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Poprawka 1
Elisabeth Jeggle

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że Parlament Europejski 
jest jedynym demokratycznie wybranym 
przedstawicielem europejskich obywateli;

Or. de

Poprawka 2
Esther Herranz García

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wyraża ubolewanie, że cele WPR (art. 
33 i 34 Traktatu WE) nie zostały 
zmienione traktatem lizbońskim oraz że 
pozostają one takie same, jak 
ustanowiono na początku WPR; uważa, że 
przepisy dotyczące rolnictwa wymagają 
aktualizacji i uwzględnienia bieżącej 
sytuacji (wprowadzenie drugiego filaru, 
rozwój obszarów wiejskich, dobrostan 
zwierząt i środowisko naturalne);

3. uważa, że przepisy dotyczące rolnictwa 
wymagają aktualizacji i uwzględnienia 
bieżącej sytuacji (wprowadzenie drugiego 
filaru, rozwój obszarów wiejskich, 
dobrostan zwierząt i środowisko 
naturalne);

Or. es

Poprawka 3
Elisabeth Jeggle

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wyraża ubolewanie, że cele WPR (art. 3. wyraża ubolewanie, że cele WPR (art. 
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33 i 34 Traktatu WE) nie zostały 
zmienione traktatem lizbońskim oraz że 
pozostają one takie same, jak ustanowiono 
na początku WPR; uważa, że przepisy 
dotyczące rolnictwa wymagają aktualizacji 
i uwzględnienia bieżącej sytuacji 
(wprowadzenie drugiego filaru, rozwój 
obszarów wiejskich, dobrostan zwierząt i 
środowisko naturalne);

33 i 34 Traktatu WE) nie zostały 
zmienione traktatem lizbońskim oraz że 
pozostają one takie same, jak ustanowiono 
na początku WPR; uważa, że przepisy 
dotyczące rolnictwa wymagają aktualizacji 
i uwzględnienia bieżącej sytuacji; 
podkreśla ponadto, że nadal trzeba 
traktować produkcję żywności jako 
zadanie o priorytetowym znaczeniu z 
myślą o zabezpieczeniu podaży żywności w 
świecie, nie tracąc z pola widzenia 
problemów związanych z bezpieczeństwem 
dostaw energii i z ochroną środowiska;

Or. de

Poprawka 4
Esther De Lange

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wyraża ubolewanie, że cele WPR (art. 
33 i 34 Traktatu WE) nie zostały 
zmienione traktatem lizbońskim oraz że 
pozostają one takie same, jak ustanowiono 
na początku WPR; uważa, że przepisy 
dotyczące rolnictwa wymagają aktualizacji 
i uwzględnienia bieżącej sytuacji 
(wprowadzenie drugiego filaru, rozwój 
obszarów wiejskich, dobrostan zwierząt i 
środowisko naturalne);

3. wyraża ubolewanie, że cele WPR (art. 
33 i 34 Traktatu WE) nie zostały 
rozszerzone traktatem lizbońskim oraz że 
pozostają one takie same, jak ustanowiono 
na początku WPR; uważa, że przepisy 
dotyczące rolnictwa wymagają 
rozszerzenia celem uwzględnienia bieżącej 
sytuacji (wprowadzenie drugiego filaru, 
rozwój obszarów wiejskich, dobrostan 
zwierząt i środowisko naturalne);

Or. nl

Poprawka 5
Niels Busk, Jan Mulder

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5a. wyraża ubolewanie, że brzmienie art. 
37 ust. 3 sprawia wrażenie, iż pewne 
środki, które wcześniej objęte były 
procedurą konsultacji, mogłyby teraz być 
podejmowane przez samą Radę, bez 
zasięgania opinii Parlamentu;

Or. en

Poprawka 6
Elisabeth Jeggle

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wyraża ubolewanie, że środki, o których 
mowa w art. 37 ust. 3, które wcześniej 
objęte były procedurą konsultacji, mogą 
teraz być podejmowane przez samą Radę, 
bez konsultacji z Parlamentem;

skreślony

Or. de

Poprawka 7
Elisabeth Jeggle

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. apeluje o uniemożliwienie 
samodzielnego przyjmowania przez Radę 
środków określonych w art. 37 ust. 3 bez 
zasięgania opinii Parlamentu; 

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

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wyraża przekonanie, ze żaden istniejący 
akt Rady nie mógł był być przyjęty w 
oparciu o art. 37 ust 3 oraz w związku z 
tym uważa zakres ustępu i możliwe 
zastosowanie za niebyłe;

8. wyraża przekonanie, ze żaden istniejący 
akt Rady nie mógł był być przyjęty w 
oparciu o art. 37 ust 3, oraz w związku z 
tym nie uważa zakresu ustępu i możliwych 
zastosowań za prawomocna ogólną 
podstawę aktów legislacyjnych; 

Or. en

Poprawka 9
Niels Busk, Jan Mulder

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. zauważa, że procedura komitologii 
przyjęta na podstawie art. 202 traktatu WE 
zostanie uchylona; podkreśla kluczową 
rolę, jaką Parlament musi odegrać w 
odniesieniu do art. 249 C przy określaniu 
nowych ram komitologii (tzn. poprzez 
przyjęcie aktów zgodnie ze zwykłą 
procedurą ustawodawczą), w szczególności 
z uwzględnieniem roli komitetów w 
obszarze rolnictwa;

9. zauważa, że procedura komitologii 
przyjęta na podstawie art. 202 traktatu WE 
zostanie uchylona; podkreśla kluczową 
rolę, jaką Parlament musi odegrać w 
odniesieniu do art. 249 C przy określaniu 
nowych ram komitologii (tzn. poprzez 
przyjęcie aktów zgodnie ze zwykłą 
procedurą ustawodawczą), w szczególności 
z uwzględnieniem roli komitetów w 
obszarze rolnictwa; podkreśla zatem 
potrzebę zapewnienia reprezentacji 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 
negocjacjach międzyinstytucjonalnych, w 
ramach których powstaną nowe ramy 
procedury komitologii;

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

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. podkreśla, że wyspecjalizowane 
komisje Parlamentu powinny zostać 
odpowiednio zaangażowane w trwające 
dyskusje na temat przyszłego systemu 
komitologii w ramach traktatu 
lizbońskiego w celu ułatwienia płynnego 
przejścia z obecnego systemu na przyszłe 
rozwiązania; uważa, że należy zapewnić 
kontrolę parlamentarną aktów 
przyjmowanych na mocy upoważnienia i 
aktów wykonawczych;

Or. en

Poprawka 11
Rosa Miguélez Ramos

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. podkreśla, że nowy traktat będzie 
mieć zastosowanie do wszystkich 
wniosków legislacyjnych, które są 
rozpatrywane w chwili jego wejścia w 
życie;

Or. es
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