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Изменение 1
Elisabeth Jeggle

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. подчертава, че Европейският 
парламент е единственото 
демократично избрано 
представителство на европейските 
граждани;

Or. de

Изменение 2
Esther Herranz García

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изразява съжаление, че целите на 
ОСП (член 33 и 34 от Договора за ЕО) 
не бяха променени с Договора от 
Лисабон и че тези цели остават 
идентични с първоначално 
определените, в началото на ОСП; 
намира, че разпоредбите относно 
селското стопанство се нуждаят от 
актуализиране, което да взема предвид 
настоящото положение (въвеждането на 
втори стълб, развитието на селските 
райони, качеството, хуманното 
отношение към животните и околната 
среда);

3. намира, че разпоредбите относно 
селското стопанство се нуждаят от 
актуализиране, което да взема предвид 
настоящото положение (въвеждането на 
втори стълб, развитието на селските 
райони, качеството, хуманното 
отношение към животните и околната
среда);

Or. es
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Изменение 3
Elisabeth Jeggle

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изразява съжаление, че целите на 
ОСП (член 33 и 34 от Договора за ЕО) 
не бяха променени с Договора от 
Лисабон и че тези цели остават 
идентични с първоначално 
определените, в началото на ОСП;  
намира, че разпоредбите относно 
селското стопанство се нуждаят от 
актуализиране, което да взема предвид 
настоящото положение (въвеждането 
на втори стълб, развитието на 
селските райони, качеството, 
хуманното отношение към 
животните и околната среда);

3. изразява съжаление, че целите на 
ОСП (член 33 и 34 от Договора за ЕО) 
не бяха променени с Договора от 
Лисабон и че тези цели остават 
идентични с първоначално 
определените, в началото на ОСП;  
намира, че разпоредбите относно 
селското стопанство се нуждаят от 
актуализиране, което да взема предвид 
настоящото положение; подчертава 
освен това, че и за в бъдеще трябва да 
се дава приоритет на производството 
на хранителни продукти с оглед на 
осигуряването на прехраната в света, 
без да се изпускат от погледа 
проблемите, свързани с енергийната 
сигурност и опазването на околната 
среда;

Or. de

Изменение 4
Esther De Lange

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изразява съжаление, че целите на 
ОСП (член 33 и 34 от Договора за ЕО) 
не бяха променени с Договора от 
Лисабон и че тези цели остават 
идентични с първоначално 
определените, в началото на ОСП;  
намира, че разпоредбите относно 
селското стопанство се нуждаят от 
актуализиране, което да взема предвид 

3. изразява съжаление, че целите на 
ОСП (член 33 и 34 от Договора за ЕО) 
не бяха разширени с Договора от 
Лисабон и че тези цели остават 
идентични с първоначално 
определените, в началото на ОСП;  
намира, че разпоредбите относно 
селското стопанство се нуждаят от 
разширяване, което да взема предвид 
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настоящото положение (въвеждането на 
втори стълб, развитието на селските 
райони, качеството, хуманното 
отношение към животните и околната 
среда);

настоящото положение (въвеждането на 
втори стълб, развитието на селските 
райони, качеството, хуманното
отношение към животните и околната 
среда);

Or. nl

Изменение 5
Niels Busk, Jan Mulder

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. изразява съжаление, че 
формулировката на член 37, параграф 
3 оставя впечатлението, че някои 
мерки, които досега бяха обхванати 
от процедурата на консултация, биха 
могли вече да бъдат предприемани 
самостоятелно от Съвета, без той 
дори да се консултира с Парламента;

Or. en

Изменение 6
Elisabeth Jeggle

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. изразява съжаление, че мерките, 
упоменати в член 37, параграф 3, 
които досега бяха обхванати от 
процедурата на консултация, могат 
вече да бъдат предприемани 
самостоятелно от Съвета, без той да 
се консултира с Парламента;

заличава се

Or. de
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Изменение 7
Elisabeth Jeggle

Проектостановище
Параграф 7 а (нов)

Проектостановище Изменение

7а. изисква да бъде невъзможно 
Съветът да предприема мерките, 
упоменати в член 37, параграф 3,
самостоятелно, без да се е 
консултирал с Парламента; 

Or. de

Изменение 8
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. изразява становище, че никой 
съществуващ акт на Съвета не може да е 
приет въз основа на член 37, параграф 3 
и следователно счита, че обхвата и 
евентуалното приложение на съответния 
параграф за несъществуващи;

8. изразява становище, че никой 
съществуващ акт на Съвета не може да е 
приет въз основа на член 37, параграф 3 
и следователно счита, обхвата и 
евентуалното приложение на съответния 
параграф за невалидни като 
повсеместна основа за законодателни 
актове;

Or. en

Изменение 9
Niels Busk, Jan Mulder

Проектостановище
Параграф 9
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Проектостановище Изменение

9. отбелязва, че се отменят процедурите 
на комитология, приети въз основа на 
член 202 от Договора за ЕО;  подчертава 
ключовата роля, която Парламентът 
трябва да играе по отношение на член 
249 В при формулирането на нова рамка 
на комитологията (т.е. чрез приемане на 
актове в съответствие с обикновената 
законодателна процедура), по-
специално по отношение на ролята на 
комитетите в областта на селското 
стопанство;

9. отбелязва, че се отменят процедурите 
на комитология, приети въз основа на 
член 202 от Договора за ЕО;  подчертава 
ключовата роля, която Парламентът 
трябва да играе по отношение на член 
249 В при формулирането на нова рамка 
на комитологията (т.е. чрез приемане на 
актове в съответствие с обикновената 
законодателна процедура), по-
специално по отношение на ролята на 
комитетите в областта на селското 
стопанство; по тази причина 
подчертава необходимостта да се 
осигури представителството на 
Комисията по земеделие и развитие 
на селските райони в 
междуинституционалните 
преговори, които ще формулират 
новата рамка на комитологията;

Or. en

Изменение 10
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Проектостановище
Параграф 9 а (нов)

Проектостановище Изменение

9а. подчертава, че специализираните 
комисии на Парламента би трябвало 
да бъдат включени по подходящ начин 
в текущите разисквания относно 
бъдещия режим на комитология в 
рамките на Договора от Лисабон, с 
цел да улеснят плавния преход от 
настоящата система към бъдещите 
разпоредби; счита, че трябва да се 
гарантира парламентарният 
контрол върху делегираните актове и 
изпълнителните актове;
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Or. en

Изменение 11
Rosa Miguélez Ramos

Проектостановище
Параграф 10 а (нов)

Проектостановище Изменение

10а. подчертава, че новият договор ще 
е приложим за всички законодателни 
предложения, които с в ход в 
момента на неговото влизане в сила;

Or. es
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