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Poprawka  7 

Salvador Garriga Polledo 

w imieniu grupy politycznej PPE 

 

Sprawozdanie A7-0284/2010 

Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 

Stanowisko Parlamentu w sprawie projektu budŜetu na rok 2011 zmienionego przez Radę - 

wszystkie sekcje 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 29a. apeluje do Komisji o ścisłe 

monitorowanie rynków rolnych, aby 

reagować na nieprzewidziane sytuacje, 

takie jak powaŜne wahania cen; 

przypomina, Ŝe zastosowanie powinien 

mieć przynajmniej wymagany margines 

wynoszący co najmniej 300 mln EUR; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/8 

Poprawka  8 

Salvador Garriga Polledo 

w imieniu grupy politycznej PPE 

 

Sprawozdanie A7-0284/2010 

Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 

Stanowisko Parlamentu w sprawie projektu budŜetu na rok 2011 zmienionego przez Radę - 

wszystkie sekcje 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 32 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

32. podkreśla, Ŝe Parlament 

jednoznacznie sprzeciwił się 

wykorzystywaniu środków finansowych na 

rzecz Ŝywych zwierząt, które mają być 

uŜyte w śmiertelnych walkach byków, i 

zwraca uwagę, Ŝe oczekuje od Komisji, by 

upewniła się, Ŝe ograniczenie to zostało 

wprowadzone; 

skreślony 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/9 

Poprawka  9 

Salvador Garriga Polledo 

w imieniu grupy politycznej PPE 

 

Sprawozdanie A7-0284/2010 

Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 

Stanowisko Parlamentu w sprawie projektu budŜetu na rok 2011 zmienionego przez Radę - 

wszystkie sekcje 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

35. jest przekonany, Ŝe naleŜy jeszcze 

bardziej wzmocnić LIFE+ (instrument 

finansowy dla środowiska na lata 2007-

2013), aby moŜliwa była realizacja 

dodatkowych działań; podkreśla, Ŝe 

problemy środowiskowe stanowią priorytet 

w polityce środowiskowej i rolnej oraz Ŝe 

podwyŜszenie środków finansowych ma 

istotne znaczenie dla ochrony środowiska 

naturalnego i róŜnorodności biologicznej; 

uwaŜa, Ŝe poza LIFE + kryteria 

zrównowaŜonego rozwoju powinny zostać 

ujęte we wszystkich istotnych 

instrumentach UE;  

35. jest przekonany, Ŝe naleŜy jeszcze 

bardziej wzmocnić LIFE+ (instrument 

finansowy dla środowiska na lata 2007-

2013), aby moŜliwa była realizacja 

dodatkowych działań; podkreśla, Ŝe 

problemy środowiskowe stanowią priorytet 

w polityce środowiskowej i rolnej oraz Ŝe 

podwyŜszenie środków finansowych ma 

istotne znaczenie dla ochrony środowiska 

naturalnego i róŜnorodności biologicznej;  

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/10 

Poprawka  10 

Salvador Garriga Polledo 

w imieniu grupy politycznej PPE 

 

Sprawozdanie A7-0284/2010 

Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 

Stanowisko Parlamentu w sprawie projektu budŜetu na rok 2011 zmienionego przez Radę - 

wszystkie sekcje 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 52 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

52. dlatego teŜ na ogół przywraca środki 

odebrane przez Radę, przenosząc 

jednocześnie do rezerwy kwoty 

odpowiadające waloryzacji wynagrodzeń o 

1,85% w oczekiwaniu na orzeczenie 

Trybunału Sprawiedliwości; uwaŜa, Ŝe 

ujęcie takich wydatków w budŜecie 

odpowiada zasadzie naleŜytego i 

rozwaŜnego zarządzania budŜetem; 

skreślony 

Or. en 

 

 


