
 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

28.5.2018 A8-0178/42 

Pozmeňujúci návrh  42 

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

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva  

2018/2037(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek  9 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  9a. vyzýva Komisiu, aby vykonala 

potrebné úpravy v budúcej SPP s cieľom 

zrealizovať výzvu Európskeho parlamentu 

nevyužívať žiadne poľnohospodárske 

dotácie na chov býkov na býčie zápasy; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/43 

Pozmeňujúci návrh  43 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva 

2018/2037(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek  37 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  37a. vyzýva Komisiu, aby do budúcej 

SPP nezačlenila článok 39 ZFEÚ, v 

ktorom sa uvádza, že produktivita 

poľnohospodárstva by sa mala neustále 

zvyšovať, keďže takýto cieľ bez ohľadu 

na kontext je v rozpore s udržateľnou 

budúcnosťou potravín a 

poľnohospodárstva v EÚ; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/44 

Pozmeňujúci návrh  44 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva 

2018/2037(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek  95 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  95a. žiada Komisiu a členské štáty, aby 

prijali odporúčania Európskeho dvora 

audítorov týkajúce sa ekologizačných 

platieb zavedených ako súčasť reformy v 

roku 2013 a posúdili ich v dostatočnom 

časovom predstihu vzhľadom na 

nadchádzajúcu SPP; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/45 

Pozmeňujúci návrh  45 

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

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva 

2018/2037(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek  96 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  96a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby podporovali udržateľnú regionálnu 

produkciu krmív zavedením zákazu 

dovozu výrobkov zo sóje, rybej múčky a 

rybieho a palmového oleja, ktoré sa 

používajú ako krmivo v intenzívnom 

chove hospodárskych zvierat, pretože 

vzhľadom na tieto dovozy je EÚ 

zodpovedná za odlesňovanie, nedostatok 

vody, stratu biodiverzity a zaberanie pôdy 

inde vo svete; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/46 

Pozmeňujúci návrh  46 

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

Papadimoulis 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva 

2018/2037(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek  100 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  100a. zdôrazňuje, že Organizácia OSN 

pre výživu a poľnohospodárstvo považuje 

intenzívny chov hospodárskych zvierat za 

príčinu takmer pätiny emisií skleníkových 

plynov, a v záujme boja proti zmene klímy 

je preto výrazné zníženie počtu 

hospodárskych zvierat nevyhnutnosťou; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/47 

Pozmeňujúci návrh  47 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva 

2018/2037(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 176 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

176. zdôrazňuje, že Komisia by mala 

naďalej po celý čas zabezpečovať prísne 

presadzovanie právnych predpisov EÚ 

o dobrých životných podmienkach zvierat, 

a to rovnako vo všetkých členských 

štátoch, s náležitou kontrolou a sankciami; 

vyzýva Komisiu, aby monitorovala zdravie 

a dobré životné podmienky zvierat vrátane 

prepravy zvierat a podávala o nich správy; 

pripomína, že výrobky vstupujúce do EÚ 

musia byť v súlade s európskymi normami 

v oblasti dobrých životných podmienok 

zvierat a s environmentálnymi a sociálnymi 

normami; požaduje finančné stimuly na 

dobrovoľné prijatie opatrení týkajúcich sa 

dobrých životných podmienok zvierat, 

ktoré presahujú minimálne legislatívne 

normy; 

176. zdôrazňuje, že Komisia by mala 

naďalej po celý čas zabezpečovať prísne 

presadzovanie právnych predpisov EÚ 

o dobrých životných podmienkach zvierat, 

a to rovnako vo všetkých členských 

štátoch, s náležitou kontrolou a sankciami, 

a začať by mala kupírovaním chvostov 

ošípaných, ktoré je v EÚ zakázané od 

roku 1991; vyzýva Komisiu, aby 

monitorovala zdravie a dobré životné 

podmienky zvierat vrátane prepravy zvierat 

a podávala o nich správy; pripomína, že 

výrobky vstupujúce do EÚ musia byť 

v súlade s európskymi normami v oblasti 

dobrých životných podmienok zvierat 

a s environmentálnymi a sociálnymi 

normami; požaduje finančné stimuly na 

dobrovoľné prijatie opatrení týkajúcich sa 

dobrých životných podmienok zvierat, 

ktoré presahujú minimálne legislatívne 

normy; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/48 

Pozmeňujúci návrh  48 

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

Stelios Kouloglou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva 

2018/2037(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek  177 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  177a. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 

právne predpisy EÚ o minimálnych 

normách na ochranu všetkých zvierat 

chovaných na hospodárske účely, ktoré 

budú špecifické pre jednotlivé druhy; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/49 

Pozmeňujúci návrh  49 

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

Kouloglou, Ángela Vallina 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva 

2018/2037(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek  36 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  36a. naliehavo vyzýva Komisiu a Radu, 

aby do centra záujmu SPP postavili 

nákupné ceny, ktoré pokrývajú výrobné 

náklady a mzdy; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/50 

Pozmeňujúci návrh  50 

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

Kouloglou, Ángela Vallina 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva 

2018/2037(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek  71 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  71a. požaduje uznanie spoločného 

vlastníctvo rodinných 

poľnohospodárskych podnikov a aby sa 

priame platby rozdeľovali medzi oboch 

členov dvojice; 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

28.5.2018 A8-0178/51 

Pozmeňujúci návrh  51 

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva 

2018/2037(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek  2 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  2a. požaduje zavedenie nástrojov na 

reguláciu výroby a trhov; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/52 

Pozmeňujúci návrh  52 

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva 

2018/2037(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek  119 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  119a. trvá na tom, že je potrebné posilniť 

postavenie výrobcov v potravinovom 

dodávateľskom reťazci prostredníctvom 

záväzných právnych predpisov, ktoré im 

zaručia spravodlivý podiel na pridanej 

hodnote pokrývajúci výrobné a mzdové 

náklady; odmieta využívanie poistenia ako 

nástroja na boj proti kolísaniu cien; 

Or. en 

 

 


