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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 4a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 4a. Ma jistax jifhem għala l-Awtorità 

ingaġġat bħala d-Direttur għall-

Komunikazzjoni tagħha lobbyist mill-

industrija alimentari, mingħajr l-ebda 

perjodu ta' preklużjoni; iqis li, fil-klima 

tal-lum ta' kritika qawwija lill-Unjoni, 

deċiżjoni bħal din hija partikolarment 

infeliċi; 
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Paragrafu 14 
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14. Jirrikonoxxi l-fatt li, minn meta 

adottat il-politika tagħha dwar l-

indipendenza fl-2011, l-Awtorità tivvaluta 

u tivvalida 100 % tad-dikjarazzjonijiet ta' 

interess ippreżentati mill-esperti tagħha, li 

bħala medja jikkorrispondu għal total 

globali li jvarja minn 6 000 sa 7 000 

dikjarazzjoni ta' interess kull sena li jiġu 

vvalutati u vvalidati mill-persunal tal-

Awtorità, b'konformità mal-politika tagħha 

dwar l-indipendenza u r-regoli tagħha dwar 

id-dikjarazzjonijiet ta' interess; jinnota, 

barra minn hekk, li b'mod addizzjonali, 

darbtejn fis-sena, twettaq kontrolli 

addizzjonali ta' konformità u ta' veraċità 

permezz ta' persunal li ma jkunx involut 

fil-kontrolli ordinarja msemmija hawn fuq; 

jistieden lill-Awtorità tippubblika r-riżultati 

tal-verifiki tagħha bħala anness għar-

rapport annwali tagħha; jinnota li r-rieżami 

tal-politika tal-2011 għadu għaddej, 

b'konsultazzjoni pubblika ppjanata għar-

rebbiegħa tal-2017 u b'data fil-mira għal 

politika ġdida dwar l-indipendenza sas-sajf 

tal-2017; jinnota bi tħassib li l-politika tal-

Aġenzija dwar il-prevenzjoni u l-ġestjoni 

tal-kunflitti ta' interess mhijiex applikata 

għall-persunal interim tagħha; 

14. Jirrikonoxxi l-fatt li, minn meta 

adottat il-politika tagħha dwar l-

indipendenza fl-2011, l-Awtorità tivvaluta 

u tivvalida 100 % tad-dikjarazzjonijiet ta' 

interess ippreżentati mill-esperti tagħha, li 

bħala medja jikkorrispondu għal total 

globali li jvarja minn 6 000 sa 7 000 

dikjarazzjoni ta' interess kull sena li jiġu 

vvalutati u vvalidati mill-persunal tal-

Awtorità, b'konformità mal-politika tagħha 

dwar l-indipendenza u r-regoli tagħha dwar 

id-dikjarazzjonijiet ta' interess; jitlob li l-

Awtorità tippubblika r-rimunerazzjoni 

għall-attivitajiet dikjarati tal-esperti; 
jinnota, barra minn hekk, li b'mod 

addizzjonali, darbtejn fis-sena, twettaq 

kontrolli addizzjonali ta' konformità u ta' 

veraċità permezz ta' persunal li ma jkunx 

involut fil-kontrolli ordinarja msemmija 

hawn fuq; jistieden lill-Awtorità 

tippubblika r-riżultati tal-verifiki tagħha 

bħala anness għar-rapport annwali tagħha; 

jinnota li r-rieżami tal-politika tal-2011 

għadu għaddej, b'konsultazzjoni pubblika 

ppjanata għar-rebbiegħa tal-2017 u b'data 

fil-mira għal politika ġdida dwar l-

indipendenza sas-sajf tal-2017; jinnota bi 

tħassib li l-politika tal-Aġenzija dwar il-

prevenzjoni u l-ġestjoni tal-kunflitti ta' 

interess mhijiex applikata għall-persunal 

interim tagħha; 
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 14a. Jinsisti li l-Awtorità timplimenta l-

politika ta' indipendenza tagħha b'mod 

konsistenti, u b'mod partikolari fir-

rigward tal-presidenti u l-viċi presidenti 

tal-panels; 

Or. en 
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Paragrafu 14b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 14b. Huwa mħasseb għall-fatt li viċi 

president tal-Panel tal-Awtorità dwar il-

Pestiċidi huwa involut bħalissa fi proġett 

ta' riċerka li nofsu ffinanzjat (50 %) mill-

European Crop Protection Association; 

Or. en 
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 14c. Huwa mħasseb għall-fatt li erba' 

membri mill-grupp ta' ħidma dwar l-

addittiv alimentari diossidu tat-titanju 

(E171) indirizza laqgħa tal-International 

Life Sciences Institute (ILSI), skont 

dokumentarju televiżiv imxandar fuq 

France 5 fis-26/02; ifakkar lill-Awtorità li 

l-ILSI huwa l-istess istitut li kien fil-qalba 

tal-iskandlu li wassal għad-differiment 

tal-kwittanza tal-Awtorità fl-2012; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 28a. Jistieden lill-Awtorità tirrevedi l-

politika tagħha dwar l-aċċess għal 

dokumenti, skont is-sentenzi tal-Qorti tal-

Ġustizzja tat-23 ta' Novembru 20161a. 

dwar talbiet relatati mal-aċċess għal 

dokumenti ambjentali; il-Qorti ddeċidiet 

li, meta persuna titlob aċċess għal 

dokumenti ambjentali, il-kunċett ta' 

"informazzjoni dwar l-emissjonijiet fl-

ambjent" ikopri, fost oħrajn, 

informazzjoni dwar in-natura u l-effetti 

tar-rilaxx ta' pestiċida fl-arja, fl-ilma jew 

fil-ħamrija, jew fuq il-pjanti, u li l-

kunfidenzjalità ta' informazzjoni 

kummerċjali u industrijali ma tistax tiġi 

invokata biex tipprekludi d-divulgazzjoni 

ta' tali informazzjoni; 

 _________________ 

 1a Sentenzi fil-Kawżi C-673/13 P 

Kummissjoni vs Stichting Greenpeace 

Nederland u PAN Europe u C-442/14 

Bayer CropScience u Stichting De 

Bijenstichting vs College voor de toelating 

van gewasbeschermingsmiddelen en 

biociden; ara 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/a

pplication/pdf/2016-11/cp160128en.pdf 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 28b. Jitlob li l-Awtorita, bi prinċipju, 

tuża biss studji ppubblikati u li jkunu 

għaddew minn proċess ta' evalwazzjoni 

bejn il-pari għall-valutazzjoni ta' prodotti 

regolati, b'tali mod li kwalunkwe xjenzat 

kwalifikat fil-qasam ikun jista' jirreplika 

s-sejbiet; iħeġġeġ lill-Kummissjoni 

tirrieżamina l-qafas legali applikabbli 

biex l-Awtorità tkun tista' tagħmel dan 

f'kundizzjonijiet legali siguri; 

jissuġġerixxi li dan ir-rieżami legali 

jitwettaq bi qbil mar-rekwiżiti li ġejjin: (a) 

li r-riċerka meħtieġa ssir wisq aktar 

kmieni fil-proċess ta' awtorizzazzjoni; (b) 

li l-evidenza tjiġġenerawha laboratorji li 

jkunu indipendenti mill-produtturi; (c) li 

d-data titqiegħed għad-dispożizzjoni sħiħa 

tal-komunità xjentifika; (d) li l-ispejjeż 

iġarrabhom il-produttur b'mod li ma 

jippenalizzax l-SMEs fil-konfront ta' 

korporazzjonijiet kbar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 28c Jitlob li l-Awtorità tivverifika 

sistematikament il-korrettezza tal-istatus 

ta' Prattika Tajba tal-Laboratorju (GLP) 

tal-istudji xjentifiċi li jintużaw għall-

valutazzjonijiet tar-riskju; 

Or. en 

 

 


