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Amendamentul 153 
Willy Meyer, Paul Murphy 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0081/2013 
sub formă de amendamente legislative 
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 
referitoare la sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală (FEADR) - 2011/0282(COD) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Propunere de regulament 
Considerentul 14 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (14a) În cadrul structurii de lucru, 
angajații reprezintă peste 50%, iar în 
unele state membre, în unele regiuni și în 
unele exploatații agricole acești lucrători 
temporari și lucrătorii sezonieri sunt 
majoritari. Aceștia sunt expuși unui risc 
de excludere și de sărăcie ridicat. Prin 
urmare, condițiile de muncă și cele 
sociale ale acestor grupe, în special ale 
lucrătorilor temporari și sezonieri, trebuie 
îmbunătățite, iar angajamentul față de 
stabilitate trebuie garantat pentru a 
permite profesionalizarea angajaților.   

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/154 

Amendamentul 154 
Kartika Tamara Liotard, Marie-Christine Vergiat, Jiří Maštálka, Willy Meyer 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0081/2013 
sub formă de amendamente legislative 
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 

referitoare la sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR) - 2011/0282(COD) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Propunere de regulament 
Articolul 36 – alineatul 2 – litera da (nouă) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (da) cooperare între actorii din lanțul de 
aprovizionare în vederea promovării 
sistemelor de producție care protejează 
bunăstarea animalelor; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/155 

Amendamentul 155 
Kartika Tamara Liotard, Marie-Christine Vergiat, Jiří Maštálka 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0081/2013 
sub formă de amendamente legislative 
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 

referitoare la sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR) - 2011/0282(COD) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Propunere de regulament 
Articolul 61 – alineatul 1 – litera a 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) promovează un sector agricol eficient 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, productiv, cu emisii reduse, 

benefic pentru climă și rezilient, care să 
funcționeze în armonie cu resursele 
naturale esențiale de care depinde 

activitatea agricolă; 

(a) promovează un sector agricol eficient 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, productiv, cu emisii reduse, 
care protejează bunăstarea animalelor, 
benefic pentru climă și rezistent, care să 
funcționeze în armonie cu resursele 

naturale esențiale de care depinde 
activitatea agricolă; 

Or. en 

 

 
 


