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1.6.2016 A8-0173/1 

Poprawka  1 

Czesław Adam Siekierski 

w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

Sprawozdanie A8-0173/2016 

Edward Czesak 

Nieuczciwe praktyki handlowe w łańcuchu dostaw żywności 

2015/2065(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  35a. uważa, że aby uporać się z 

problemem nieuczciwych praktyk 

handlowych i zapewnić europejskim 

rolnikom i konsumentom uczciwe 

warunki sprzedaży i kupna, niezbędne są 

ramy prawne na szczeblu UE; 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0173/2 

Poprawka  2 

Czesław Adam Siekierski 

w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

Sprawozdanie A8-0173/2016 

Edward Czesak 

Nieuczciwe praktyki handlowe w łańcuchu dostaw żywności 

2015/2065(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  35b. wzywa Komisję do terminowego 

przedłożenia wniosku w sprawie unijnych 

ram prawnych, aby zapewnić równe 

warunki działania na jednolitym rynku; 

Or. en 



 

AM\1096885PL.doc  PE596.863v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

1.6.2016 A8-0173/3 

Poprawka  3 

Czesław Adam Siekierski 

w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

Sprawozdanie A8-0173/2016 

Edward Czesak 

Nieuczciwe praktyki handlowe w łańcuchu dostaw żywności 

2015/2065(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  35c. uważa, że takie ramy prawne – dające 

producentom produktów pierwotnych 

niezbędną pewność prawa w celu 

rozwiania ich obaw, obok innych środków 

zwiększających siłę przetargową rolników 

– są potrzebne, aby uzupełnić inicjatywę 

łańcucha dostaw i chronić te podmioty, 

które już są w nią w pełni zaangażowane, 

a jednocześnie aby zapewnić eliminację 

nieuczciwych praktyk handlowych z 

łańcucha dostaw żywności;  

Or. en 



 

AM\1096885PL.doc  PE596.863v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

1.6.2016 A8-0173/4 

Poprawka  4 

Czesław Adam Siekierski 

w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

Sprawozdanie A8-0173/2016 

Edward Czesak 

Nieuczciwe praktyki handlowe w łańcuchu dostaw żywności 

2015/2065(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 d (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  35d. podkreśla, że europejskie ramy 

prawne nie mogą obniżać poziomu 

ochrony w krajach, które już przyjęły 

ustawodawstwo krajowe w celu 

zwalczania nieuczciwych praktyk 

handlowych między przedsiębiorstwami; 

Or. en 

 

 


