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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

9.1.2019 A8-0475/115 

Τροπολογία  115 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Σοφία Σακοράφα, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, 

Marie-Pierre Vieu 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 34 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 - έχοντας υπόψη τις αποκαλύψεις των 

εγγράφων της Monsanto και την 

απόφαση του Ομοσπονδιακού 

Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών 

για τη Βόρειο Καλιφόρνια στην υπόθεση 

16-MD-2741-VC, γνωστή ως «υπόθεση 

Rundup», 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/116 

Τροπολογία  116 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Σοφία Σακοράφα, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, 

Marie-Pierre Vieu 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 34 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 - έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία των 

ευρωπαίων πολιτών για την απαγόρευση 

της γλυφοσάτης («Stop glyphosate»)  

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/117 

Τροπολογία  117 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Σοφία Σακοράφα, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, 

Marie-Pierre Vieu 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΝΒ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΝΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή τη 

στιγμή τα δύο τρίτα των εθνικών 

εμπειρογνωμόνων που εργάζονται στην 

EFSA προέρχονται από έξι μόνον κράτη 

μέλη· 

ΝΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή τη 

στιγμή τα δύο τρίτα των εθνικών 

εμπειρογνωμόνων που εργάζονται στην 

EFSA προέρχονται από έξι μόνον κράτη 

μέλη, ότι υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες 

σχετικά με υφιστάμενες και ενδεχόμενες 

συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ 

εμπειρογνωμόνων και μελών της EFSA 

και της βιομηχανίας, καθώς και την 

πίεση που μπορεί να ασκήσει ο αιτών σε 

αυτές και ότι οι ισχύοντες κανόνες της 

EFSA για την αντιμετώπιση πιθανών 

συγκρούσεων συμφερόντων δεν επαρκούν 

για να εμποδίσουν τον φυτοφαρμακευτικό 

τομέα να ασκήσει ουσιαστική επιρροή 

στο έργο της· 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/118 

Τροπολογία  118 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Σοφία Σακοράφα, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, 

Marie-Pierre Vieu 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΝΕ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΝΕ a. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο 

Εκτίμησης Κινδύνου (BfR) δημοσίευσε 

τον Οκτώβριο 2018 μελέτη που 

καταδεικνύει ότι τουλάχιστον το 32 % 

των 3 800 χημικών προϊόντων που έχουν 

καταχωριστεί στον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) 

δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της 

ΕΕ· 

Or. fr 



 

AM\1173489EL.docx  PE631.640v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

9.1.2019 A8-0475/119 

Τροπολογία  119 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Σοφία Σακοράφα, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, 

Marie-Pierre Vieu 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΞΒ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΞΒ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της 

προφύλαξης πρέπει να οδήγησε την 

Επιτροπή να μην ανανεώσει την έγκριση 

για την γλυφοσάτη, ενώ ο Διεθνής 

Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο 

(IARC) κατατάσσει την ουσία αυτή 

πιθανώς ως καρκινογόνο για τον 

άνθρωπο, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

συνεχιζόμενες έρευνες στις ΗΠΑ, καθώς 

και τα έγγραφα της Monsanto, 

αποκάλυψαν συγκρούσεις συμφερόντων 

μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών 

και Monsanto· 

Or. fr 



 

AM\1173489EL.docx  PE631.640v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

9.1.2019 A8-0475/120 

Τροπολογία  120 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Σοφία Σακοράφα, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, 

Marie-Pierre Vieu 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. ζητεί τη δημιουργία ενός 

αποτελεσματικού συστήματος 

επαγρύπνησης μετά τη διάθεση στην 

αγορά, για τη συστηματική 

παρακολούθηση των πραγματικών 

επιπτώσεων της χρήσης 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 

υγεία του ανθρώπου και των ζώων καθώς 

και στο περιβάλλον συνολικά, και 

μακροπρόθεσμα· τονίζει ότι η 

επαγρύπνηση για τα φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα μετά τη διάθεση στην αγορά θα 

πρέπει να διασφαλίζει την αποτελεσματική 

συλλογή δεδομένων και την επικοινωνία 

μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών 

και να είναι διαφανής και προσβάσιμη στο 

κοινό· καλεί την EFSA και τον ECHA να 

αναπτύξουν εναρμονισμένες 

κατευθυντήριες γραμμές για την 

αποτελεσματική επαγρύπνηση μετά τη 

διάθεση στην αγορά στον εν λόγω τομέα· 

15. ζητεί τη δημιουργία ενός 

αποτελεσματικού συστήματος 

επαγρύπνησης μετά τη διάθεση στην 

αγορά, για τη συστηματική 

παρακολούθηση των πραγματικών 

επιπτώσεων της χρήσης 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 

υγεία του ανθρώπου και των ζώων καθώς 

και στο περιβάλλον συνολικά, και 

μακροπρόθεσμα· επιμένει ότι το εν λόγω 

σύστημα επαγρύπνησης πρέπει να 

χρηματοδοτείται από τον τομέα, αλλά να 

το εφαρμόζει και να το διαχειρίζεται μια 

ανεξάρτητη δημόσια αρχή· τονίζει ότι η 

επαγρύπνηση για τα φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα μετά τη διάθεση στην αγορά θα 

πρέπει να διασφαλίζει την αποτελεσματική 

συλλογή δεδομένων και την επικοινωνία 

μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών 

και να είναι διαφανής και προσβάσιμη στο 

κοινό· καλεί την EFSA και τον ECHA να 

αναπτύξουν εναρμονισμένες 

κατευθυντήριες γραμμές για την 

αποτελεσματική επαγρύπνηση μετά τη 

διάθεση στην αγορά στον εν λόγω τομέα· 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/121 

Τροπολογία  121 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Σοφία Σακοράφα, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, 

Marie-Pierre Vieu 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 21α. καλεί την Επιτροπή να προτείνει την 

τροποποίηση του κανονισμού 

προκειμένου να διασφαλιστεί η αυστηρή 

ανεξαρτησία των εθνικών και 

ευρωπαϊκών αρχών, καθώς και όλων των 

εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν στη 

διαδικασία αξιολόγησης, προς τον κλάδο, 

και να διασφαλιστεί μια ανεξάρτητη, 

αντικειμενική και διαφανής διαδικασία· 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/122 

Τροπολογία  122 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Σοφία Σακοράφα, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, 

Marie-Pierre Vieu 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 21β. καλεί την Επιτροπή να προτείνει την 

τροποποίηση του κανονισμού 

προκειμένου να συγκροτηθεί μια 

ανεξάρτητη, χρηματοδοτούμενη από τη 

βιομηχανία αλλά εντελώς ανεξάρτητη 

από αυτήν δημόσια αρχή, με αποστολή 

την ανάθεση ανεξάρτητων, 

αντικειμενικών και διαφανών 

επιστημονικών μελετών σχετικά με τις 

επιπτώσεις των δραστικών ουσιών και 

των φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

στην υγεία του ανθρώπου και των ζώων 

καθώς και στο περιβάλλον· τονίζει ότι η 

εν λόγω ανεξάρτητη δημόσια αρχή πρέπει 

να είναι διαφορετική από εκείνη που είναι 

υπεύθυνη για την αξιολόγηση· 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/123 

Τροπολογία  123 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Σοφία Σακοράφα, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, 

Marie-Pierre Vieu 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 21γ. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 

ότι όλοι οι εμπειρογνώμονες που 

συμμετέχουν στην  αξιολόγηση κινδύνου 

σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, και 

είναι υπεύθυνοι για το σχέδιο έκθεσης 

αξιολόγησης (DAR) ή την έκθεση 

αξιολόγησης για την ανανέωση (RAR), 

καθώς και όλες οι εθνικές και 

ευρωπαϊκές αρχές που συμμετέχουν στις 

διαδικασίες για την έγκριση δραστικών 

ουσιών και την έγκριση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ακόμη 

και όταν απλώς υποβάλλουν 

παρατηρήσεις ή ψηφίζουν για τις άδειες, 

να υπόκεινται σε αυστηρούς κανόνες και 

ελέγχους σχετικά με τις συγκρούσεις 

συμφερόντων· 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/124 

Τροπολογία  124 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Σοφία Σακοράφα, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, 

Marie-Pierre Vieu 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 δ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 21δ. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 

ότι τα συμφέροντα, τα ονόματα και τα 

βιογραφικά σημειώματα όλων των 

εμπειρογνωμόνων και των μελών των 

εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών 

δημοσιοποιούνται· 

Or. fr 

 

 


