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1.6.2016 A8-0173/1 

Alteração  1 

Czesław Adam Siekierski 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

 

Relatório A8-0173/2016 

Edward Czesak 

Práticas comerciais desleais na cadeia de abastecimento alimentar 

2015/2065(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 35-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  35-A. Considera que a legislação de 

enquadramento a nível da UE é essencial 

para combater as PCD e garantir que os 

agricultores e consumidores europeus 

tenham a possibilidade de beneficiarem de 

condições de venda e de compra 

equitativas; 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0173/2 

Alteração  2 

Czesław Adam Siekierski 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

 

Relatório A8-0173/2016 

Edward Czesak 

Práticas comerciais desleais na cadeia de abastecimento alimentar 

2015/2065(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 35-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  35-B. Insta a Comissão a apresentar uma 

proposta para uma legislação-quadro da 

UE em tempo útil, a fim de garantir a 

igualdade de condições no interior do 

mercado único; 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0173/3 

Alteração  3 

Czesław Adam Siekierski 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

 

Relatório A8-0173/2016 

Edward Czesak 

Práticas comerciais desleais na cadeia de abastecimento alimentar 

2015/2065(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 35-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  35-C. Afirma que esta legislação, que 

proporciona aos produtores primários a 

segurança jurídica necessária para dar 

resposta às suas preocupações, 

juntamente com medidas que aumentem o 

poder de negociação dos agricultores, é 

necessária para complementar a SCI e 

proteger as partes interessadas já nela 

plenamente empenhadas, garantindo 

simultaneamente que as PCD sejam 

eliminadas da cadeia de abastecimento 

alimentar;  

Or. en 
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1.6.2016 A8-0173/4 

Alteração  4 

Czesław Adam Siekierski 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

 

Relatório A8-0173/2016 

Edward Czesak 

Práticas comerciais desleais na cadeia de abastecimento alimentar 

2015/2065(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 35-D (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  35-D. Salienta, no entanto, que essa 

legislação-quadro europeia não deverá 

diminuir o nível de proteção dos países 

que já adotaram legislação nacional em 

matéria de combate às PCD entre 

empresas; 

Or. en 

 

 


