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1.6.2016 A8-0173/1 

Pakeitimas 1 

Czesław Adam Siekierski 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0173/2016 

Edward Czesak 

Nesąžiningos prekybos praktika maisto produktų tiekimo grandinėje 

2015/2065(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

35 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  35a. mano, kad ES lygmens pagrindų 

teisės aktai yra būtini siekiant kovoti su 

nesąžiningos prekybos praktika ir 

užtikrinti Europos ūkininkams ir 

vartotojams galimybę dirbti sąžiningomis 

pardavimo ir pirkimo sąlygomis; 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0173/2 

Pakeitimas 2 

Czesław Adam Siekierski 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0173/2016 

Edward Czesak 

Nesąžiningos prekybos praktika maisto produktų tiekimo grandinėje 

2015/2065(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

35 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  35b. primygtinai ragina Komisiją laiku 

pateikti savo pasiūlymą dėl ES pagrindų 

teisės aktų, kad bendrojoje rinkoje būtų 

užtikrintos vienodos sąlygos; 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0173/3 

Pakeitimas 3 

Czesław Adam Siekierski 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0173/2016 

Edward Czesak 

Nesąžiningos prekybos praktika maisto produktų tiekimo grandinėje 

2015/2065(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

35 c dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  35c. mano, kad tokie teisės aktai, kuriais 

pirminiams gamintojams būtų 

suteikiamas reikiamas teisinis tikrumas 

sprendžiant jiems rūpimus klausimus ir 

numatomos priemonės, leidžiančios 

padidinti ūkininkų derybinę galią, yra 

būtini siekiant papildyti SCI ir apsaugoti 

šioje iniciatyvoje visapusiškai 

dalyvaujančius suinteresuotuosius 

subjektus, kartu užtikrinant, kad 

nesąžiningos prekybos praktika maisto 

tiekimo grandinėje būtų panaikinta;  

Or. en 
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1.6.2016 A8-0173/4 

Pakeitimas 4 

Czesław Adam Siekierski 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0173/2016 

Edward Czesak 

Nesąžiningos prekybos praktika maisto produktų tiekimo grandinėje 

2015/2065(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

35 d dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  35d. pažymi, kad šiais Europos pagrindų 

teisės aktais neturi būti sumažinamas 

apsaugos lygis šalyse, kurios yra 

priėmusios nacionalinius teisės aktus dėl 

kovos su nesąžininga įmonių tarpusavio 

prekybos praktika. 

Or. en 

 

 


