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PR_CNS_art51am

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief 
aangegeven. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van 
gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening 
aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot 
vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers
(COM(2008)0306 – C6-0239/2008 – 2008/0106(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2008)0306),

– gelet op het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd 
(C6-0239/2008),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en de adviezen 
van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en de Commissie 
regionale ontwikkeling (A6-0377/2008),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag 
dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.
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Amendement 1

Voorstel voor een besluit – wijzigingsbesluit
Bijlage – punt 2
Besluit nr. 2006/144 (EG)
Bijlage – deel 3 – lid 3.4 bis – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) Met name investeringssteun in het kader 
van as 1 kan worden gebruikt voor 
machines en materieel om energie, water 
en andere grondstoffen te sparen, en voor 
de productie van hernieuwbare energie 
voor gebruik in het landbouwbedrijf. In de 
levensmiddelenketen en de bosbouwsector 
dient de investeringssteun te worden 
gericht op de ontwikkeling van meer 
innoverende en meer duurzame methoden 
voor de verwerking van biobrandstoffen.

(i) Met name investeringssteun in het kader 
van as 1 kan worden gebruikt voor 
machines en materieel om energie, water 
en andere grondstoffen te sparen, en voor 
de productie van hernieuwbare energie 
voor gebruik in het landbouwbedrijf. In de 
levensmiddelenketen en de bosbouwsector 
dient de investeringssteun te worden 
gericht op de ontwikkeling van meer 
innoverende en meer duurzame methoden 
voor de vervanging van fossiele 
brandstoffen en de vermindering van de 
uitstoot van broeikasgassen, met inbegrip 
van de agrobrandstoffen van de tweede 
generatie, waarbij ervoor moet worden 
gezorgd dat de productie van 
levensmiddelen hierdoor niet wordt 
ingeperkt en dat de energiebalans van het 
landbouwbedrijf er in het algemeen door 
verbetert.
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PROCEDURE

Titel Wijziging van Besluit 2006/144/EG inzake de communautaire 
strategische richtsnoeren voor plattelandsontwikkeling 
(programmeringsperiode 2007-2013)
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