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6.2.2019 A8-0052/155

Pakeitimas 155
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0052/2019
Nicola Danti
Bendrosios rinkos, įmonių konkurencingumo ir Europos statistikos programa
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) didinti vidaus rinkos 
veiksmingumą, palengvinti kliūčių 
prevenciją ir šalinimą, remti Sąjungos 
teisės aktų rengimą, įgyvendinimą ir 
vykdymą prekių ir paslaugų vidaus rinkos, 
viešųjų pirkimų, rinkos priežiūros srityse, 
taip pat įmonių teisės ir sutartinės bei su 
sutartimis nesusijusios teisės, kovos su 
pinigų plovimu, laisvo kapitalo judėjimo, 
finansinių paslaugų ir konkurencijos 
srityse, įskaitant valdymo priemonių 
kūrimą;

a) didinti vidaus rinkos 
veiksmingumą, remti Sąjungos teisės aktų 
rengimą, įgyvendinimą ir vykdymą prekių 
ir paslaugų vidaus rinkos, viešųjų pirkimų, 
rinkos priežiūros srityse, taip pat įmonių 
teisės ir sutartinės bei su sutartimis 
nesusijusios teisės, kovos su pinigų 
plovimu, laisvo kapitalo judėjimo, 
finansinių paslaugų ir konkurencijos 
srityse, įskaitant valdymo priemonių 
kūrimą;

Or. en
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6.2.2019 A8-0052/156

Pakeitimas 156
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Barbara 
Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0052/2019
Nicola Danti
Bendrosios rinkos, įmonių konkurencingumo ir Europos statistikos programa
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) prisideda prie žmonių, gyvūnų ir 
augalų aukšto lygio sveikatos maisto 
grandinėje ir susijusiose srityse, be kita ko, 
užkertant kelią ligoms ir kenkėjams ir juos 
likviduojant, taip pat remia gyvūnų gerovės 
didinimą bei tvarią maisto gamybą ir 
vartojimą;

e) prisideda prie žmonių, gyvūnų ir 
augalų aukščiausio lygio sveikatos maisto 
grandinėje ir susijusiose srityse, be kita ko, 
užkertant kelią ligoms ir kenkėjams ir juos 
likviduojant, taip pat remia gyvūnų gerovės 
didinimą bei tvarią maisto gamybą ir 
vartojimą;

Or. en
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6.2.2019 A8-0052/157

Pakeitimas 157
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, 
Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0052/2019
Nicola Danti
Bendrosios rinkos, įmonių konkurencingumo ir Europos statistikos programa
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sudaryti tinkamas sąlygas suteikti 
galios visiems vidaus rinkos dalyviams, 
įskaitant įmones, piliečius ir vartotojus, 
pilietinę visuomenę ir valdžios institucijas, 
rengiant skaidraus informavimo ir 
informuotumo didinimo kampanijas, 
keičiantis geriausia patirtimi, skatinant 
gerąją patirtį, keičiantis ir skleidžiant 
patirtį ir žinias bei rengiant mokymus;

a) sudaryti tinkamas sąlygas suteikti 
galios visiems vidaus rinkos dalyviams, 
įskaitant įmones, darbuotojus, piliečius ir 
vartotojus, pilietinę visuomenę ir valdžios 
institucijas, rengiant skaidraus 
informavimo ir informuotumo didinimo 
kampanijas, keičiantis geriausia patirtimi, 
skatinant gerąją patirtį, keičiantis ir 
skleidžiant patirtį ir žinias bei rengiant 
mokymus;

Or. en
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6.2.2019 A8-0052/158

Pakeitimas 158
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0052/2019
Nicola Danti
Bendrosios rinkos, įmonių konkurencingumo ir Europos statistikos programa
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) teisės subjektai, įsisteigę trečiojoje 
valstybėje, kuri nėra asocijuotoji 
programos valstybė, yra išskirtinai 
tinkami dalyvauti, jei veiksmas atitinka 
Sąjungos tikslus, o veikla už Sąjungos 
ribų prisideda prie valstybių narių 
teritorijose, kurioms taikomos sutartys, 
vykdomų intervencijų veiksmingumo.

Išbraukta.

Or. en


