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8.1.2014 A7-0434/1 

Amendamentul 1 

Martina Anderson 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A7-0434/2013 

Esther de Lange 
Criza alimentară, fraudele din lanțul alimentar și controlul acestora 

2013/2091(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Va (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Va. întrucât OAV și statele membre ar 
trebui să includă controale oficiale 
neanunțate pentru detectarea 
potențialelor fraude în sectorul alimentar 
în planurile lor naționale de control; 

Or. en 



 

AM\1014722RO.doc  PE527.200v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
8.1.2014 A7-0434/2 

Amendamentul 2 

Martina Anderson 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A7-0434/2013 

Esther de Lange 

Criza alimentară, fraudele din lanțul alimentar și controlul acestora 
2013/2091(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. subliniază că este necesar să se cunoască 
mai multe despre amploarea, incidența și 
elementele cazurilor de fraudă din sectorul 

alimentar din UE; invită Comisia și statele 
membre să colecteze sistematic date cu 

privire la cazurile de fraudă și să facă 
schimb de bune practici în vederea 
identificării și a combaterii fraudelor din 

sectorul alimentar; 

4. subliniază că este necesar să se cunoască 
mai multe despre amploarea, incidența și 
elementele cazurilor de fraudă din sectorul 

alimentar din UE; în special, acest lucru 
implică inventarierea instrumentelor și a 
mecanismelor existente de combatere a 
fraudei din sectorul alimentar, cu scopul 
de a dezvolta sinergii și contracte în 
rândul autorităților competente, de a 
sensibiliza actorii relevanți printr-o rețea 
de puncte de contact în materie de fraudă 
în sectorul alimentar în statele membre și 
de a organiza cursuri de formare și 
conferințe; invită Comisia și statele 
membre să colecteze sistematic date cu 
privire la cazurile de fraudă și să facă 

schimb de bune practici în vederea 
identificării și a combaterii fraudelor din 

sectorul alimentar; 

 

Or. en 
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8.1.2014 A7-0434/3 

Amendamentul 3 

Martina Anderson 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A7-0434/2013 

Esther de Lange 

Criza alimentară, fraudele din lanțul alimentar și controlul acestora 
2013/2091(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 40 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  40a. subliniază poziția unică a Irlandei de 
Nord în cadrul UE și subliniază că, în 
conformitate cu principiile Acordului din 
Vinerea Mare, persoanele din Nord ar 
trebui să aibă libertatea de a-și eticheta 
produsele ca fiind irlandeze, dacă doresc 
acest lucru; 

Or. en 

 
 


