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Pakeitimas  153 
Willy Meyer, Paul Murphy 
GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0081/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l paramos kaimo pl÷trai, teikiamos Europos žem÷s 
ūkio fondo kaimo pl÷trai (EŽŪFKP) l÷šomis, prad÷jimo ir įgaliojimų – 2011/0282(COD) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
14 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (14a) darbo struktūroje darbuotojai 
sudaro daugiau negu 50 proc. ir laikinieji 
ir sezoniniai darbuotojai kai kuriose 
valstyb÷se nar÷se, regionuose ir žem÷s 
ūkio sektoriuose sudaro daugumą. Šie 
darbuotojai susiduria su didele atskirties 
ir skurdo rizika. Tod÷l šių grupių, ypač 
laikinųjų ir sezoninių darbuotojų, darbo 
ir socialin÷s sąlygos turi būti pagerintos ir 
turi būti įgyvendinti įsipareigojimai d÷l 
užimtumo stabilumo, siekiant sudaryti 
sąlygas darbuotojų profesionalumo 
didinimui; 

Or. en 
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Pakeitimas  154 
Kartika Tamara Liotard, Marie-Christine Vergiat, Jiří Maštálka, Willy Meyer 
GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0081/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l paramos kaimo pl÷trai, teikiamos Europos žem÷s 
ūkio fondo kaimo pl÷trai (EŽŪFKP) l÷šomis, prad÷jimo ir įgaliojimų – 2011/0282(COD) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
36 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas) 
 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 da) tiekimo grandin÷s dalyvių 
bendradarbiavimu, siekiant propaguoti 
gyvūnų gerovei palankias gamybos 
sistemas 

Or. en 
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Pakeitimas  155 
Kartika Tamara Liotard, Marie-Christine Vergiat, Jiří Maštálka 
GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0081/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l paramos kaimo pl÷trai, teikiamos Europos žem÷s 
ūkio fondo kaimo pl÷trai (EŽŪFKP) l÷šomis, prad÷jimo ir įgaliojimų – 2011/0282(COD) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
61 straipsnio 1 dalies a punktas 
 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) skatina efektyviai išteklius naudojantį, 
našų, netaršų, klimatui palankų ir atsparų 
žem÷s ūkio sektorių, tausojantį 
pagrindinius gamtos išteklius, nuo kurių 
priklauso ūkininkavimas; 

a) skatina efektyviai išteklius naudojantį, 
našų, netaršų, gyvūnų gerov÷s 
reikalavimus atitinkantį, klimatui palankų 
ir atsparų žem÷s ūkio sektorių, tausojantį 
pagrindinius gamtos išteklius, nuo kurių 
priklauso ūkininkavimas; 

Or. en 

 
 
 
 


