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LV Vienoti daudzveidībā LV 

27.4.2015 B8-0360/1 

Grozījums Nr.  1 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
par “World Expo 2015” Milānā "Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ca apsvērums (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Ca. tā kā Expo 2015 Milānā tematika, kas 
principā attiecas uz pārtiku, ietver arī 
zivsaimniecību, kura, tāpat kā 
lauksaimniecība, ir saistīta ar pārtikas, 
neatkarības pārtikas apgādes jomā un 
ilgtspējības jautājumiem; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/2 

Grozījums Nr.  2 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
“World Expo 2015” Milānā "Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ea apsvērums (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Ea. tā kā zvejniecība, tāpat kā 
lauksaimniecība, ir izšėiroši svarīga 
ekonomikas daĜa, pirmkārt — importa 
jomā, jo ES ir pasaules vadošā 
zivsaimniecības un akvakultūras produktu 
importētāja, un eksporta vērtība ir 
EUR 4,1 miljards gadā, un otrkārt —
tāpēc, ka zivsaimniecības nozarē ir 
nodarbināti 116 094 cilvēki, 85 000 
akvakultūras nozarē un 115 651 zivju 
pārstrādes nozarē; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/3 

Grozījums Nr.  3 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
“World Expo 2015” Milānā "Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" 

Rezolūcijas priekšlikums 

Eb apsvērums (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Eb. tā kā "Paēdināt planētu: enerăija 
dzīvei" ir globāla tēma, kas ietver visas 
ekonomiskās un produktīvās darbības, 
kuras palīdz nodrošināt uzturu un 
ilgtspējību; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/4 

Grozījums Nr.  4 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
“World Expo 2015” Milānā "Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ec apsvērums (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Ec. tā kā zivsaimniecības nozarei ir jābūt 
iesaistītai debatēs par to, kā paēdināt 
planētu, jo tā nodrošina jūras veltes, 
panākot līdzsvaru starp resursu piegādi 
un patēriĦu; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/5 

Grozījums Nr.  5 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
“World Expo 2015” Milānā "Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" 

Rezolūcijas priekšlikums 

F apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

F. tā kā ES Expo 2015 Zinātniskā 
koordinācijas komiteja paredz, ka 
nepieciešams rast jaunas zināšanas dažās 
konkrētās nozarēs, un, izmantojot izglītību 
un saziĦu, veicināt sabiedrības labāku 
izpratni par pārtiku un pārtikas ražošanu 
lauksaimniecības nozarē, lai cilvēki 
saprastu to, kāda globāla ietekme ir viĦu 
lēmumiem par pārtikas izvēli; 

F. tā kā ES Expo 2015 Zinātniskā 
koordinācijas komiteja paredz, ka 
nepieciešams rast jaunas zināšanas dažās 
konkrētās nozarēs, un, izmantojot izglītību 
un saziĦu, veicināt sabiedrības labāku 
izpratni par pārtiku un pārtikas ražošanu 
lauksaimniecības nozarē, jūras nozaru 
ekonomikā un zivsaimniecībā, lai cilvēki 
saprastu to, kāda globāla ietekme ir viĦu 
lēmumiem par pārtikas izvēli 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/6 

Grozījums Nr.  6 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
“World Expo 2015” Milānā "Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ha apsvērums (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Ha. tā kā mūsu okeāni, jūras un 
iekšzemes ūdensceĜi ir vērtīgi uztura 
nodrošinājuma ziĦā, un tā kā to 
aizsardzība ir izšėiroši svarīga mūsu 
izdzīvošanai; tā kā zivsaimniecība un 
akvakultūra nodrošina iztiku 10–12 % 
pasaules iedzīvotāju; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/7 

Grozījums Nr.  7 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
“World Expo 2015” Milānā "Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ma apsvērums (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Ma. tā kā proteīna ražošana ir viens no 
sarežăītākajiem uzdevumiem pārtikas 
nodrošinājuma jomā, un tā kā zvejniecība 
šajā jautājumā ir Ĝoti nozīmīga, kā arī visa 
jūras nozaru ekonomika, jo īpaši attiecībā 
uz pētniecību, kas saistīta ar aĜăēm; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/8 

Grozījums Nr.  8 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
“World Expo 2015” Milānā "Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" 

Rezolūcijas priekšlikums 

Mb apsvērums (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Mb. tā kā zivis ir izšėiroši svarīgs uztura 
proteīnu un mikroelementu avots 
nabadzīgākajām kopienām, kurām citi 
uztura avoti varētu nebūt viegli pieejami; 
tā kā daudzās pasaules daĜās iztika un 
uzturs no jūras resursiem tiek iegūts 
vietēji — to dara kopienas, kas zvejo 
piekrastes vai iekšzemes ūdeĦos savu 
mājvietu tuvumā; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/9 

Grozījums Nr.  9 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
“World Expo 2015” Milānā "Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" 

Rezolūcijas priekšlikums 

Oa apsvērums (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Oa. tā kā saskaĦā ar FAO datiem 
2012. gadā aptuveni 58,3 miljoni cilvēku 
bija iesaistīti zivsaimniecības primārajā 
nozarē —zvejā un akvakultūrā; tā kā 
2012. gadā sieviešu bija vairāk nekā 15 % 
no visiem tieši iesaistītajiem 
zivsaimniecības primārajā nozarē; tā kā 
kopumā zivsaimniecība un akvakultūra 
nodrošina iztiku 10–12 % pasaules 
iedzīvotāju; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/10 

Grozījums Nr.  10 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
“World Expo 2015” Milānā "Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" 

Rezolūcijas priekšlikums 

Y apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

Y. tā kā vāji lauksaimniecības preču tirgi 
jaunattīstības valstīs padara pārtikas apgādi 
ārkārtīgi neaizsargātu pret dabas 
katastrofām, konfliktiem un sabiedrības 
veselības krīzēm; 

Y. tā kā vāji lauksaimniecības un zivju 
produktu tirgi jaunattīstības valstīs padara 
pārtikas apgādi ārkārtīgi neaizsargātu pret 
dabas katastrofām, konfliktiem un 
sabiedrības veselības krīzēm; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/11 

Grozījums Nr.  11 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
“World Expo 2015” Milānā "Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" 

Rezolūcijas priekšlikums 

Z apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

Z. tā kā pārtikas sistēma gan saasina 
klimata pārmaiĦas, gan cieš no tām, un to 
ietekmē samazinās dabas resursu 
pieejamība un mainās lauksaimniecības un 
industriālās ražošanas apstākĜi; 

Z. tā kā pārtikas sistēma gan saasina 
klimata pārmaiĦas, gan cieš no tām, un to 
ietekmē samazinās dabas resursu 
pieejamība un mainās lauksaimniecības, 
zivsaimniecības un industriālās ražošanas 
apstākĜi; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/12 

Grozījums Nr.  12 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
“World Expo 2015” Milānā "Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" 

Rezolūcijas priekšlikums 

AC apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

AC. tā kā labāka pārtikas nozares 
pārvaldība nozīmētu efektīvāku zemes 
izmantošanu, labāku ūdens resursu 
pārvaldību un pozitīvu ietekmi uz visu 
lauksaimniecības nozari pasaulē, kā arī 
atbalstu cīĦā pret nepietiekamu un 
nepilnvērtīgu uzturu jaunattīstības valstīs; 

AC. tā kā labāka pārtikas nozares 
pārvaldība nozīmētu efektīvāku zemes 
izmantošanu, labāku ūdens resursu 
pārvaldību un pozitīvu ietekmi uz visu 
lauksaimniecības un zivsaimniecības 
nozari pasaulē, kā arī atbalstu cīĦā pret 
nepietiekamu un nepilnvērtīgu uzturu 
jaunattīstības valstīs; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/13 

Grozījums Nr.  13 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
“World Expo 2015” Milānā "Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" 

Rezolūcijas priekšlikums 

ACa apsvērums (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 ACa. tā kā zivju izmetumi ir bezjēdzīga 
dzīvu resursu izšėērdēšana un tiem ir liela 
ietekme uz jūras sugu populāciju 
noplicināšanu; tā kā izmetumiem var būt 
daudzējāda negatīva ietekme uz jūras 
ekosistēmu ekoloăiju, jo tie rada 
pārmaiĦas barības tīklu un dzīvotĦu 
vispārējā struktūrā, kas savukārt var 
apdraudēt pašreizējo zivsaimniecību 
ilgtspēju; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/14 

Grozījums Nr.  14 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
“World Expo 2015” Milānā "Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" 

Rezolūcijas priekšlikums 

AF apsvērums  

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

AF. tā kā badu pasaulē nav iespējams 
ilgtspējīgi izbeigt, vienkārši piegādājot 
pietiekamu pārtikas daudzumu ikvienam; 
tā kā to sasniegt var vienīgi dodot iespēju 
maza apjoma lauksaimniekiem paturēt 
savu zemi un strādāt uz tās, uzturot 
godīgas tirdzniecības sistēmas un daloties 
ar zināšanām, inovācijām un ilgtspējīgu 
praksi; 

AF. tā kā badu pasaulē nav iespējams 
ilgtspējīgi izbeigt, vienkārši piegādājot 
pietiekamu pārtikas daudzumu ikvienam; 
tā kā to sasniegt var vienīgi dodot iespēju 
maza apjoma lauksaimniekiem un 
zivsaimniecībām paturēt zemi un ūdeĦus 
un tajos strādāt, uzturot godīgas 
tirdzniecības sistēmas un daloties ar 
zināšanām, inovācijām un ilgtspējīgu 
praksi; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/15 

Grozījums Nr.  15 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
“World Expo 2015” Milānā "Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" 

Rezolūcijas priekšlikums 

AGa apsvērums (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 AGa. tā kā ir īpaši svarīgi atzīt zvejnieku 
un zivju audzētāju izšėirošo nozīmi 
Eiropas piekrastes teritorijās un salās; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/16 

Grozījums Nr.  16 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
“World Expo 2015” Milānā "Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" 

Rezolūcijas priekšlikums 

AH apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

AH. tā kā pienākas atzīt daudzveidīgās 
funkcijas, ko pilda lauksaimniecība un 
mežkopība, kam līdzās pārtikas ražošanai 
ir izšėirīga nozīme attiecībā uz sabiedrības 
labsajūtu tādā aspektā, kā ainavas kvalitāte, 
sugu daudzveidība, klimata stabilitāte un 
dabas katastrofu, piemēram, plūdu, 
sausuma un ugunsgrēku, samazināšana, 

AH. tā kā pienākas atzīt daudzveidīgās 
funkcijas, ko pilda lauksaimniecība, 
mežkopība un zivsaimniecība, kam līdzās 
pārtikas ražošanai ir izšėirīga nozīme 
attiecībā uz sabiedrības labsajūtu tādā 
aspektā, kā ainavas kvalitāte, sugu 
daudzveidība, klimata stabilitāte, okeānu 
labs stāvoklis un dabas katastrofu, 
piemēram, plūdu, sausuma un ugunsgrēku, 
samazināšana, 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/17 

Grozījums Nr.  17 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
“World Expo 2015” Milānā "Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. uzsver — lai atrisinātu pārtikas 
nodrošinājuma problēmu, izšėiroši svarīgi 
ir šādi aspekti: spēcīga un noturīga 
lauksaimniecības nozare visā ES, 
plaukstoša un dažādota lauku ekonomika, 
tīra vide un ăimenes lauksaimniecība, ko 
atbalsta spēcīga, godīgāka, starptautiski 
ilgtspējīga un pienācīgi finansēta kopējā 
lauksaimniecības politika; 

1. uzsver — lai atrisinātu pārtikas 
nodrošinājuma problēmu, izšėiroši svarīgi 
ir šādi aspekti: spēcīga un noturīga 
lauksaimniecības un zivsaimniecības 
nozare visā ES, plaukstoša un dažādota 
lauku ekonomika, tīra vide un ăimenes 
lauksaimniecība, ko atbalsta spēcīga, 
godīgāka, starptautiski ilgtspējīga un 
pienācīgi finansēta kopējā 
lauksaimniecības politika; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/18 

Grozījums Nr.  18 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
“World Expo 2015” Milānā "Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" 

Rezolūcijas priekšlikums 

1.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 1a. uzsver, ir arī svarīgi īstenot ilgtspējīgu 
un pienācīgi finansētu KZP, kā arī 
nodrošināt saskaĦotību starp ES 
tirdzniecības politiku un zivsaimniecības 
politiku; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/19 

Grozījums Nr.  19 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
“World Expo 2015” Milānā "Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" 

Rezolūcijas priekšlikums 

8. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

8. uzskata, ka pārtikas tirgu aizvien lielākā 
nestabilitāte rada problēmas ilgtspējībai, 
tāpēc mums ir jāpastiprina pasākumi 
pārtikas piegāžu drošības uzlabošanai un 
pārtikas ražošanas ilgtspējībai vides jomā, 
risinot dabas resursu trūkuma problēmu un 
veicinot pētniecību, kā arī inovāciju 
lauksaimniecībā; 

8. uzskata, ka pārtikas tirgu aizvien lielākā 
nestabilitāte rada problēmas ilgtspējībai, 
tāpēc mums ir jāpastiprina pasākumi 
pārtikas piegāžu drošības uzlabošanai un 
pārtikas ražošanas ilgtspējībai vides jomā, 
risinot dabas resursu trūkuma problēmu un 
veicinot pētniecību, kā arī inovāciju 
lauksaimniecībā un zivsaimniecībā; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
27.4.2015 B8-0360/20 

Grozījums Nr.  20 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
“World Expo 2015” Milānā "Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" 

Rezolūcijas priekšlikums 

9. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

9. uzskata, ka atbilstīgas institucionālas, 
regulatīvas un uzraudzības sistēmas var 
veicināt tādas vides izveidi, kura ir 
labvēlīga izturīgām, ilgtspējīgām, godīgām, 
finansiāli pieejamām un daudzveidīgām 
lauksaimniecības tirgus sistēmām; 

9. uzskata, ka atbilstīgas institucionālas, 
regulatīvas un uzraudzības sistēmas var 
veicināt tādas vides izveidi, kura ir 
labvēlīga izturīgām, ilgtspējīgām, godīgām, 
finansiāli pieejamām un daudzveidīgām 
lauksaimniecības un zivsaimniecības tirgus 
sistēmām; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
27.4.2015 B8-0360/21 

Grozījums Nr.  21 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
“World Expo 2015” Milānā "Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" 

Rezolūcijas priekšlikums 

9.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 9a. uzstāj, ka Komisijai jānodrošina 
saskaĦotība starp tās tirdzniecības, 
lauksaimniecības un zivsaimniecības 
ăenerāldirektorātu politiskajiem 
lēmumiem, lai panāktu savstarpību 
higiēnas un ilgtspējības standartos; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
27.4.2015 B8-0360/22 

Grozījums Nr.  22 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
“World Expo 2015” Milānā "Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" 

Rezolūcijas priekšlikums 

12. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

12. aicina Komisiju atbalstīt pētniecību 
zemes pārvaldības un ilgtspējīgas 
intensifikācijas jomā, veicinot barības 
vielu, ūdens un enerăijas efektīvāku 
izmantošanu; lielāku uzmanību veltot 
ūdens un augsnes resursu saglabāšanai; 
vairāk pieĦemot kaitēkĜu kontroles 
bioloăiskos pasākumus (integrētā augu 
aizsardzība); un veicinot pētniecību ar 
mērėi uzlabot ražīgumu, vienlaikus 
samazinot ietekmi uz vidi; 

12. aicina Komisiju atbalstīt pētniecību 
piekrastes ūdeĦu kvalitātes, zemes 
pārvaldības un ilgtspējīgas intensifikācijas 
jomā, veicinot barības vielu, ūdens un 
enerăijas efektīvāku izmantošanu; lielāku 
uzmanību veltot ūdens un augsnes resursu 
saglabāšanai; vairāk pieĦemot kaitēkĜu 
kontroles bioloăiskos pasākumus (integrētā 
augu aizsardzība); un veicinot pētniecību ar 
mērėi uzlabot ražīgumu, vienlaikus 
samazinot ietekmi uz vidi; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
27.4.2015 B8-0360/23 

Grozījums Nr.  23 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
“World Expo 2015” Milānā "Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" 

Rezolūcijas priekšlikums 

13.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 13a. pauž bažas par nelegālās zvejas 
izplatību visā pasaulē, kam ir ārkārtīgi 
postoša ietekme uz vidi, bioloăisko 
daudzveidību un ekonomiku; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
27.4.2015 B8-0360/24 

Grozījums Nr.  24 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
“World Expo 2015” Milānā "Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" 

Rezolūcijas priekšlikums 

18.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 18a. prasa Komisijai nodrošināt arī 
zvejnieku un zivju audzētāju ienākumu 
stabilitāti, Ħemot vērā viĦu stratēăisko 
zinātību, kuru ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt 
mūsu teritorijās; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
27.4.2015 B8-0360/25 

Grozījums Nr.  25 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
“World Expo 2015” Milānā "Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" 

Rezolūcijas priekšlikums 

20.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 20a. uzsver — lai panāktu pārtikas 
nodrošinājumu, ir nesaudzīgi jāapkaro 
nelegālā zveja; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
27.4.2015 B8-0360/26 

Grozījums Nr.  26 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
“World Expo 2015” Milānā "Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" 

Rezolūcijas priekšlikums 

21. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

21. uzsver, cik izšėiroša nozīme ir lauku 
attīstībai, lai nodrošinātu ekonomisko un 
sociālo izaugsmi laukos, un prasa atbalstīt 
jaunos lauksaimniekus; 

21. uzsver, cik izšėiroša nozīme ir lauku 
un piekrastes teritoriju attīstībai, lai 
nodrošinātu ekonomisko un sociālo videi 
un jūras nozarēm draudzīgo izaugsmi 
laukos, un prasa atbalstīt jaunos 
lauksaimniekus un zivsaimniekus; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
27.4.2015 B8-0360/27 

Grozījums Nr.  27 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
“World Expo 2015” Milānā "Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" 

Rezolūcijas priekšlikums 

31. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

31. atkārto, ka ir svarīgi atbalstīt 
lauksaimniecību pasaulē un atbilstošu daĜu 
ES ārvalstīm paredzētās oficiālās attīstības 
palīdzības piešėirt lauksaimniecības 
nozarei; pauž nožēlu par lauksaimniecībai 
piešėirto attīstības palīdzības līdzekĜu 
būtisko samazinājumu kopš pagājušā 
gadsimta 80. gadiem un atzinīgi vērtē to, 
ka ir atzīta nepieciešamība šo tendenci 
mainīt; 

31. atkārto, ka ir svarīgi atbalstīt 
lauksaimniecību un zivsaimniecību 
pasaulē un atbilstošu daĜu ES ārvalstīm 
paredzētās oficiālās attīstības palīdzības 
piešėirt lauksaimniecības nozarei; pauž 
nožēlu par lauksaimniecībai piešėirto 
attīstības palīdzības līdzekĜu būtisko 
samazinājumu kopš pagājušā gadsimta 80. 
gadiem un atzinīgi vērtē to, ka ir atzīta 
nepieciešamība šo tendenci mainīt; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/28 

Grozījums Nr.  28 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
“World Expo 2015” Milānā "Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" 

Rezolūcijas priekšlikums 

AG apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

AG. tā kā pienākas atzīt, ka globālajā 
nodrošinātībā ar pārtiku izšėirošā loma ir 
lauksaimniekiem un jo īpaši ăimenes lauku 
saimniecībām; 

AG. tā kā pienākas atzīt, ka globālajā 
nodrošinātībā ar pārtiku izšėirošā loma ir 
lauksaimniekiem un zivsaimniekiem, un jo 
īpaši ăimenes lauku un zvejas 
saimniecībām; 
 

Or. en 

 
 


