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9.1.2019 A8-0475/115 

Alteração  115 

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

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

Vieu 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedimento de autorização da União para os pesticidas 

(2018/2153(INI)) 

Proposta de resolução 

Citação 34-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 - Tendo em conta as revelações dos 

Monsanto Papers e o acórdão do Tribunal 

Federal dos Estados Unidos para o 

distrito norte da Califórnia no processo 

16-MD-2741-VC, conhecido por 

«processo Roundup», 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/116 

Alteração  116 

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

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

Vieu 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedimento de autorização da União para os pesticidas 

(2018/2153(INI)) 

Proposta de resolução 

Citação 34-B (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 - Tendo em conta a Iniciativa de 

Cidadania Europeia «Stop glifosato», 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/117 

Alteração  117 

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

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

Vieu 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedimento de autorização da União para os pesticidas 

(2018/2153(INI)) 

Proposta de resolução 

Considerando AZ 

 

Proposta de resolução Alteração 

AZ. Considerando que atualmente cerca de 

dois terços dos peritos nacionais que 

trabalham para a autoridade europeia 

provêm de seis Estados-Membros apenas; 

AZ. Considerando que atualmente cerca de 

dois terços dos peritos nacionais que 

trabalham para a autoridade europeia 

provêm de seis Estados-Membros apenas; 

que os conflitos de interesses existentes e 

potenciais entre os peritos e os membros 

da EFSA e a indústria, bem como as 

pressões que o requerente pode exercer 

sobre eles, são motivo de grande 

preocupação; que as atuais regras da 

EFSA para lutar contra eventuais 

conflitos de interesses estão longe de ser 

suficientes para impedir uma influência 

real da indústria fitofarmacêutica no seu 

trabalho; 

Or. fr 



 

AM\1173489PT.docx  PE631.640v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

9.1.2019 A8-0475/118 

Alteração  118 

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

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

Vieu 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedimento de autorização da União para os pesticidas 

(2018/2153(INI)) 

Proposta de resolução 

Considerando BC-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 BC-A. Considerando que o Instituto 

Federal Alemão de Avaliação de Riscos 

(BfR) publicou, em outubro de 2018, um 

estudo que demonstra que, pelo menos, 

32 % dos 3800 produtos químicos 

registados na Agência Europeia dos 

Produtos Químicos (ECHA) não 

cumprem a legislação da UE; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/119 

Alteração  119 

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

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

Vieu 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedimento de autorização da União para os pesticidas 

(2018/2153(INI)) 

Proposta de resolução 

Considerando BJ-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 BJ-A. Considerando que o princípio da 

precaução deveria ter levado a Comissão 

a não renovar a aprovação do glifosato, 

quando o Centro Internacional de 

Investigação do Cancro (CIIC) o 

classificava como provavelmente 

cancerígeno para os seres humanos e as 

investigações em curso nos Estados 

Unidos, bem como os Monsanto Papers, 

revelavam a existência de conflitos de 

interesses entre as autoridades nacionais 

e europeias e a Monsanto; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/120 

Alteração  120 

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

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

Vieu 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedimento de autorização da União para os pesticidas 

(2018/2153(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Apela à criação de um sistema de 

vigilância pós-comercialização eficaz para 

monitorizar sistematicamente os impactos 

na vida real da utilização de produtos 

fitofarmacêuticos para a saúde humana e 

animal e para o ambiente em geral, 

nomeadamente a longo prazo;  salienta que 

a vigilância pós-comercialização dos 

produtos fitofarmacêuticos deve garantir 

uma recolha de dados e uma comunicação 

eficaz entre todas as partes interessadas, ser 

transparente e disponibilizada ao público;  

insta a EFSA e a ECHA a desenvolverem 

orientações harmonizadas para uma 

vigilância pós-comercialização eficaz neste 

domínio; 

15. Apela à criação de um sistema de 

vigilância pós-comercialização eficaz para 

monitorizar sistematicamente os impactos 

na vida real da utilização de produtos 

fitofarmacêuticos para a saúde humana e 

animal e para o ambiente em geral, 

nomeadamente a longo prazo; entende que 

esse sistema de vigilância deverá ser 

financiado pela indústria, mas criado e 

gerido por uma autoridade pública 

independente; salienta que a vigilância 

pós-comercialização dos produtos 

fitofarmacêuticos deve garantir uma 

recolha de dados e uma comunicação 

eficaz entre todas as partes interessadas, ser 

transparente e disponibilizada ao público; 

insta a EFSA e a ECHA a desenvolverem 

orientações harmonizadas para uma 

vigilância pós-comercialização eficaz neste 

domínio; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/121 

Alteração  121 

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

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

Vieu 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedimento de autorização da União para os pesticidas 

(2018/2153(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 21-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 21-A. Solicita à Comissão que proponha a 

alteração do regulamento com o objetivo 

de garantir uma rigorosa independência 

por parte das autoridades nacionais e 

europeias, bem como de todos os peritos 

que participem no processo de avaliação, 

em relação à indústria, e assegure um 

procedimento independente, objetivo e 

transparente; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/122 

Alteração  122 

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

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

Vieu 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedimento de autorização da União para os pesticidas 

(2018/2153(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 21-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 21-B. Solicita à Comissão que proponha a 

alteração do regulamento com o objetivo 

de estabelecer uma autoridade pública 

independente, financiada pela indústria 

mas totalmente independente dela, 

encarregada de encomendar estudos 

científicos independentes, objetivos e 

transparentes sobre os efeitos das 

substância ativas e dos produtos 

fitofarmacêuticos sobre a saúde humana e 

animal e sobre o ambiente; especifica que 

essa autoridade pública independente 

deve ser uma entidade distinta da que é 

responsável pela avaliação; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/123 

Alteração  123 

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

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

Vieu 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedimento de autorização da União para os pesticidas 

(2018/2153(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 21-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 21-C Solicita à Comissão que assegure 

que todos os peritos envolvidos na 

avaliação dos riscos aos níveis europeu e 

nacional, os responsáveis do projeto de 

relatório de avaliação (DAR) ou do 

projeto de avaliação para renovação 

(RAR), e todas as autoridades nacionais e 

europeias envolvidas nos procedimentos 

de aprovação de substâncias ativas e de 

autorização de produtos 

fitofarmacêuticos, mesmo quando se 

limitem a comentar ou votar as 

autorizações, sejam objeto de regras e de 

controlos estritos em matéria de conflitos 

de interesses; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/124 

Alteração  124 

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

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

Vieu 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedimento de autorização da União para os pesticidas 

(2018/2153(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 21-D (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 21-D. Solicita à Comissão que assegure 

que os interesses, os nomes e os 

currículos de todos os peritos e de todos os 

membros das autoridades nacionais e 

europeias sejam tornados públicos; 

Or. fr 

 

 


