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9.1.2019 A8-0475/115 

Poprawka  115 

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

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

Vieu 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu 

(2018/2153(INI)) 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 34 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 - uwzględniając ujawnienie dokumentów 

Monsanto i wyrok sądu federalnego 

Stanów Zjednoczonych dla północnego 

dystryktu Kalifornii w sprawie 16-MD-

2741-VC, znanej jako „sprawa Roundup”, 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/116 

Poprawka  116 

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

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

Vieu 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu 

(2018/2153(INI)) 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 34 b (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 - uwzględniając europejską inicjatywę 

obywatelską w sprawie zakazu stosowania 

glifosatu, 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/117 

Poprawka  117 

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

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

Vieu 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu 

(2018/2153(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw AZ 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

AZ. mając na uwadze, że obecnie około 

dwóch trzecich ekspertów krajowych 

pracujących dla EFSA pochodzi tylko z 

sześciu państw członkowskich; 

AZ. mając na uwadze, że obecnie około 

dwóch trzecich ekspertów krajowych 

pracujących dla EFSA pochodzi tylko z 

sześciu państw członkowskich; mając na 

uwadze, że istniejące i potencjalne 

konflikty interesów występujące wśród 

ekspertów i członków EFSA oraz 

przedstawicieli branży przemysłowej, jak 

również naciski, które wnioskodawca 

może na nich wywierać, budzą żywe 

obawy; mając na uwadze, że aktualne 

zasady, jakimi dysponuje EFSA, w 

zakresie przeciwdziałania ewentualnym 

konfliktom interesów są zdecydowanie 

niewystarczające, aby uniemożliwić 

branży fitofarmaceutycznej wywieranie 

rzeczywistego wpływu na prace urzędu; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/118 

Poprawka  118 

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

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

Vieu 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu 

(2018/2153(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw BC a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 BCa. mając na uwadze, że niemiecki 

Federalny Instytut ds. Oceny Ryzyka 

(BfR) opublikował w październiku 2018 r. 

badanie wykazujące, iż co najmniej 32 % 

z 3800 substancji chemicznych 

zarejestrowanych w Europejskiej Agencji 

Chemikaliów (ECHA) nie spełnia 

wymogów prawodawstwa europejskiego; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/119 

Poprawka  119 

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

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

Vieu 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu 

(2018/2153(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw BJ a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 BJa. mając na uwadze, że zasada 

ostrożności powinna była skłonić Komisję 

do nieprzedłużania zatwierdzenia 

glifosatu, zważywszy na fakt, że 

Międzynarodowa Agencja Badań nad 

Rakiem (IARC) klasyfikowała go jako 

prawdopodobnie rakotwórczy dla 

człowieka, a toczące się w Stanach 

Zjednoczonych śledztwa, jak również 

wyciek dokumentów z firmy Monsanto, 

wykazały konflikty interesów pomiędzy 

organami krajowymi i unijnymi oraz 

firmą Monsanto; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/120 

Poprawka  120 

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

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

Vieu 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu 

(2018/2153(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. wzywa do stworzenia skutecznego 

systemu nadzoru po wprowadzeniu do 

obrotu w celu systematycznego 

monitorowania rzeczywistego wpływu 

stosowania środków ochrony roślin na 

zdrowie ludzi i zwierząt oraz na 

środowisko jako całość, w tym w ujęciu 

długoterminowym; podkreśla, że nadzór 

nad środkami ochrony roślin po 

wprowadzeniu do obrotu powinien 

zapewniać skuteczne gromadzenie danych 

i komunikację między wszystkimi 

zainteresowanymi stronami oraz powinien 

być przejrzysty i publicznie dostępny; 

apeluje do EFSA i ECHA, aby opracowały 

w tej dziedzinie zharmonizowane 

wytyczne dla skutecznego nadzoru po 

wprowadzeniu do obrotu; 

15. wzywa do stworzenia skutecznego 

systemu nadzoru po wprowadzeniu do 

obrotu w celu systematycznego 

monitorowania rzeczywistego wpływu 

stosowania środków ochrony roślin na 

zdrowie ludzi i zwierząt oraz na 

środowisko jako całość, w tym w ujęciu 

długoterminowym; uważa, że wspomniany 

system nadzoru powinien być 

finansowany przez przemysł, ale wdrażany 

i zarządzany przez niezależny organ 

publiczny; podkreśla, że nadzór nad 

środkami ochrony roślin po wprowadzeniu 

do obrotu powinien zapewniać skuteczne 

gromadzenie danych i komunikację między 

wszystkimi zainteresowanymi stronami 

oraz powinien być przejrzysty i publicznie 

dostępny; apeluje do EFSA i ECHA, aby 

opracowały w tej dziedzinie 

zharmonizowane wytyczne dla 

skutecznego nadzoru po wprowadzeniu do 

obrotu; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/121 

Poprawka  121 

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

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

Vieu 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu 

(2018/2153(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 21a. zwraca się do Komisji, aby 

zaproponowała zmianę rozporządzenia w 

celu zagwarantowania ścisłej 

niezależności względem przemysłu 

organów krajowych i europejskich, jak 

również wszystkich ekspertów 

zaangażowanych w proces oceny, oraz by 

zapewniła niezależną, obiektywną i 

przejrzystą procedurę; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/122 

Poprawka  122 

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

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

Vieu 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu 

(2018/2153(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 21b. apeluje do Komisji, by 

zaproponowała zmianę rozporządzenia w 

celu ustanowienia niezależnego organu 

publicznego, finansowanego przez branżę, 

lecz całkowicie od niej niezależnego, 

odpowiedzialnego za zlecanie 

niezależnych, obiektywnych i 

przejrzystych badań naukowych nad 

wpływem substancji czynnych i środków 

ochrony roślin na zdrowie ludzi i zwierząt 

oraz na środowisko; uważa, że ten 

niezależny organ publiczny nie może być 

organem odpowiedzialnym za ocenę; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/123 

Poprawka  123 

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

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

Vieu 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu 

(2018/2153(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 21c. apeluje do Komisji o zapewnienie, 

aby wszyscy eksperci biorący udział w 

ocenie ryzyka na szczeblu europejskim i 

krajowym, odpowiedzialni za projekt 

sprawozdania z oceny lub sprawozdanie z 

oceny w sprawie odnowienia, a także 

wszystkie krajowe i europejskie organy 

uczestniczące w procedurach 

zatwierdzania substancji czynnych i 

wydawania zezwoleń na środki ochrony 

roślin, nawet jeśli tylko komentują lub 

głosują w sprawie zezwoleń, podlegali 

ścisłym zasadom i kontrolom dotyczącym 

konfliktu interesów; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/124 

Poprawka  124 

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

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

Vieu 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu 

(2018/2153(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 d (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 21d. wzywa Komisję do zapewnienia, aby 

interesy, nazwiska i życiorysy wszystkich 

ekspertów oraz wszystkich członków 

organów krajowych i europejskich były 

podawane do wiadomości publicznej; 

Or. fr 

 

 


