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11.4.2016 B8-0439/15 

Amendamentul  15 

Mireille D'Ornano 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: reînnoirea 

aprobării substanței active glifosat 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Aa (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Aa. întrucât creșterea gradului de 

utilizare a glifosatului este determinată în 

mod direct în special de cultivarea de 

organisme modificate genetic destinate 

alimentării animalelor, inclusiv în 

crescătoriile de animale din Uniune; 

Or. fr 
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11.4.2016 B8-0439/16 

Amendamentul  16 

Mireille D'Ornano 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: reînnoirea 

aprobării substanței active glifosat 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ca (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ca. întrucât agricultorii care practică 

agricultura convențională se consideră 

dependenți de erbicide bazate pe glifosat 

și nu dispun în momentul de față de nicun 

substitut, chiar dacă alte tipuri de 

activități agricole reușesc să nu folosească 

glifosatul; 

Or. fr 



 

AM\1091902RO.doc  PE579.856v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

11.4.2016 B8-0439/17 

Amendamentul  17 

Mireille D'Ornano 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: reînnoirea 

aprobării substanței active glifosat 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Da (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Da. întrucât studiile care susțin că 

glifosatul nu este prezent în laptele 

matern sunt grav viciate de conflicte de 

interese, în special de faptul că sunt 

finanțate de societatea care fabrică 

glifosatul; 

Or. fr 
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11.4.2016 B8-0439/18 

Amendamentul  18 

Mireille D'Ornano 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: reînnoirea 

aprobării substanței active glifosat 

Propunere de rezoluție 

Considerentul W 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

W. întrucât există nu numai îngrijorări 

serioase cu privire la efectul cancerigen al 

glifosatului, ci și îndoieli în ceea ce 

privește un posibil mecanism de acțiune 

relaționat cu proprietățile de perturbator 

endocrin; întrucât preparatele pe bază de 

glifosat s-au dovedit a fi perturbatori 

endocrini în liniile celulare umane, iar în 

absența unor criterii orizontale științifice 

corespunzătoare, nu se poate exclude un 

mecanism de acțiune endocrină; 

W. întrucât există nu numai îngrijorări 

serioase cu privire la efectul cancerigen al 

glifosatului, ci și îndoieli în ceea ce 

privește un posibil mecanism de acțiune 

relaționat cu proprietățile de perturbator 

endocrin și neurologic; întrucât preparatele 

pe bază de glifosat s-au dovedit a fi 

perturbatori endocrini în liniile celulare 

umane, iar, în absența unor criterii 

orizontale științifice corespunzătoare, nu se 

poate exclude un mecanism de acțiune 

endocrină; 

Or. fr 
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11.4.2016 B8-0439/19 

Amendamentul  19 

Mireille D'Ornano 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: reînnoirea 

aprobării substanței active glifosat 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 7a. roagă Comisia să propună revizuirea 

Regulamentului (CE) nr. 1107/2009, 

astfel încât autorizațiile de introducere pe 

piață a produselor fitosanitare să fie 

instituite pe viitor prin acte delegate; 

Or. fr 

 

 


