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28.5.2018 A8-0178/42 

Изменение  42 

Аня Хазекамп, Лола Санчес Калдентей, Меря Кюльонен, Палома Лопес Бермехо, 

Стелиос Кулоглу, Димитриос Пападимулис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0178/2018 

Херберт Дорфман 

Бъдещето на прехраната и селското стопанство  

2018/2037(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  9a. призовава Комисията да 

направи необходимите корекции в 

следващата ОСП с цел прилагане на 

призива на Парламента да не се 

използват каквито и да било 

селскостопански субсидии за 

отглеждане на бикове за 

бикоборство; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/43 

Изменение  43 

Аня Хазекамп, Лола Санчес Калдентей, Меря Кюльонен 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0178/2018 

Херберт Дорфман 

Бъдещето на прехраната и селското стопанство 

2018/2037(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 37 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  37a. призовава Комисията да 

отдели член 39 от ДФЕС от 

следващата ОСП, тъй като той 

гласи, че селскостопанската 

производителност следва да се 

увеличава постоянно, а повишаването 

на производителността като цел 

сама по себе си е в противоречие с 

устойчивото бъдеще на прехраната и 

земеделието в ЕС; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/44 

Изменение  44 

Аня Хазекамп, Лола Санчес Калдентей, Меря Кюльонен 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0178/2018 

Херберт Дорфман 

Бъдещето на прехраната и селското стопанство 

2018/2037(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 95 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  95a. изисква от Комисията и 

държавите членки да приемат 

препоръките на Европейската сметна 

палата относно плащанията за 

екологизиране, въведени като част от 

реформата от 2013 г., и да ги оценят 

своевременно в рамките на 

следващата ОСП; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/45 

Изменение  45 

Аня Хазекамп, Лола Санчес Калдентей, Меря Кюльонен, Палома Лопес Бермехо, 

Стелиос Кулоглу, Димитриос Пападимулис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0178/2018 

Херберт Дорфман 

Бъдещето на прехраната и селското стопанство 

2018/2037(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 96 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  96a. призовава Комисията и 

държавите членки да подкрепят 

устойчивото регионално 

производство на фураж чрез 

въвеждане на забрана на вноса на соя, 

рибно брашно и продукти от 

маслодайни палми, използвани като 

фуражи в интензивното 

животновъдство, тъй като ЕС носи 

отговорност за обезлесяването, 

недостига на вода, загубата на 

биологично разнообразие и 

заграбването на земи в други части на 

света в резултат на този внос; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/46 

Изменение  46 

Аня Хазекамп, Лола Санчес Калдентей, Меря Кюльонен, Стелиос Кулоглу, 

Димитриос Пападимулис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0178/2018 

Херберт Дорфман 

Бъдещето на прехраната и селското стопанство 

2018/2037(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 100 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  100a. подчертава, че Организацията 

на ООН за прехрана и земеделие 

счита интензивното 

животновъдство за отговорно за 

почти една пета от световните 

емисии на парникови газове и че 

поради това е неизбежно драстично 

намаляване на броя на 

селскостопанските животни с цел 

адекватна борба с изменението на 

климата; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/47 

Изменение  47 

Аня Хазекамп, Лола Санчес Калдентей, Меря Кюльонен 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0178/2018 

Херберт Дорфман 

Бъдещето на прехраната и селското стопанство 

2018/2037(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 176 

 

Предложение за резолюция Изменение 

176. подчертава, че Комисията следва 

да продължи да гарантира строго 

налагане на изпълнението на 

законодателството на ЕС в областта на 

хуманното отношение към животните 

по всяко време и във всички държави 

членки, с подходящ контрол и санкции; 

призовава Комисията да наблюдава и 

докладва относно здравето на 

животните и хуманното отношение към 

животните, включително 

транспортирането на животните; 

припомня, че продуктите, внасяни в ЕС, 

трябва да спазват европейските 

стандарти в областта на хуманното 

отношение към животните и околната 

среда, както и европейските социални 

стандарти; призовава за финансови 

стимули за доброволно предприемане на 

мерки за хуманно отношение към 

животните, които надхвърлят 

минималните законово установени 

стандарти; 

176. подчертава, че Комисията следва 

да продължи да гарантира строго 

налагане на изпълнението на 

законодателството на ЕС в областта на 

хуманното отношение към животните 

по всяко време и във всички държави 

членки, с подходящ контрол и санкции, 

като се започне с практиката на 

рутинното купиране на опашките на 

малките прасенца, което от 1991 г. е 

забранено в ЕС; призовава Комисията 

да наблюдава и докладва относно 

здравето на животните и хуманното 

отношение към животните, 

включително транспортирането на 

животните; припомня, че продуктите, 

внасяни в ЕС, трябва да спазват 

европейските стандарти в областта на 

хуманното отношение към животните и 

околната среда, както и европейските 

социални стандарти; призовава за 

финансови стимули за доброволно 

предприемане на мерки за хуманно 

отношение към животните, които 

надхвърлят минималните законово 

установени стандарти; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/48 

Изменение  48 

Аня Хазекамп, Лола Санчес Калдентей, Меря Кюльонен, Палома Лопес Бермехо, 

Стелиос Кулоглу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0178/2018 

Херберт Дорфман 

Бъдещето на прехраната и селското стопанство 

2018/2037(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 177 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  177a. призовава Комисията да 

разработи специфично за отделните 

видове законодателство на ЕС 

относно минимални стандарти за 

защита на всички животни, 

отглеждани за селскостопански цели; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/49 

Изменение  49 

Мария Лидия Сенра Родригес, Меря Кюльонен, Палома Лопес Бермехо, Стелиос 

Кулоглу, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0178/2018 

Херберт Дорфман 

Бъдещето на прехраната и селското стопанство 

2018/2037(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 36 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  36a. настоятелно призовава 

Комисията и Съвета да поставят в 

центъра на ОСП изкупните цени, 

които покриват разходите за 

производство и заплащане на труда; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/50 

Изменение  50 

Мария Лидия Сенра Родригес, Меря Кюльонен, Палома Лопес Бермехо, Стелиос 

Кулоглу, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0178/2018 

Херберт Дорфман 

Бъдещето на прехраната и селското стопанство 

2018/2037(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 71 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  71a. призовава за признаване на 

споделената собственост върху 

семейните стопанства и за 

разпределяне на преките плащания 

поравно между двамата партньори; 

Or. en 



 

AM\1154523BG.docx  PE621.625v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

28.5.2018 A8-0178/51 

Изменение  51 

Мария Лидия Сенра Родригес, Меря Кюльонен, Палома Лопес Бермехо, Анхела 

Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0178/2018 

Херберт Дорфман 

Бъдещето на прехраната и селското стопанство 

2018/2037(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  2a. призовава за създаване на 

инструменти за регулиране на 

производството и на пазарите; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/52 

Изменение  52 

Мария Лидия Сенра Родригес, Меря Кюльонен, Палома Лопес Бермехо, Анхела 

Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0178/2018 

Херберт Дорфман 

Бъдещето на прехраната и селското стопанство 

2018/2037(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 119 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  119a. настоява на необходимостта 

от укрепване на позицията на 

производителите в рамките на 

веригата за доставки на храни, като 

чрез обвързващо законодателство им 

се гарантира справедлив дял от 

добавената стойност, покриващ 

разходите за производство и 

осигуряващ заплащането за труда; 

отхвърля използването на 

застраховането като инструмент за 

борба с нестабилността на цените; 

Or. en 

 

 


