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8.1.2014 A7-0434/1 

Изменение  1 

Мартина Андерсън 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0434/2013 

Естер де Ланге 

Продоволствената криза, измамите в рамките на хранителната верига и борбата срещу 

тях 

2013/2091(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Х а (ново) 

 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 

  Ха. като има предвид, че FVO и 

държавите членки следва да 

включват в своите национални 

планове за контрол извършването на 

внезапни официални проверки за 

откриване на потенциални измами с 

храни; 

Or. en 
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8.1.2014 A7-0434/2 

Изменение  2 

Мартина Андерсън 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0434/2013 

Естер де Ланге 

Продоволствената криза, измамите в рамките на хранителната верига и борбата срещу 

тях 

2013/2091(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. подчертава необходимостта от 

изграждане на допълнителна представа 

относно мащаба, разпространението и 

елементите на случаите на измами с 

храни в ЕС; призовава Комисията и 

държавите членки системно да събират 

данни относно случаи на измами и да 

обменят най-добри практики за 

установяване на измамите с храни и 

борбата с тях; 

4. подчертава необходимостта от 

изграждане на допълнителна представа 

относно мащаба, разпространението и 

елементите на случаите на измами с 

храни в ЕС; по-специално това 

включва очертаване на 

съществуващите инструменти и 

механизми за борба с измамите с 

храни с цел развиване на 

взаимодействия и контакти между 

компетентните органи и повишаване 

на осведомеността сред съответните 

участници чрез мрежа от звена за 

контакт относно измамите с храни в 

държавите членки и чрез 

организирането на обучения и 

конференции; призовава Комисията и 

държавите членки системно да събират 

данни относно случаи на измами и да 

обменят най-добри практики за 

установяване на измамите с храни и 

борбата с тях; 

 

Or. en 
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8.1.2014 A7-0434/3 

Изменение  3 

Мартина Андерсън 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0434/2013 

Естер де Ланге 

Продоволствената криза, измамите в рамките на хранителната верига и борбата срещу 

тях 

2013/2091(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 40 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  40а. подчертава уникалното 

положение на Северна Ирландия в 

рамките на ЕС, както и подчертава, 

че в съответствие с принципите на 

Споразумението от Разпети петък 

стопанските субекти в Северна 

Ирландия следва да останат свободни 

да етикетират своите продукти 

като ирландски, ако желаят това; 

Or. en 

 

 

 


