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Amendement 1
Elisabeth Jeggle

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat het Europees 
Parlement de enige democratisch gekozen 
vertegenwoordiging van de Europese 
burgers is;

Or. de

Amendement 2
Esther Herranz García

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. betreurt het dat de doelstellingen van 
het GLB (artikel 33 en 34 van het EG-
Verdrag) niet zijn gewijzigd door het 
Verdrag van Lissabon en dat deze 
doelstellingen gelijk blijven aan de 
doelstellingen die oorspronkelijk werden 
vastgesteld bij het begin van het GLB; is 
van mening dat de bepalingen over 
landbouw moeten worden bijgewerkt om 
rekening te houden met de huidige situatie 
(introductie van een tweede pijler, 
plattelandsontwikkeling, kwaliteit, 
dierenwelzijn en milieu);

3. is van mening dat de bepalingen over 
landbouw moeten worden bijgewerkt om 
rekening te houden met de huidige situatie 
(introductie van een tweede pijler, 
plattelandsontwikkeling, kwaliteit, 
dierenwelzijn en milieu);

Or. es

Amendement 3
Elisabeth Jeggle

Ontwerpadvies
Paragraaf 3



PE405.888v01-00 4/8 AM\721226NL.doc

NL

Ontwerpadvies Amendement

3. betreurt het dat de doelstellingen van het 
GLB (artikel 33 en 34 van het EG-
Verdrag) niet zijn gewijzigd door het 
Verdrag van Lissabon en dat deze 
doelstellingen gelijk blijven aan de 
doelstellingen die oorspronkelijk werden 
vastgesteld bij het begin van het GLB; is 
van mening dat de bepalingen over 
landbouw moeten worden bijgewerkt om 
rekening te houden met de huidige situatie 
(introductie van een tweede pijler, 
plattelandsontwikkeling, kwaliteit, 
dierenwelzijn en milieu);

3. betreurt het dat de doelstellingen van het 
GLB (artikel 33 en 34 van het EG-
Verdrag) niet zijn gewijzigd door het 
Verdrag van Lissabon en dat deze 
doelstellingen gelijk blijven aan de 
doelstellingen die oorspronkelijk werden 
vastgesteld bij het begin van het GLB; is 
van mening dat de bepalingen over 
landbouw moeten worden bijgewerkt om 
rekening te houden met de huidige situatie;
benadrukt voorts dat er met het oog op de 
mondiale voedselzekerheid verder
prioriteit moet worden gegeven aan de 
voedselproductie, zonder dat we de met de 
energiezekerheid en milieubescherming 
verbonden problemen uit het oog 
verliezen;

Or. de

Amendement 4
Esther De Lange

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. betreurt het dat de doelstellingen van het 
GLB (artikel 33 en 34 van het EG-
Verdrag) niet zijn gewijzigd door het 
Verdrag van Lissabon en dat deze 
doelstellingen gelijk blijven aan de 
doelstellingen die oorspronkelijk werden 
vastgesteld bij het begin van het GLB; is 
van mening dat de bepalingen over 
landbouw moeten worden bijgewerkt om 
rekening te houden met de huidige situatie 
(introductie van een tweede pijler, 
plattelandsontwikkeling, kwaliteit, 
dierenwelzijn en milieu);

3. betreurt het dat de doelstellingen van het 
GLB (artikel 33 en 34 van het EG-
Verdrag) niet zijn uitgebreid door het 
Verdrag van Lissabon en dat deze 
doelstellingen gelijk blijven aan de 
doelstellingen die oorspronkelijk werden 
vastgesteld bij het begin van het GLB; is 
van mening dat de bepalingen over 
landbouw moeten worden uitgebreid om 
rekening te houden met de huidige situatie 
(introductie van een tweede pijler,
plattelandsontwikkeling, kwaliteit, 
dierenwelzijn en milieu);

Or. nl
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Amendement 5
Niels Busk, Jan Mulder

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. betreurt het dat de formulering van 
artikel 37, lid 3 de indruk wekt dat 
bepaalde maatregelen die eerder onder de 
raadplegingsprocedure vielen, nu alleen 
door de Raad zouden kunnen worden 
genomen, zonder het Parlement te 
raadplegen;

Or. en

Amendement 6
Elisabeth Jeggle

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. betreurt het dat de maatregelen 
waarnaar wordt verwezen in artikel 37, lid 
3, die eerder onder de 
raadplegingsprocedure vielen, nu alleen 
door de Raad kunnen worden genomen, 
zonder het Parlement te raadplegen;

Schrappen

Or. de

Amendement 7
Elisabeth Jeggle

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt erom te voorkomen dat de 
maatregelen waarnaar artikel 37, lid 3 
verwijst, door de Raad alleen kunnen 
worden genomen zonder het Parlement te 
raadplegen;

Or. de

Amendement 8
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. is van mening dat geen enkel bestaand 
besluit van de Raad zou kunnen zijn 
vastgesteld op grond van artikel 37, lid 3 
en is daarom van mening dat de reikwijdte 
en mogelijke toepassing van die paragraaf 
niet bestaat;

8. is van mening dat geen enkel bestaand 
besluit van de Raad zou kunnen zijn 
vastgesteld op grond van artikel 37, lid 3 
en is daarom van mening dat de reikwijdte 
en mogelijke toepassing van die paragraaf 
geen algemene grondslag voor 
wetgevingsbesluiten vormt;

Or. en

Amendement 9
Niels Busk, Jan Mulder

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. merkt op dat de comitologieprocedures 
die zijn vastgesteld op basis van artikel 202 
van het EG-Verdrag worden herroepen; 
benadrukt de belangrijke rol die het 
Parlement moet spelen met betrekking tot 
artikel 249C bij het formuleren van een 
nieuw comitologisch kader (door besluiten 

9. merkt op dat de comitologieprocedures 
die zijn vastgesteld op basis van artikel 202 
van het EG-Verdrag worden herroepen; 
benadrukt de belangrijke rol die het 
Parlement moet spelen met betrekking tot 
artikel 249C bij het formuleren van een 
nieuw comitologisch kader (door besluiten 
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vast te stellen overeenkomstig de normale 
wetgevingsprocedure), in het bijzonder met 
betrekking tot de rol van commissies op 
landbouwgebied;

vast te stellen overeenkomstig de normale 
wetgevingsprocedure), in het bijzonder met 
betrekking tot de rol van commissies op 
landbouwgebied; benadrukt daarom dat 
ervoor moet worden gezorgd dat de
Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling vertegenwoordigd 
is bij de interinstitutionele 
onderhandelingen ter formulering van het 
nieuwe comitologisch kader;

Or. en

Amendement 10
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. onderstreept dat de gespecialiseerde 
commissies van het Parlement in 
voldoende mate moeten worden betrokken 
bij de lopende discussies over de
toekomstige comitologieregeling op basis 
van het Verdrag van Lissabon, om zo een 
soepele overgang te bevorderen van het 
huidige systeem naar de toekomstige 
bepalingen; is van mening dat de 
parlementaire controle van gedelegeerde 
handelingen en uitvoeringshandelingen 
moet zijn gewaarborgd;

Or. en

Amendement 11
Rosa Miguélez Ramos

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

10 bis. benadrukt dat het nieuwe Verdrag 
van toepassing zal zijn op alle 
wetgevingsvoorstellen die op het moment 
van zijn inwerkingtreding in behandeling
zijn;

Or. es
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