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9.1.2019 A8-0475/115 

Pozměňovací návrh  115 

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

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

Vieu 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Právní východisko 34 a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na zjištění týkající se firmy 

Monsanto (tzv. Monsanto Papers) a 

rozsudek federálního soudu Spojených 

států pro severní okres Kalifornie ve věci 

16-MD-2741-VC známé jako „případ 

Roundup“, 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/116 

Pozměňovací návrh  116 

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

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

Vieu 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Právní východisko 34 b (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na evropskou občanskou 

iniciativu „Stop glyfosátu“, 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/117 

Pozměňovací návrh  117 

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

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

Vieu 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění AZ 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

AZ. vzhledem k tomu, že v současnosti 

pocházejí přibližně dvě třetiny 

vnitrostátních odborníků, kteří působí na 

úřadě EFSA, pouze ze šesti členských 

států; 

AZ. vzhledem k tomu, že v současnosti 

pocházejí přibližně dvě třetiny 

vnitrostátních odborníků, kteří působí na 

úřadě EFSA, pouze ze šesti členských 

států; že existující i potenciální střety 

zájmů mezi odborníky a pracovníky EFSA 

a zástupci průmyslu, jakož i tlaky, které 

na ně může žadatel vyvíjet, vyvolávají 

vážné znepokojení; že stávající pravidla 

úřadu EFSA, která mají předcházet 

potenciálnímu střetu zájmů, nejsou ani 

zdaleka dostačující k tomu, aby zabránila 

reálnému vlivu fytofarmaceutického 

průmyslu na jeho práci; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/118 

Pozměňovací návrh  118 

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

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

Vieu 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění BC a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 BCa. vzhledem k tomu, že německý 

spolkový institut pro posouzení rizik 

(Bundesinstitut für Risikobewertung) 

zveřejnil v říjnu 2018 studii, která 

prokázala, že nejméně 32 % z 3800 

chemických látek registrovaných u 

Evropské agentury pro chemické látky 

(ECHA) nesplňuje evropské právní 

předpisy; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/119 

Pozměňovací návrh  119 

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

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

Vieu 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění BJ a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 BJa. vzhledem k tomu, že zásada 

předběžné opatrnosti měla Komisi vést k 

tomu, že schválení glyfosátu neobnoví, 

jelikož Mezinárodní agentura pro výzkum 

rakoviny (IARC) jej klasifikovala jako 

přípravek, který je pro člověka 

pravděpodobně karcinogenní, a šetření, 

která v současnosti probíhají ve 

Spojených státech, i případ Monsanto 

Papers odhalily střety zájmů mezi 

vnitrostátními a evropskými orgány a 

společností Monsanto; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/120 

Pozměňovací návrh  120 

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

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

Vieu 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá k vytvoření účinného systému 

monitorování po uvedení přípravku na trh 

za účelem systematického sledování 

reálných dopadů používání přípravků na 

ochranu rostlin na zdraví lidí a zvířat a na 

životní prostředí jako celek, včetně 

dlouhodobých dopadů; zdůrazňuje, že 

monitorování po uvedení přípravků na 

ochranu rostlin na trh by mělo zajistit 

účinné shromažďování údajů a 

informování všech zúčastněných subjektů, 

mělo by být transparentní a veřejně 

dostupné; vyzývá úřad EFSA a agenturu 

ECHA, aby vypracovaly harmonizované 

pokyny pro účinný systém monitorování po 

uvedení na trh v této oblasti; 

15. vyzývá k vytvoření účinného systému 

monitorování po uvedení přípravku na trh 

za účelem systematického sledování 

reálných dopadů používání přípravků na 

ochranu rostlin na zdraví lidí a zvířat a na 

životní prostředí jako celek, včetně 

dlouhodobých dopadů; má za to, že tento 

systém monitorování by měl být 

financován průmyslovým odvětvím, ale 

prováděn a řízen nezávislým veřejným 

orgánem; zdůrazňuje, že monitorování po 

uvedení přípravků na ochranu rostlin na trh 

by mělo zajistit účinné shromažďování 

údajů a informování všech zúčastněných 

subjektů, mělo by být transparentní a 

veřejně dostupné; vyzývá úřad EFSA a 

agenturu ECHA, aby vypracovaly 

harmonizované pokyny pro účinný systém 

monitorování po uvedení na trh v této 

oblasti; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/121 

Pozměňovací návrh  121 

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

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

Vieu 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 21 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 21a. žádá Komisi, aby navrhla změnu 

nařízení s cílem zaručit přísnou 

nezávislost vnitrostátních a evropských 

orgánů a také všech odborníků, kteří se 

podílejí na postupu hodnocení, na 

průmyslovém odvětví a zajistit nezávislý, 

objektivní a transparentní postup; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/122 

Pozměňovací návrh  122 

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

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

Vieu 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 21 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 21b. žádá Komisi, aby navrhla změnu 

nařízení s cílem zřídit nezávislý veřejný 

orgán financovaný průmyslovým 

odvětvím, ale na něm zcela nezávislý, 

který bude mít za úkol zadávat nezávislé, 

objektivní a transparentní vědecké studie 

o vlivech účinných látek a přípravků na 

ochranu rostlin na zdraví zvířat a lidí a na 

životní prostředí; upřesňuje, že tento 

nezávislý veřejný orgán musí být odlišný 

od orgánu pověřeného posouzením; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/123 

Pozměňovací návrh  123 

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

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

Vieu 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 21 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 21c. žádá Komisi, aby zajistila, aby všichni 

odborníci zapojení do posuzování rizik na 

evropské i vnitrostátní úrovni, zodpovědní 

za návrh zprávy o posouzení (DAR) nebo 

za hodnotící zprávu o obnovení (RAR) a 

všechny vnitrostátní a evropské orgány 

zapojené do postupů schvalování 

účinných látek a povolování přípravků na 

ochranu rostlin, přestože mají za úkol jen 

komentovat nebo hlasovat o povolení, 

podléhali přísným pravidlům a přísné 

kontrole v souvislosti se střetem zájmů; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/124 

Pozměňovací návrh  124 

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

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

Vieu 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 21 d (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 21d. žádá Komisi, aby zajistila zveřejnění 

zájmů, jmen a životopisů všech odborníků 

a všech členů vnitrostátních a evropských 

orgánů; 

Or. fr 

 

 


