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8.1.2014 A7-0434/1 

Alteração  1 

Martina Anderson 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0434/2013 

Esther de Lange 

Crise alimentar, fraudes na cadeia alimentar e respetivo controlo 

2013/2091(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando V-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  V-A. Considerando que o SAV e os 

Estados-Membros devem incluir controlos 

oficiais sem aviso prévio para deteção de 

potenciais fraudes alimentares nos 

respetivos planos nacionais de controlo; 

Or. en 
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8.1.2014 A7-0434/2 

Alteração  2 

Martina Anderson 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0434/2013 

Esther de Lange 

Crise alimentar, fraudes na cadeia alimentar e respetivo controlo 

2013/2091(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Sublinha a necessidade de obter um 

conhecimento aprofundado acerca da 

dimensão, da incidência e dos dados 

relativos aos casos de fraude no setor 

alimentar registados na UE; convida a 

Comissão e os Estados-Membros a 

recolherem sistematicamente dados sobre 

os casos de fraude e a procederem ao 

intercâmbio de boas práticas tendo em 

vista a identificação e o combate à fraude 

no setor alimentar; 

4. Sublinha a necessidade de obter um 

conhecimento aprofundado acerca da 

dimensão, da incidência e dos dados 

relativos aos casos de fraude no setor 

alimentar registados na UE; há que 

identificar, em especial, os instrumentos e 

os mecanismos existentes para combater a 

fraude alimentar, com vista a desenvolver 

sinergias e contactos junto das 

autoridades competentes, a sensibilizar 

mais os intervenientes através de uma 

rede de pontos de contacto para 

denunciar fraudes alimentares nos 

Estados-Membros e da organização de 

formações e conferências; convida a 

Comissão e os Estados-Membros a 

recolherem sistematicamente dados sobre 

os casos de fraude e a procederem ao 

intercâmbio de boas práticas tendo em 

vista a identificação e o combate à fraude 

no setor alimentar; 

 

Or. en 
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8.1.2014 A7-0434/3 

Alteração  3 

Martina Anderson 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0434/2013 

Esther de Lange 

Crise alimentar, fraudes na cadeia alimentar e respetivo controlo 

2013/2091(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 40-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  40-A. Sublinha a posição única da 

Irlanda do Norte na UE e realça que, em 

conformidade com os princípios do 

Acordo de Belfast (Acordo da Sexta-Feira 

Santa), os produtores do Norte devem ter 

liberdade para rotular os seus produtos 

como irlandeses se assim o desejarem; 

Or. en 

 

 


