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6.3.2013 B7-0081/153 

Изменение  153 

Willy Meyer, Paul Murphy 

от името на групата GUE/NGL 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0081/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение за започване на междуинституционални преговори и за мандат за тяхното 

провеждане относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) - 2011/0282(COD) 

(COM(2011)0627 окончателен/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Предложение за регламент 

Съображение 14 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (14a) В работната структура 

служителите са повече от 50%, а 

временно заетите лица и сезонните 

работници са мнозинство в някои 

държави членки, региони и 

стопанства. Тези работници са 

изложени на висок риск от 

изключване и бедност. Поради това 

трябва да бъдат подобрени 

трудовите и социалните условия на 

тези групи, особено на временно 

заетите лица и сезонните 

работници, и трябва да бъде 

гарантиран ангажиментът за 

стабилност, за да се даде 

възможност за професионализация на 

служителите; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/154 

Изменение  154 

Kartika Tamara Liotard, Marie-Christine Vergiat, Jiří Maštálka, Willy Meyer 

от името на групата GUE/NGL 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0081/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение за започване на междуинституционални преговори и за мандат за тяхното 

провеждане относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) - 2011/0282(COD) 

(COM(2011)0627 окончателен/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 36 – параграф 2 – буква г а) (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 га) сътрудничество между 

участниците във веригата на 

доставки с оглед стимулиране на 

съобразени с хуманното отношение 

към животните системи за 

производство 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/155 

Изменение  155 

Kartika Tamara Liotard, Marie-Christine Vergiat, Jiří Maštálka 

от името на групата GUE/NGL 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0081/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение за започване на междуинституционални преговори и за мандат за тяхното 

провеждане относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) - 2011/0282(COD) 

(COM(2011)0627 окончателен/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 61 – параграф 1 – буква а) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) насърчаване на продуктивен, 

съобразен с и устойчив на изменението 

на климата селскостопански сектор с 

ниски емисии на въглероден диоксид, 

който използва ресурсите ефективно и 

работи в хармония с основните 

природни ресурси, от които зависи 

селскостопанската дейност; 

а) насърчаване на продуктивен, 

съобразен с хуманното отношение 

към животните, съобразен със и 

устойчив на изменението на климата 

селскостопански сектор с ниски емисии 

на въглероден диоксид, който използва 

ресурсите ефективно и работи в 

хармония с основните природни 

ресурси, от които зависи 

селскостопанската дейност; 

Or. en 

 

 

 


