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8. 1. 2014 A7-0434/1 

Pozměňovací návrh  1 

Martina Anderson 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0434/2013 

Esther de Lange 
Potravinová krize, podvody v potravinovém řetězci a jejich potírání 

2013/2091(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění V a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Va. vzhledem k tomu, že Potravinový 
a veterinární úřad (PVÚ) a členské státy 
by měly za účelem odhalování 
potenciálních podvodů v potravinářství 
zahrnout do svých vnitrostátních 
kontrolních plánů neoznámené oficiální 
kontroly; 

Or. en 
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8. 1. 2014 A7-0434/2 

Pozměňovací návrh  2 

Martina Anderson 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0434/2013 

Esther de Lange 

Potravinová krize, podvody v potravinovém řetězci a jejich potírání 

2013/2091(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že je třeba získat lepší 

přehled o rozsahu, výskytu a dílčích 

prvcích případů podvodu v potravinářství 

v EU; vyzývá Komisi a členské státy, aby 

systematicky shromažďovaly údaje 

o případech podvodů a vyměňovaly si 

osvědčené postupy vedoucí ke zjišťování 

a potírání podvodů v potravinářství; 

4. zdůrazňuje, že je třeba získat lepší 

přehled o rozsahu, výskytu a dílčích 

prvcích případů podvodu v potravinářství 

v EU; to zahrnuje zejména mapování 
stávajících nástrojů a mechanismů boje 
proti podvodům v potravinářství, jehož 
cílem je rozvíjet součinnost a kontakty 
mezi příslušnými orgány, zvyšovat 
informovanost příslušných aktérů pomocí 
sítě kontaktních míst pro podvody 
v potravinářství ve členských státech 
a pořádání školení a konferencí; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby systematicky 

shromažďovaly údaje o případech podvodů 

a vyměňovaly si osvědčené postupy 

vedoucí ke zjišťování a potírání podvodů 

v potravinářství; 

 

Or. en 
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8. 1. 2014 A7-0434/3 

Pozměňovací návrh  3 

Martina Anderson 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0434/2013 

Esther de Lange 

Potravinová krize, podvody v potravinovém řetězci a jejich potírání 

2013/2091(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 40 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 40a. vyzdvihuje jedinečnou situaci 
Severního Irska v rámci EU a zdůrazňuje, 
že v souladu se zásadami Velkopáteční 
dohody by činitelé v Severním Irsku měli 
mít i nadále, pokud si to přejí, možnost 
označovat svou produkci jako „irskou“; 

Or. en 

 

 


