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Tarkistus 1
Elisabeth Jeggle

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että Euroopan parlamentti 
on Euroopan kansalaisten ainoa 
demokraattisesti valittu edustaja;

Or. de

Tarkistus 2
Esther Herranz García

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pahoittelee, että YMP:n tavoitteita 
(EY:n perustamissopimuksen 33 ja 
34 artikla) ei muutettu Lissabonin 
sopimuksella ja että tavoitteet pysyvät 
identtisinä niiden kanssa, jotka alun perin 
asetettiin YMP:n käynnistyessä; katsoo, 
että maataloutta koskevia määräyksiä on 
päivitettävä nykytilanteen (toisen pilarin 
käyttöönotto, maaseudun kehittäminen, 
laatu, eläintensuojelu ja ympäristö) 
huomioon ottamiseksi;

3. katsoo, että maataloutta koskevia 
määräyksiä on päivitettävä nykytilanteen 
(toisen pilarin käyttöönotto, maaseudun 
kehittäminen, laatu, eläintensuojelu ja 
ympäristö) huomioon ottamiseksi;

Or. es

Tarkistus 3
Elisabeth Jeggle

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pahoittelee, että YMP:n tavoitteita (EY:n 3. pahoittelee, että YMP:n tavoitteita (EY:n 
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perustamissopimuksen 33 ja 34 artikla) ei 
muutettu Lissabonin sopimuksella ja että 
tavoitteet pysyvät identtisinä niiden kanssa, 
jotka alun perin asetettiin YMP:n 
käynnistyessä; katsoo, että maataloutta 
koskevia määräyksiä on päivitettävä 
nykytilanteen (toisen pilarin käyttöönotto, 
maaseudun kehittäminen, laatu, 
eläintensuojelu ja ympäristö) huomioon 
ottamiseksi;

perustamissopimuksen 33 ja 34 artikla) ei 
muutettu Lissabonin sopimuksella ja että 
tavoitteet pysyvät identtisinä niiden kanssa, 
jotka alun perin asetettiin YMP:n 
käynnistyessä; katsoo, että maataloutta 
koskevia määräyksiä on päivitettävä 
nykytilanteen huomioon ottamiseksi; 
korostaa lisäksi, että elintarvikkeiden 
tuotannon pitää edelleen olla etusijalla 
maailman elintarviketurvan kannalta, 
eikä pidä unohtaa myöskään ongelmia, 
jotka liittyvät energian 
toimitusvarmuuteen ja 
ympäristönsuojeluun;

Or. de

Tarkistus 4
Esther De Lange

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pahoittelee, että YMP:n tavoitteita (EY:n 
perustamissopimuksen 33 ja 34 artikla) ei 
muutettu Lissabonin sopimuksella ja että 
tavoitteet pysyvät identtisinä niiden kanssa, 
jotka alun perin asetettiin YMP:n 
käynnistyessä; katsoo, että maataloutta 
koskevia määräyksiä on päivitettävä
nykytilanteen (toisen pilarin käyttöönotto, 
maaseudun kehittäminen, laatu, 
eläintensuojelu ja ympäristö) huomioon 
ottamiseksi;

3. pahoittelee, että YMP:n tavoitteita (EY:n 
perustamissopimuksen 33 ja 34 artikla) ei 
laajennettu Lissabonin sopimuksella ja 
että tavoitteet pysyvät identtisinä niiden 
kanssa, jotka alun perin asetettiin YMP:n 
käynnistyessä; katsoo, että maataloutta 
koskevia määräyksiä on laajennettava
nykytilanteen (toisen pilarin käyttöönotto, 
maaseudun kehittäminen, laatu, 
eläintensuojelu ja ympäristö) huomioon 
ottamiseksi;

Or. nl

Tarkistus 5
Niels Busk, Jan Mulder

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pitää valitettavana, että 37 artiklan 
3 kohdan sanamuodosta saa sen 
käsityksen, että tietyt, aiemmin 
kuulemismenettelyn piiriin kuuluvat 
toimenpiteet voitaisiin nyt toteuttaa 
yksinomaan neuvoston toimesta 
parlamenttia edes kuulematta;

Or. en

Tarkistus 6
Elisabeth Jeggle

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. pahoittelee, että neuvosto voi nyt ryhtyä 
37 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin, jotka ennen kuuluivat 
kuulemismenettelyn piiriin, yksin 
kuulematta parlamenttia;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 7
Elisabeth Jeggle

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. vaatii, ettei 37 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuja toimenpiteitä voida toteuttaa 
yksinomaan neuvoston toimesta 
parlamenttia kuulematta;

Or. de
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Tarkistus 8
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. on sitä mieltä, että mitään nykyisistä 
neuvoston säädöksistä ei olisi voitu 
hyväksyä 37 artiklan 3 kohdan pohjalta, ja 
katsoo siksi kyseisen kohdan 
soveltamisalan ja mahdollisen 
soveltamisen olevan pelkästään 
teoreettisia;

8. on sitä mieltä, että mitään nykyisistä 
neuvoston säädöksistä ei olisi voitu 
hyväksyä 37 artiklan 3 kohdan pohjalta, ja 
katsoo siksi kyseisen kohdan 
soveltamisalan ja mahdollisen 
soveltamisen olevan soveltumattomia
lainsäädäntötoimien yleisperustaksi;

Or. en

Tarkistus 9
Niels Busk, Jan Mulder

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. toteaa, että EY:n perustamissopimuksen 
202 artiklan pohjalta hyväksytyt 
komiteamenettelyt kumotaan; korostaa 
keskeistä roolia, joka parlamentilla on 
249 c artiklan osalta uusien 
komitologiapuitteiden luomisessa (se voi 
esimerkiksi hyväksyä säädöksiä tavallisen 
lainsäätämisjärjestelyn mukaisesti), 
erityisesti mitä tulee komiteoiden rooliin 
maatalouden alalla;

9. toteaa, että EY:n perustamissopimuksen 
202 artiklan pohjalta hyväksytyt 
komiteamenettelyt kumotaan; korostaa 
keskeistä roolia, joka parlamentilla on 
249 c artiklan osalta uusien 
komitologiapuitteiden luomisessa (se voi 
esimerkiksi hyväksyä säädöksiä tavallisen 
lainsäätämisjärjestelyn mukaisesti), 
erityisesti mitä tulee komiteoiden rooliin 
maatalouden alalla; korostaakin siksi 
tarvetta varmistaa, että maatalouden ja 
maaseudun kehittämisen valiokunta on 
edustettuna toimielinten välisissä 
neuvotteluissa, joissa muotoillaan uudet 
komitologiapuitteet;

Or. en
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Tarkistus 10
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. korostaa, että parlamentin 
erityisvaliokuntien pitäisi olla 
asianmukaisesti mukana meneillään 
olevissa keskusteluissa, jotka koskevat 
tulevaa komitologiamenettelyä Lissabonin 
sopimuksen puitteissa, jotta helpotetaan 
sujuvaa siirtymistä nykyisestä 
järjestelmästä uusiin määräyksiin; katsoo, 
että delegoitujen säädösten ja 
täytäntöönpanosäädösten 
parlamentaarinen valvonta on taattava;

Or. en

Tarkistus 11
Rosa Miguélez Ramos

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. korostaa, että uutta sopimusta olisi 
sovellettava kaikkiin 
lainsäädäntöehdotuksiin, jotka ovat 
käsiteltävinä sen tullessa voimaan;

Or. es
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