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28.5.2018 A8-0178/42 

Alteração  42 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

O futuro da alimentação e da agricultura  

2018/2037(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 9-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  9-A. Insta a Comissão a proceder aos 

ajustes necessários na próxima PAC para 

pôr em prática o pedido do Parlamento de 

não utilizar quaisquer subsídios agrícolas 

para a criação de touros, cujo destino 

sejam as touradas; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/43 

Alteração  43 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

O futuro da alimentação e da agricultura 

2018/2037(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 37-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  37-A. Insta a Comissão a desvincular a 

próxima PAC do artigo 39.º do TFUE, 

que estipula o incremento da 

produtividade agrícola, uma vez que o 

aumento da produtividade, enquanto 

objetivo em si mesmo, é contrário a um 

futuro sustentável da alimentação e da 

agricultura na UE; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/44 

Alteração  44 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

O futuro da alimentação e da agricultura 

2018/2037(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 95-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  95-A. Solicita que a Comissão e os 

Estados-Membros adotem as 

recomendações do Tribunal de Contas 

Europeu sobre os pagamentos por 

ecologização, introduzidos como parte da 

reforma de 2013, e procedam à sua 

avaliação em tempo útil, no âmbito da 

próxima PAC; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/45 

Alteração  45 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

O futuro da alimentação e da agricultura 

2018/2037(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 96-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  96-A. Insta a Comissão e os 

Estados-Membros a defenderem uma 

produção regional e sustentável de 

alimentos para animais, introduzindo 

uma proibição das importações de soja, 

farinha de peixe e de produtos derivados 

de palmeira utilizados na alimentação 

animal na exploração pecuária intensiva, 

uma vez que, devido a estas importações, 

a UE é responsável pela desflorestação, a 

escassez da água, a perda de 

biodiversidade e a apropriação ilegal de 

terras em todo o mundo. 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/46 

Alteração  46 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Dimitrios 

Papadimoulis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

O futuro da alimentação e da agricultura 

2018/2037(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 100-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  100-A. Salienta que a Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura considera que a produção 

animal intensiva é responsável por quase 

um quinto de todas as emissões de gases 

com efeito de estufa e que, por 

conseguinte, uma redução drástica da 

densidade de efetivos de animais é 

inevitável para combater adequadamente 

as alterações climáticas; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/47 

Alteração  47 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

O futuro da alimentação e da agricultura 

2018/2037(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 176 

 

Proposta de resolução Alteração 

176. Salienta que a Comissão deve 

continuar a assegurar permanentemente a 

aplicação uniforme e rigorosa da legislação 

da UE em matéria de bem-estar animal em 

todos os Estados-Membros, com o controlo 

e as sanções adequadas; solicita à 

Comissão que acompanhe e apresente 

relatórios sobre a saúde e o bem-estar 

animais, incluindo o transporte de animais; 

recorda que os produtos que entram na UE 

devem respeitar as normas europeias em 

matéria ambiental, social e de bem-estar 

animal; solicita a criação de incentivos 

financeiros para a adoção voluntária de 

medidas de bem-estar animal que 

transcendam as normas legislativas 

mínimas; 

176. Salienta que a Comissão deve 

continuar a assegurar permanentemente a 

aplicação uniforme e rigorosa da legislação 

da UE em matéria de bem-estar animal em 

todos os Estados-Membros, com o controlo 

e as sanções adequadas, a começar pelo 

rotineiro corte das caudas dos leitões que 

já não é autorizado na UE desde 1991; 

solicita à Comissão que acompanhe e 

apresente relatórios sobre a saúde e o 

bem-estar animais, incluindo o transporte 

de animais; recorda que os produtos que 

entram na UE devem respeitar as normas 

europeias em matéria ambiental, social e de 

bem-estar animal; solicita a criação de 

incentivos financeiros para a adoção 

voluntária de medidas de bem-estar animal 

que transcendam as normas legislativas 

mínimas; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/48 

Alteração  48 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, 

Stelios Kouloglou 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

O futuro da alimentação e da agricultura 

2018/2037(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 177-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  177-A. Exorta a Comissão a elaborar 

legislação da UE específica a cada espécie 

sobre as normas mínimas de proteção de 

todos os animais nas explorações 

pecuárias; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/49 

Alteração  49 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

O futuro da alimentação e da agricultura 

2018/2037(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 36-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  36-A. Insta a Comissão e o Conselho a 

colocarem no centro da PAC os preços na 

origem que cobrem os custos de produção 

e remuneram o trabalho; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/50 

Alteração  50 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

O futuro da alimentação e da agricultura 

2018/2037(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 71-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  71-A. Apela ao reconhecimento da 

copropriedade das explorações agrícolas 

familiares e à divisão igualitária dos 

pagamentos diretos entre os dois membros 

do casal; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/51 

Alteração  51 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

O futuro da alimentação e da agricultura 

2018/2037(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 2-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  2-A. Apela à criação de instrumentos 

para a regulação da produção e dos 

mercados; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/52 

Alteração  52 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

O futuro da alimentação e da agricultura 

2018/2037(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 119-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  119-A. Insiste na necessidade de reforçar 

a posição dos produtores na cadeia de 

abastecimento alimentar, mediante 

legislação vinculativa que lhes assegure 

uma parte justa do valor acrescentado, 

cubra os custos de produção e assegure a 

remuneração do trabalho; rejeita a 

utilização dos seguros enquanto 

instrumento para lutar contra a 

volatilidade dos preços; 

Or. en 

 

 


