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Pozměňovací návrh 1
Elisabeth Jeggle

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že Evropský parlament je 
jediným demokraticky zvoleným 
zastoupením evropských občanů;

Or. de

Pozměňovací návrh 2
Esther Herranz García

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyslovuje politování nad tím, že cíle 
SZP (jež jsou stanoveny v článcích 33 a 
34 Smlouvy o ES) nebyly změněny 
Lisabonskou smlouvou a že tyto cíle 
zůstávají shodné s cíli, které byly 
stanoveny pro původní společnou 
zemědělskou politiku; je toho názoru, 
že ustanovení týkající se zemědělství by 
měla být aktualizována s přihlédnutím 
k současné situaci (zavedení druhého 
pilíře, rozvoj venkova, kvalita, dobré 
životní podmínky zvířat a životní 
prostředí);

3. je toho názoru, že ustanovení týkající se 
zemědělství by měla být aktualizována 
s přihlédnutím k současné situaci (zavedení 
druhého pilíře, rozvoj venkova, kvalita, 
dobré životní podmínky zvířat a životní 
prostředí);

Or. es
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Pozměňovací návrh 3
Elisabeth Jeggle

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyslovuje politování nad tím, že cíle 
SZP (jež jsou stanoveny v článcích 33 a 34 
Smlouvy o ES) nebyly změněny 
Lisabonskou smlouvou a že tyto cíle 
zůstávají shodné s cíli, které byly 
stanoveny pro původní společnou 
zemědělskou politiku; je toho názoru, 
že ustanovení týkající se zemědělství by 
měla být aktualizována s přihlédnutím 
k současné situaci (zavedení druhého 
pilíře, rozvoj venkova, kvalita, dobré 
životní podmínky zvířat a životní 
prostředí);

3. vyslovuje politování nad tím, že cíle 
SZP (jež jsou stanoveny v článcích 33 a 34 
Smlouvy o ES) nebyly změněny 
Lisabonskou smlouvou a že tyto cíle 
zůstávají shodné s cíli, které byly 
stanoveny pro původní společnou 
zemědělskou politiku; je toho názoru, že 
ustanovení týkající se zemědělství by měla 
být aktualizována s přihlédnutím k 
současné situaci; dále zdůrazňuje, že 
produkce potravin musí zůstat vzhledem k 
zajištění zásobování potravinami na celém 
světě i nadále prioritou, aniž by se však 
ztratila se zřetele problematika zajištění 
energií a ochrany životního prostředí;

Or. de

Pozměňovací návrh 4
Esther De Lange

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyslovuje politování nad tím, že cíle 
SZP (jež jsou stanoveny v článcích 33 a 34 
Smlouvy o ES) nebyly změněny
Lisabonskou smlouvou a že tyto cíle 
zůstávají shodné s cíli, které byly 
stanoveny pro původní společnou 
zemědělskou politiku; je toho názoru, 
že ustanovení týkající se zemědělství by 
měla být aktualizována s přihlédnutím 
k současné situaci (zavedení druhého 
pilíře, 
rozvoj venkova, kvalita, dobré životní 

3. vyslovuje politování nad tím, že cíle 
SZP (jež jsou stanoveny v článcích 33 a 34 
Smlouvy o ES) nebyly rozšířeny
Lisabonskou smlouvou a že tyto cíle 
zůstávají shodné s cíli, které byly 
stanoveny pro původní společnou 
zemědělskou politiku; je toho názoru, 
že ustanovení týkající se zemědělství by 
měla být rozšířena s přihlédnutím 
k současné situaci (zavedení druhého 
pilíře, 
rozvoj venkova, kvalita, dobré životní 
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podmínky zvířat a životní prostředí); podmínky zvířat a životní prostředí);

Or. nl

Pozměňovací návrh 5
Niels Busk, Jan Mulder

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyslovuje politování nad tím, že 
znění čl. 37 odst. 3 vyvolává dojem, že 
některá opatření, která dosud podléhala 
konzultačnímu postupu, může nyní 
přijímat Rada bez konzultace s 
Parlamentem;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Elisabeth Jeggle

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyslovuje politování nad tím, že 
opatření zmiňovaná v čl. 37 odst. 3, na něž 
se původně uplatňoval konzultační 
postup, mohou být nyní přijímána Radou, 
aniž by Rada musela konzultovat 
Parlament;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 7
Elisabeth Jeggle

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. žádá, aby opatření zmiňovaná v čl. 37 
odst. 3 nebyla přijímána pouze Radou bez 
konzultace s Parlamentem;

Or. de

Pozměňovací návrh 8
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. je toho názoru, že na základě čl. 37 odst. 
3 by nemohl být schválen již žádný 
existující akt Rady, a považuje tudíž oblast 
působnosti tohoto odstavce za neexistující
a jeho případné uplatňování za nemožné;

8. je toho názoru, že na základě čl. 37 odst. 
3 by nemohl být schválen již žádný 
existující akt Rady, a považuje tudíž oblast 
působnosti tohoto odstavce a jeho případné 
uplatňování jako obecného základu pro  
legislativní akt za neplatné;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Niels Busk, Jan Mulder

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. bere na vědomí, že již uzavřené postupy 
projednávané ve výborech na základě 
článku 202 Smlouvy o ES budou zrušeny; 
zdůrazňuje klíčovou úlohu Parlamentu při 
formulování nového rámce postupu 
projednávání ve výborech podle článku 
249C (tj. schvalováním aktů v souladu 
s řádným legislativním postupem), zvláště 
pak s ohledem na úlohu výborů v oblasti 
zemědělství;

9. bere na vědomí, že již uzavřené postupy 
projednávané ve výborech na základě 
článku 202 Smlouvy o ES budou zrušeny; 
zdůrazňuje klíčovou úlohu Parlamentu při 
formulování nového rámce postupu 
projednávání ve výborech podle článku 
249C (tj. schvalováním aktů v souladu 
s řádným legislativním postupem), zvláště 
pak s ohledem na úlohu výborů v oblasti 
zemědělství; zdůrazňuje proto, že je nutné 
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zajistit, aby byl Výbor pro zemědělství a 
rozvoj venkova zastoupen při  
interinstitucionálních jednáních, při nichž 
se bude formulovat nový rámec pro 
projednávání ve výborech;   

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že by specializované 
výbory Parlamentu měly být přiměřeným 
způsobem zapojeny do probíhajících 
diskusí o budoucím způsobu projednávání 
ve výborech podle Lisabonské smlouvy, 
aby byl usnadněn hladký přechod od 
současného systému k budoucím 
ustanovením;  domnívá se, že musí být 
zaručena parlamentní kontrola aktů v 
přenesené pravomoci a prováděcích aktů;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Rosa Miguélez Ramos

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10.a zdůrazňuje, že nová Smlouva se musí 
uplatňovat na všechny legislativní návrhy 
projednávané v době jejího vstupu 
v platnost;

Or. es
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