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20.4.2016 A8-0086/5 

Pozměňovací návrh  5 

Benedek Jávor 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Absolutorium za rok 2014: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 9 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9a. je toho názoru, že stávající politika 

nezávislosti úřadu, která spočívá pouze v 

zákazu zřejmých a obecných střetů zájmů 

a v pouhém posuzování zájmů na základě 

specifického mandátu vědeckých panelů a 

zájmů pracovních skupin, nepředstavuje 

propracovanou a důkladnou metodu 

předcházení případným střetům zájmů; 

domnívá se, že stávající politika 

nezávislosti úřadu a prováděcí pravidla 

této politiky nejsou ani „důkladná“ ani 

„propracovaná“, ale jsou i nadále 

nákladná a neúčinná a pouhý omezený 

záměr úřadu zavést do mandátu panelu 

čekací lhůtu není ani zdaleka dostačující; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/6 

Pozměňovací návrh  6 

Benedek Jávor 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Absolutorium za rok 2014: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 9 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9b. vyzývá úřad, aby přezkoumal svou 

politiku nezávislosti i s ní spojená 

prováděcí pravidla tak, že zaručí, aby do 

oblasti působnosti úřadu nespadaly žádné 

relevantní ekonomické zájmy; v tomto 

ohledu úřadu připomíná opakované 

žádosti orgánu příslušného pro udělení 

absolutoria, aby při posuzování toho, zda 

došlo ke střetu zájmů, bral v potaz mandát 

úřadu a nikoli mandát dotčeného panelu; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/7 

Pozměňovací návrh  7 

Benedek Jávor 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Absolutorium za rok 2014: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. vítá skutečnost, že úřad provedl v roce 

2014 následnou analýzu svých pravidel 

týkajících se prohlášení o zájmech, aby tak 

zvýšil svou nezávislost a zlepšil politiku v 

oblasti střetů zájmů v souvislosti se 

skupinami odborníků; bere na vědomí, že 

tato analýza vedla k revizi a přijetí nové, 

zjednodušené a propracovanější verze 

těchto pravidel; vyzývá úřad, aby svou 

politiku a svá pravidla pravidelně 

analyzoval, a zajistil tak neustálý pokrok 

ve své nezávislosti; 

12. bere na vědomí, že úřad provedl v roce 

2014 následnou analýzu svých pravidel 

týkajících se prohlášení o zájmech, aby tak 

zvýšil svou nezávislost a zlepšil politiku v 

oblasti střetů zájmů v souvislosti se 

skupinami odborníků; s obavami bere na 

vědomí, že ačkoli tato analýza vedla k 

revizi a přijetí nové a zjednodušené verze 

těchto pravidel, nebyly provedeny žádné 

podstatné změny; obzvláště úřadu s 

hlubokým znepokojením připomíná, že 

nebyly zohledněny hlavní změny, které 

požadoval orgán příslušný k udělení 

absolutoria; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/8 

Pozměňovací návrh  8 

Benedek Jávor 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Absolutorium za rok 2014: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 15 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 15a. připomíná úřadu, že s ohledem na 

naléhavé důvody obecného zájmu o zdraví 

a bezpečnost není možné připustit, aby 

doložky o obchodní důvěrnosti měly 

negativní dopad na zveřejňování údajů; 

vybízí úřad, aby jeho výklad stávající 

právní ochrany obchodních zájmů byl co 

nejrestriktivnější; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/9 

Pozměňovací návrh  9 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Absolutorium za rok 2014: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. s obavami bere na vědomí, že s cílem 

dosáhnout spolupráce se špičkovými 

akademickými pracovníky v odvětví a 

zároveň uplatňovat co nejúčinnější politiku 

v oblasti střetu zájmů úřad používá systém 

pro hodnocení zájmů odborníků, který 

posuzuje úlohu odborníků a mandát 

vědecké pracovní skupiny nebo panelu, 

jichž by byl daný odborník členem, na 

základě řady různých kritérií; dále bere na 

vědomí, že úřad v roce 2016 provede v 

rámci pravidelného přezkumu své politiky 

nezávislosti prověrku systémů, které má k 

dispozici za účelem odhalování střetů 

zájmů; vyzývá úřad, aby orgán příslušný k 

udělení absolutoria informoval o výsledku 

této prověrky a aby při výběru a 

prověřování odborníků uplatňoval 

nezbytná adaptační opatření; 

9. konstatuje, že s cílem dosáhnout 

spolupráce se špičkovými akademickými 

pracovníky v odvětví a zároveň uplatňovat 

co nejúčinnější politiku v oblasti střetu 

zájmů úřad používá systém pro hodnocení 

zájmů odborníků, který posuzuje úlohu 

odborníků a mandát vědecké pracovní 

skupiny nebo panelu, jichž by byl daný 

odborník členem, na základě řady různých 

kritérií; dále bere na vědomí, že úřad v roce 

2016 provede v rámci pravidelného 

přezkumu své politiky nezávislosti 

prověrku systémů, které má k dispozici za 

účelem odhalování střetů zájmů; vyzývá 

úřad, aby orgán příslušný k udělení 

absolutoria informoval o výsledku této 

prověrky a aby při výběru a prověřování 

odborníků uplatňoval nezbytná adaptační 

opatření; 

Or. en 

 

 


