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MT Magħquda fid-diversità MT 

11.4.2016 B8-0439/1 

Emenda  15 

Mireille D'Ornano 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura: Tiġdid tal-approvazzjoni tas-

sustanza attiva glifosat 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Aa (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Aa. billi ż-żieda fl-użu tal-glifosat hija, 

b'mod partikolari, direttament marbuta 

mal-kultivazzjoni ta' organiżmi 

ġenetikament modifikati intenzjonati 

għall-konsum mill-annimali, inkluż fl-

azjendi agrikoli tal-Unjoni; 

Or. fr 
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11.4.2016 B8-0439/2 

Emenda  16 

Mireille D'Ornano 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura: Tiġdid tal-approvazzjoni tas-

sustanza attiva glifosat 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Ca (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Ca. billi l-operaturi fl-agrikoltura 

konvenzjonali jqisu ruħhom dipendenti 

mill-erbiċidi abbażi tal-glifosat u bħalissa 

m'għandhom ebda prodott ta' 

sostituzzjoni, avolja tipi oħra ta' 

agrikoltura jirnexxilhom ma jużawx il-

glifosat; 

Or. fr 
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11.4.2016 B8-0439/3 

Emenda  17 

Mireille D'Ornano 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura: Tiġdid tal-approvazzjoni tas-

sustanza attiva glifosat 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Da (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Da. billi l-istudji li jikkonfutaw l-eżistenza 

tal-glifosat fil-ħalib tal-omm huma 

serjament affettwati minn kunflitti ta' 

interess u huma notevolment iffinanzjati 

mill-kumpanija li timmanifattura l-

glifosat; 

Or. fr 
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11.4.2016 B8-0439/4 

Emenda  18 

Mireille D'Ornano 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura: Tiġdid tal-approvazzjoni tas-

sustanza attiva glifosat 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa W 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

W. billi hemm mhux biss tħassib serju 

dwar il-karċinoġenità tal-glisofat imma 

wkoll dubji dwar il-mod ta' azzjoni 

possibbli fir-rigward tal-proprjetajiet li 

jfixklu s-sistema endokrinali; billi 

formulazzjonijiet abbażi tal-glisofat 

instabu li jfixklu s-sistema endokrinali fil-

linji ċellulari tal-bniedem u, fin-nuqqas ta' 

kriterji xjentifiċi orizzontali xierqa, ma 

jistax ikun eskluż mod ta' azzjoni medjat 

mis-sistema endokrinali; 

W. billi hemm mhux biss tħassib serju 

dwar il-karċinoġenità tal-glifosat imma 

wkoll dubji dwar il-mod ta' azzjoni 

possibbli fir-rigward tal-proprjetajiet li 

jfixklu s-sistema endokrinali u 

newroloġika; billi formulazzjonijiet abbażi 

tal-glifosat instabu li jfixklu s-sistema 

endokrinali fil-linji ċellulari tal-bniedem u, 

fin-nuqqas ta' kriterji xjentifiċi orizzontali 

xierqa, ma jistax ikun eskluż mod ta' 

azzjoni medjat mis-sistema endokrinali; 

Or. fr 
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11.4.2016 B8-0439/5 

Emenda  19 

Mireille D'Ornano 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura: Tiġdid tal-approvazzjoni tas-

sustanza attiva glifosat 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 7a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 7a. Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi 

reviżjoni tar-Regolament (KE) 

Nru 1107/2009 sabiex l-awtorizzazzjonijiet 

għat-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-

ħarsien tal-pjanti jibdew jiġu stabbiliti 

permezz ta' atti delegati; 

Or. fr 

 

 


