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9.1.2019 A8-0475/144 

Alteração  144 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Marisa 

Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja Kari, 

Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, Dimitrios 

Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

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 25-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 25-A. Insta a Comissão e os 

Estados-Membros a incluírem requisitos 

juridicamente vinculativos no 

procedimento de aprovação de 

substâncias ativas e produtos 

fitofarmacêuticos, a fim de assegurar que 

os moradores em zonas rurais recebam 

notificação prévia e tenham acesso direto 

a informações sobre os pesticidas 

pulverizados em campos situados nas 

zonas circundantes; 

Or. en 



 

AM\1173524PT.docx  PE631.640v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

9.1.2019 A8-0475/145 

Alteração  145 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Marisa 

Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Patrick Le Hyaric, 

Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, Dimitrios Papadimoulis, 

Marie-Christine Vergiat 

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 32-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 32-A. Insta a Comissão a criar um 

regime de rotulagem dos pesticidas para 

os géneros alimentícios produzidos na 

UE, ou para esta importados, a fim de 

alargar a escolha dos consumidores; 

salienta que a rotulagem deve informar os 

consumidores sobre todos os tratamentos 

com pesticidas que tenham sido aplicados 

durante a produção do género alimentício 

em questão, tendo em conta a dose e a 

frequência do tratamento, bem como a 

toxicidade dos produtos químicos 

utilizados; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/146 

Alteração  146 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Marisa 

Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja Kari, 

Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, Dimitrios 

Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

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 48 

 

Proposta de resolução Alteração 

48. Insta a Comissão a analisar a 

melhor forma de garantir que as 

substâncias ativas sejam avaliadas com 

base nas utilizações mais frequentes, nas 

fórmulas mais frequentemente utilizadas, 

na sua dosagem e nos cenários de 

exposição; 

48. Insta a Comissão a propor a 

alteração do Regulamento por forma a 

garantir que as substâncias ativas sejam 

avaliadas com base nas utilizações mais 

frequentes, nas fórmulas mais 

frequentemente utilizadas, na sua dosagem 

e nos cenários de exposição; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/147 

Alteração  147 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Marisa 

Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja Kari, 

Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, Dimitrios 

Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

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 51 

 

Proposta de resolução Alteração 

51. Solicita à Comissão e aos 

Estados-Membros que assegurem a 

inclusão, na avaliação dos riscos, de 

ensaios fundamentais (por exemplo, 

ensaios ecotoxicológicos atualizados com 

organismos presentes no solo, uma 

avaliação da concentração ambiental e dos 

resíduos na poeira, no vento, no ar e na 

água e os testes sobre os efeitos tóxicos a 

longo prazo, designadamente para os 

grupos vulneráveis) e de métodos 

científicos e desenvolvimentos 

tecnológicos atualizados; 

51. Solicita à Comissão e aos 

Estados-Membros que assegurem a 

inclusão, na avaliação dos riscos, de 

ensaios fundamentais (por exemplo, 

ensaios ecotoxicológicos atualizados com 

organismos presentes no solo, uma 

avaliação da concentração ambiental e dos 

resíduos na poeira, no vento, no ar e na 

água e os testes sobre os efeitos tóxicos 

agudos e a longo prazo, designadamente 

para os grupos vulneráveis) e de métodos 

científicos e desenvolvimentos 

tecnológicos atualizados; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/148 

Alteração  148 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Marisa 

Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja Kari, 

Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, Dimitrios 

Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

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 58 

 

Proposta de resolução Alteração 

58. Insta a EFSA a atualizar 

regularmente os seus documentos de 

orientação em consonância com os 

desenvolvimentos mais recentes em todos 

os domínios pertinentes, a fim de avaliar os 

efeitos a curto e a longo prazo dos níveis 

de resíduos das substâncias ativas, 

formulações e misturas nas águas de 

superfície, no solo, no vento e na poeira; 

58. Insta a EFSA a atualizar 

regularmente os seus documentos de 

orientação em consonância com os 

desenvolvimentos mais recentes em todos 

os domínios pertinentes, a fim de avaliar os 

efeitos a curto e a longo prazo dos níveis 

de resíduos das substâncias ativas, 

formulações e misturas nas águas de 

superfície, no solo, no ar, no vento e na 

poeira; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/149 

Alteração  149 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Marisa 

Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Anne-Marie Mineur, 

Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel 

Maurel, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

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 75-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 75-A. Exige a proibição imediata da 

produção, venda e utilização de glifosato e 

de todos os produtos fitofarmacêuticos 

que contenham glifosato em toda a UE, 

sem derrogações, com base no princípio 

de precaução, um princípio fundamental 

que pode ser aplicado em caso de 

incertezas relativamente à existência de 

um perigo imediato ou diferido para a 

saúde humana ou animal ou de efeitos 

adversos no ambiente; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/150 

Alteração  150 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Marisa 

Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja Kari, 

Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, Dimitrios 

Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

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 79-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 79-A. Apela a que todos os relatórios 

sobre impactos negativos relativos a 

efeitos adversos agudos e crónicos na 

saúde – nomeadamente de grupos com 

um elevado risco de exposição, tais como 

os moradores em zonas rurais e as 

comunidades que vivem no local de 

culturas pulverizadas com pesticidas – 

sejam devidamente avaliados e registados, 

e a que se atue em conformidade; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/151 

Alteração  151 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Marisa 

Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora 

Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, Dimitrios Papadimoulis, 

Marie-Christine Vergiat 

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 94 

 

Proposta de resolução Alteração 

94. Insta os Estados-Membros a 

garantirem que qualquer decisão de 

autorização de produtos fitofarmacêuticos 

esteja assente numa avaliação dos riscos 

adequada da exposição real, aguda e 

crónica dos grupos vulneráveis, e que as 

correspondentes orientações da EFSA 

sejam alteradas em conformidade; 

94. Insta a Comissão e os Estados-

Membros a garantirem que qualquer 

decisão de autorização de substâncias 

ativas e de autorização de produtos 

fitofarmacêuticos esteja assente numa 

avaliação dos riscos adequada da exposição 

real, aguda e crónica dos grupos 

vulneráveis, nomeadamente os moradores 

em zonas rurais, e que as correspondentes 

orientações da EFSA sejam alteradas em 

conformidade; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/152 

Alteração  152 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Marisa 

Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja Kari, 

Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, Dimitrios 

Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

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 104 

 

Proposta de resolução Alteração 

104. Insta a Comissão a ultimar os 

métodos para determinar quando, e se, 

devem ser aplicadas determinadas 

derrogações, nomeadamente no que diz 

respeito à «exposição negligenciável» ou 

ao «perigo fitossanitário grave»; 

104. Insta a Comissão a ultimar os 

métodos para determinar quando, e se, 

devem ser aplicadas determinadas 

derrogações, nomeadamente no que diz 

respeito à «exposição negligenciável» ou 

ao «perigo fitossanitário grave», sem 

alterar o espírito da lei; alerta a Comissão 

para o facto de que qualquer 

reinterpretação da expressão «exposição 

negligenciável» como «risco 

negligenciável» seria contrária ao espírito 

da lei e que qualquer utilização no 

exterior de pesticidas pulverizados em 

culturas ao ar livre não pode, em 

nenhuma circunstância, ser classificada 

ou interpretada como uma utilização «em 

sistemas fechados» ou «noutras condições 

que excluam o contacto com os seres 

humanos»; 

Or. en 

 

 


