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13.10.2010 A7-0284/7 

Amendamentul 7 

Salvador Garriga Polledo 

în numele Grupului PPE 
 

Raport A7-0284/2010 

Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel  
Poziția Parlamentului privind proiectul de buget 2011, astfel cum a fost modificat de Consiliu 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 29a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 29a. îndeamnă Comisia să monitorizeze 
îndeaproape piețele agricole pentru a face 
față situațiilor neprevăzute, cum ar fi o 
volatilitate extremă a prețurilor; 
reamintește că trebuie aplicată cel puțin 
marja minimă prevăzută de 
300 de milioane EUR; 

Or. en 



 

AM\834959RO.doc  PE450.377v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
13.10.2010 A7-0284/8 

Amendamentul 8 

Salvador Garriga Polledo 
în numele Grupului PPE 

 

Raport A7-0284/2010 

Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel  

Poziția Parlamentului privind proiectul de buget 2011, astfel cum a fost modificat de Consiliu 
- toate secțiunile 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

32. subliniază faptul că Parlamentul a 
dezaprobat în mod explicit alocarea de 
credite pentru creșterea de animale ce 
sunt folosite în coride mortale și relevă 
faptul că se așteaptă din partea Comisiei 
să pună în practică această restricție; 

eliminat 

Or. en 



 

AM\834959RO.doc  PE450.377v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
13.10.2010 A7-0284/9 

Amendamentul 9 

Salvador Garriga Polledo 
în numele Grupului PPE 

 

Raport A7-0284/2010 

Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel  

Poziția Parlamentului privind proiectul de buget 2011, astfel cum a fost modificat de Consiliu 
- toate secțiunile 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

35. este convins că LIFE+ (Instrument 
financiar pentru mediu - 2007-2013) ar 

trebui consolidat în continuare pentru a se 
conforma măsurilor suplimentare; 

subliniază că aspectele de mediu sunt o 
prioritate a politicii de mediu și a celei 
agricole și că majorarea fondurilor este 

esențială pentru conservarea naturii și a 
biodiversității; consideră că, în plus față 
de programul LIFE+, ar trebui integrate 
criterii de dezvoltare durabilă în cadrul 
tuturor instrumentelor relevante ale UE;  

35. este convins că LIFE+ (Instrument 
financiar pentru mediu - 2007-2013) ar 

trebui consolidat în continuare pentru a se 
conforma măsurilor suplimentare; 

subliniază că aspectele de mediu sunt o 
prioritate a politicii de mediu și a celei 
agricole și că majorarea fondurilor este 

esențială pentru conservarea naturii și a 
biodiversității;  

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/10 

Amendamentul 10 

Salvador Garriga Polledo 
în numele Grupului PPE 

 

Raport A7-0284/2010 

Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel  

Poziția Parlamentului privind proiectul de buget 2011, astfel cum a fost modificat de Consiliu 
- toate secțiunile 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 52 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

52. prin urmare, reinstituie în general 
reducerile impuse de Consiliu și înscrie în 
rezervă sumele corespunzătoare ajustării 
salariale de 1,85% până la pronunțarea 
hotărârii Curții de Justiție în această 
cauză; consideră că înscrierea acestor 
cheltuieli în buget relevă de buna gestiune 
bugetară și de prudența bugetară; 

eliminat 

Or. en 

 
 


