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13.10.2010 A7-0284/7 

Módosítás  7 
Salvador Garriga Polledo 
a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0284/2010 
Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel  
A Parlament álláspontja a Tanács által módosított 2011. évi költségvetési tervezetrıl – összes 

szakasz 

(12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
29 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 29a. sürgeti a Bizottságot, hogy kísérje 

szoros figyelemmel az agrárpiacokat, hogy 

kezelni tudja az olyan, elıre nem látható 

helyzeteket, mint például a szélsıséges 

áringadozások; emlékeztet arra, hogy 

legalább a kért 300 millió eurós keretet 

alkalmazni kell; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/8 

Módosítás  8 
Salvador Garriga Polledo 
a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0284/2010 
Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel  
A Parlament álláspontja a Tanács által módosított 2011. évi költségvetési tervezetrıl – összes 

szakasz 

(12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
32 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

32. rámutat, hogy a Parlament 

kifejezetten nem értett egyet azzal, hogy az 

elıirányzatokat halállal végzıdı 

bikaviadaloknál alkalmazandó 

élıállatokra használják fel, és 

hangsúlyozza, hogy elvárja a Bizottságtól 

e korlátozás bevezetésének biztosítását; 

törölve 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/9 

Módosítás  9 
Salvador Garriga Polledo 
a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0284/2010 
Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel  
A Parlament álláspontja a Tanács által módosított 2011. évi költségvetési tervezetrıl – összes 

szakasz 

(12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
35 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

35. meg van gyızıdve arról, hogy a 2007–

2013-as LIFE+ környezetvédelmi célú 

pénzügyi eszközt tovább kell erısíteni a 

további intézkedéseknek való megfelelés 

érdekében; hangsúlyozza, hogy a 

környezetvédelmi megfontolások 

elsıbbséget élveznek a környezetvédelmi 

és agrárpolitikán belül, és a finanszírozás 

növelése döntı fontosságú a természet és a 

biológiai sokféleség megırzése 

szempontjából; úgy véli, hogy a 

fenntartható fejlıdés kritériumait a 

LIFE+ mellett minden vonatkozó uniós 

eszközben érvényre kell juttatni;  

35. meg van gyızıdve arról, hogy a 2007–

2013-as LIFE+ környezetvédelmi célú 

pénzügyi eszközt tovább kell erısíteni a 

további intézkedéseknek való megfelelés 

érdekében; hangsúlyozza, hogy a 

környezetvédelmi megfontolások 

elsıbbséget élveznek a környezetvédelmi 

és agrárpolitikán belül, és a finanszírozás 

növelése döntı fontosságú a természet és a 

biológiai sokféleség megırzése 

szempontjából;  

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/10 

Módosítás  10 
Salvador Garriga Polledo 
a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0284/2010 
Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel  
A Parlament álláspontja a Tanács által módosított 2011. évi költségvetési tervezetrıl – összes 

szakasz 

(12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
52 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

52. ezért általánosságban visszaállítja a 

Tanács által bevezetett csökkentéseket, és 

a Bíróság határozathozataláig tartalékba 

helyezi a fizetések 1,85%-os kiigazításához 

kapcsolódó összegeket; úgy véli, hogy e 

költség elıirányozása helyes és 

körültekintı költségvetési gazdálkodás; 

törölve 

Or. en 

 

 


