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9.1.2019 A8-0475/115 

Amendamentul  115 

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

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

Vieu 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune 

(2018/2153(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Referirea 34 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere dezvăluirile din cadrul 

„documentelor Monsanto” și hotărârea 

Tribunalului federal al SUA pentru 

regiunea de nord a statului California în 

cauza 16-MD-2741-VC, cunoscută sub 

numele de „cauza Roundup”, 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/116 

Amendamentul  116 

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

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

Vieu 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune 

(2018/2153(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Referirea 34 b (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere inițiativa cetățenească 

europeană „Interzicerea glifosatului”, 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/117 

Amendamentul  117 

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

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

Vieu 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune 

(2018/2153(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul AZ 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

AZ. întrucât în prezent aproximativ două 

treimi din experții naționali care lucrează 

pentru EFSA provin din doar șase state 

membre; 

AZ. întrucât în prezent aproximativ două 

treimi din experții naționali care lucrează 

pentru EFSA provin din doar șase state 

membre; întrucât conflictele de interese 

existente și potențiale între experții 

naționali și membrii EFSA, pe de o parte, 

și reprezentanții industriei, pe de altă 

parte, precum și presiunile pe care le 

poate exercita solicitantul asupra acestora 

dau naștere unor motive serioase de 

îngrijorare; întrucât normele actuale pe 

care le urmează EFSA pentru a combate 

eventualele conflicte de interese nu sunt 

suficiente pentru a împiedica o influență 

reală a industriei produselor pentru 

protecția plantelor asupra activității sale; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/118 

Amendamentul  118 

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

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

Vieu 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune 

(2018/2153(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul BCa (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 BCa. întrucât Institutul federal german 

pentru evaluarea riscurilor (BfR) a 

publicat în octombrie 2018 un studiu care 

demonstrează că cel puțin 32 % din cele 

3 800 de produse chimice înregistrate la 

Agenția Europeană pentru Produse 

Chimice (ECHA) nu respectă legislația 

UE; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/119 

Amendamentul  119 

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

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

Vieu 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune 

(2018/2153(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul BJa (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 BJa. întrucât principiul precauției ar fi 

trebuit să impună Comisiei să nu 

reînnoiască aprobarea glifosatului având 

în vedere că Agenția Internațională 

pentru Cercetare în Domeniul Cancerului 

(IARC) l-a calificat drept probabil 

cancerigen pentru om și întrucât 

anchetele în curs de desfășurare în Statele 

Unite, precum și „documentele 

Monsanto” au dezvăluit existența unor 

conflicte de interese între autoritățile 

naționale și europene și Monsanto; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/120 

Amendamentul  120 

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

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

Vieu 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune 

(2018/2153(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. solicită crearea unui sistem eficient de 

vigilență după introducerea pe piață pentru 

a monitoriza în mod sistematic impactul 

utilizării în condiții reale a produselor de 

protecție a plantelor asupra sănătății umane 

și animale și asupra mediului în ansamblul 

său, inclusiv pe termen lung; subliniază că 

vigilența după introducerea pe piață pentru 

produsele de protecție a plantelor ar trebui 

să asigure colectarea și comunicarea 

eficientă a datelor în rândul tuturor părților 

interesate și să fie transparentă și accesibilă 

populației; solicită EFSA și ECHA să 

dezvolte orientări armonizate pentru 

vigilență eficientă după introducerea pe 

piață în acest domeniu; 

15. solicită crearea unui sistem eficient de 

vigilență după introducerea pe piață pentru 

a monitoriza în mod sistematic impactul 

utilizării în condiții reale a produselor de 

protecție a plantelor asupra sănătății umane 

și animale și asupra mediului în ansamblul 

său, inclusiv pe termen lung; consideră că 

acest sistem de vigilență ar trebui să fie 

finanțat de industrie, dar pus în aplicare 

și administrat de o autoritate publică 

independentă; subliniază că vigilența după 

introducerea pe piață pentru produsele de 

protecție a plantelor ar trebui să asigure 

colectarea și comunicarea eficientă a 

datelor în rândul tuturor părților interesate 

și să fie transparentă și accesibilă 

populației; solicită EFSA și ECHA să 

dezvolte orientări armonizate pentru 

vigilență eficientă după introducerea pe 

piață în acest domeniu; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/121 

Amendamentul  121 

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

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

Vieu 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune 

(2018/2153(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 21a. solicită Comisiei să propună 

modificarea regulamentului pentru a 

garanta independența strictă în raport cu 

industria a autorităților naționale și 

europene, precum și a tuturor experților 

care participă la procesul de evaluare și 

să asigure o procedură independentă, 

obiectivă și transparentă; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/122 

Amendamentul  122 

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

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

Vieu 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune 

(2018/2153(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 21b. solicită Comisiei să propună 

modificarea regulamentului pentru a 

institui o autoritate publică independentă, 

finanțată de industrie, dar complet 

independentă de aceasta, responsabilă 

pentru solicitarea unor studii științifice 

independente, obiective și transparente 

privind efectele substanțelor active și ale 

produselor de protecție a plantelor asupra 

sănătății umane și animale și asupra 

mediului; precizează că această autoritate 

publică independentă trebuie să fie 

diferită de autoritatea responsabilă pentru 

evaluare; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/123 

Amendamentul  123 

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

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

Vieu 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune 

(2018/2153(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 21c. solicită Comisiei să se asigure că toți 

experții care intervin în evaluarea 

riscurilor la nivel european și național, 

responsabilii pentru proiectul de raport de 

evaluare (DAR) sau pentru raportul de 

evaluare a reînnoirii (RAR) și toate 

autoritățile naționale și ale Uniunii care 

intervin în procedurile de aprobare a 

substanțelor active și de autorizare a 

produselor de protecție a plantelor, chiar 

dacă se rezumă la a prezenta observații 

sau a vota autorizațiile, fac obiectul unor 

norme și controale stricte în materie de 

conflicte de interese; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/124 

Amendamentul  124 

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

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

Vieu 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune 

(2018/2153(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 d (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 21d. solicită Comisiei să se asigure că 

interesele, numele și curricula vitae ale 

tuturor experților și membrilor 

autorităților naționale și europene sunt 

făcute publice; 

Or. fr 

 

 


