilă 

pentru a combate în mod adecvat 

schimbările climatice; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/47 

Amendamentul  47 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii 

2018/2037(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 176 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

176. subliniază faptul că Comisia ar 

trebui să continue să asigure o aplicare 

strictă a legislației UE privind bunăstarea 

animalelor în orice moment în mod egal în 

toate statele membre, asigurând control și 

sancțiuni corespunzătoare; solicită 

Comisiei să monitorizeze și să prezinte 

rapoarte privind sănătatea animală și 

bunăstarea animalelor, inclusiv transportul 

animalelor; reamintește că produsele care 

intră în UE trebuie să respecte standardele 

europene privind bunăstarea animalelor, 

sociale și de mediu; solicită stimulente 

financiare pentru adoptarea voluntară a 

măsurilor de bunăstare a animalelor care 

depășesc standardele legislative minime; 

176. subliniază faptul că Comisia ar 

trebui să continue să asigure o aplicare 

strictă a legislației UE privind bunăstarea 

animalelor în orice moment în mod egal în 

toate statele membre, asigurând control și 

sancțiuni corespunzătoare, începând cu 

practica de a tăia în mod sistematic cozile 

purceilor, interzisă în UE din 1991; 

solicită Comisiei să monitorizeze și să 

prezinte rapoarte privind sănătatea animală 

și bunăstarea animalelor, inclusiv 

transportul animalelor; reamintește că 

produsele care intră în UE trebuie să 

respecte standardele europene privind 

bunăstarea animalelor, sociale și de mediu; 

solicită stimulente financiare pentru 

adoptarea voluntară a măsurilor de 

bunăstare a animalelor care depășesc 

standardele legislative minime; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/48 

Amendamentul  48 

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

Stelios Kouloglou 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii 

2018/2037(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 177 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  177a. solicită Comisiei să elaboreze acte 

legislative ale UE specifice pentru specii 

referitoare la standardele minime de 

protecție a tuturor animalelor de fermă; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/49 

Amendamentul  49 

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

Kouloglou, Ángela Vallina 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii 

2018/2037(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  36a. îndeamnă Comisia și Consiliul să 

plaseze în centrul PAC prețuri de 

producător care să acopere costurile de 

producție și salariile; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/50 

Amendamentul  50 

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

Kouloglou, Ángela Vallina 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii 

2018/2037(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 71 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  71a. solicită să se recunoască 

proprietatea comună asupra fermelor 

familiale și ca plățile directe să fie 

împărțite în mod egal între ambii membri 

ai cuplului; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/51 

Amendamentul  51 

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii 

2018/2037(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  2a. solicită instituirea de instrumente 

de reglementare a producției și a piețelor; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/52 

Amendamentul  52 

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii 

2018/2037(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 119 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  119a. insistă asupra necesității de a 

consolida poziția producătorilor în cadrul 

lanțului de aprovizionare cu alimente prin 

introducerea unei legislații obligatorii 

care să garanteze acestora o parte 

echitabilă din valoarea adăugată, care să 

acopere costurile de producție și să 

asigure plata muncii prestate; respinge 

utilizarea asigurărilor ca instrument de 

combatere a volatilității prețurilor; 

Or. en 

 

 


