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9.1.2019 A8-0475/115 

Amendement  115 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

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

Vieu 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

(2018/2153(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Visum 34 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 - gezien de onthullingen van de Monsanto 

Papers en het vonnis van de federale 

rechtbank voor het noordelijke district 

van de staat Californië (Verenigde Staten) 

in zaak 16-MD-2741-VC, bekend onder de 

naam "Roundup-zaak", 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/116 

Amendement  116 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

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

Vieu 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

(2018/2153(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Visum 34 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 - gezien het Europees burgerinitiatief 

"Verbied glyfosaat", 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/117 

Amendement  117 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

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

Vieu 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

(2018/2153(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging AZ 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

AZ. overwegende dat circa twee derde van 

de nationale deskundigen die voor de 

EFSA werken, uit slechts zes lidstaten 

afkomstig is; 

AZ. overwegende dat circa twee derde van 

de nationale deskundigen die voor de 

EFSA werken, uit slechts zes lidstaten 

afkomstig is; dat bestaande en potentiële 

belangenconflicten tussen deskundigen en 

leden van de EFSA en de bedrijfswereld, 

evenals de eventuele druk die de 

aanvrager op hen kan uitoefenen, tot 

ernstige bezorgdheid strekken; dat de 

huidige regels waarover de EFSA 

beschikt ter bestrijding van eventuele 

belangenconflicten verre van toereikend 

zijn om een werkelijke inmenging van de 

gewasbeschermingsmiddelensector in 

haar werkzaamheden te verhinderen; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/118 

Amendement  118 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

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

Vieu 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

(2018/2153(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging BC bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 BC bis. overwegende dat het Duitse 

Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) 

in oktober 2018 een studie heeft 

gepubliceerd waaruit blijkt dat zeker 32 % 

van de 3 800 chemische stoffen die bij het 

Europees agentschap voor chemische 

stoffen (ECHA) geregistreerd zijn, niet 

aan de Europese wetgeving voldoet; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/119 

Amendement  119 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

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

Vieu 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

(2018/2153(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging BJ bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 BJ bis. overwegende dat de Commissie 

uitgaand van het voorzorgsbeginsel de 

goedkeuring van glyfosaat niet had 

mogen verlengen, aangezien het 

Internationaal Agentschap voor 

Onderzoek naar Kanker (IAK) de stof als 

waarschijnlijk kankerverwekkend voor de 

mens heeft ingedeeld en de lopende 

onderzoeken in de Verenigde Staten en de 

Monsanto Papers belangenconflicten 

tussen de nationale en Europese 

autoriteiten en Monsanto aan het licht 

hebben gebracht; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/120 

Amendement  120 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

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

Vieu 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

(2018/2153(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. pleit voor het opzetten van een 

doeltreffend systeem voor systematisch 

toezicht na het in de handel brengen, zodat 

de daadwerkelijke effecten van het gebruik 

van gewasbeschermingsmiddelen op de 

gezondheid van mens en dier, alsmede op 

het milieu als geheel, op de voet kunnen 

worden gevolgd, ook op de lange termijn; 

benadrukt dat middels het toezicht na het in 

de handel brengen van 

gewasbeschermingsmiddelen moet worden 

gegarandeerd dat op effectieve wijze 

informatie wordt verzameld en tussen alle 

belanghebbenden wordt gecommuniceerd, 

en dat deze informatie transparant en 

publiekelijk toegankelijk moet zijn;  wenst 

dat de EFSA en het ECHA 

geharmoniseerde richtlijnen ontwikkelen 

op dit gebied, dit met het oog op effectief 

toezicht na het in de handel brengen; 

15. pleit voor het opzetten van een 

doeltreffend systeem voor systematisch 

toezicht na het in de handel brengen, zodat 

de daadwerkelijke effecten van het gebruik 

van gewasbeschermingsmiddelen op de 

gezondheid van mens en dier, alsmede op 

het milieu als geheel, op de voet kunnen 

worden gevolgd, ook op de lange termijn; 

is van mening dat dit toezichtssysteem 

moet worden gefinancierd door de sector, 

maar uitgevoerd en beheerd door een 

onafhankelijke overheidsinstantie; 
benadrukt dat middels het toezicht na het in 

de handel brengen van 

gewasbeschermingsmiddelen moet worden 

gegarandeerd dat op effectieve wijze 

informatie wordt verzameld en tussen alle 

belanghebbenden wordt gecommuniceerd, 

en dat deze informatie transparant en 

publiekelijk toegankelijk moet zijn; wenst 

dat de EFSA en het ECHA 

geharmoniseerde richtlijnen ontwikkelen 

op dit gebied, dit met het oog op effectief 

toezicht na het in de handel brengen; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/121 

Amendement  121 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

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

Vieu 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

(2018/2153(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 21 bis. verzoekt de Commissie een 

wijziging van de verordening voor te 

stellen om te waarborgen dat de nationale 

en Europese autoriteiten, evenals alle 

deskundigen die meewerken aan de 

beoordelingsprocedure, volstrekt 

onafhankelijk zijn ten opzichte van de 

sector en dat de procedure op 

onafhankelijke, objectieve en 

transparante wijze verloopt; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/122 

Amendement  122 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

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

Vieu 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

(2018/2153(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 21 ter. vraagt de Commissie een voorstel 

tot wijziging van de verordening in te 

dienen om een onafhankelijke – door het 

bedrijfsleven gefinancierde maar volledig 

daarvan onafhankelijke – 

overheidsinstantie op te zetten, die belast 

is met in het opdracht geven van 

onafhankelijke, objectieve en 

transparante wetenschappelijke 

onderzoeken naar de effecten van 

werkzame stoffen en 

gewasbeschermingsmiddelen op de 

gezondheid van mens en dier en het 

milieu; onderstreept op dat deze 

onafhankelijke overheidsinstantie niet 

dezelfde mag zijn als de instantie die 

belast is met de beoordeling; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/123 

Amendement  123 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

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

Vieu 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

(2018/2153(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 21 quater. vraagt de Commissie erop toe 

te zien dat alle deskundigen die betrokken 

zijn bij de risicobeoordeling op Europees 

en nationaal niveau of die 

verantwoordelijk zijn voor het 

ontwerpbeoordelingsverslag of het 

beoordelingsverslag voor verlenging, 

evenals alle nationale en Europese 

autoriteiten die betrokken zijn bij de 

procedures voor de goedkeuring van 

werkzame stoffen en de toelating van 

gewasbeschermingsmiddelen – ook als ze 

louter kanttekeningen maken bij of 

stemmen over deze toelatingen – worden 

onderworpen aan strikte regels en 

controles inzake belangenconflicten; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/124 

Amendement  124 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

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

Vieu 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

(2018/2153(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 21 quinquies. vraagt de Commissie erop 

toe te zien dat de belangen, de namen en 

de cv's van alle deskundigen en leden van 

de nationale en Europese autoriteiten 

openbaar worden gemaakt; 

Or. fr 

 

 


