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20.4.2016 A8-0086/5 

Grozījums Nr.  5 

Benedek Jávor 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde 

(EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

9.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 9.a uzskata, ka pašreizējā Iestādes 

neatkarības politika, kas aizliedz tikai 

acīmredzamus un vispārīgus interešu 

konfliktus un paredz intereses novērtēt 

tikai saskaņā ar zinātnisko grupu 

konkrētajām pilnvarām un darba grupu 

interesēm, nav pietiekami precīza un 

stingra, lai varētu izvairīties no 

potenciāliem interešu konfliktiem; 

uzskata, ka pašreizējā Iestādes 

neatkarības politika un īstenošanas 

noteikumi nav ne stingri, ne precīzi un ir 

dārgi un neefektīvi un ka tās šaurais 

nolūks ieviest pārejas periodu grupu 

pilnvaru jomā kopumā ir nepietiekams; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/6 

Grozījums Nr.  6 

Benedek Jávor 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde 

(EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

9.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 9.b aicina Iestādi pārskatīt savu 

neatkarības politiku un ar to saistītos 

īstenošanas noteikumus tā, lai garantētu, 

ka Iestādes kompetencē nebūtu nekādas 

attiecīgās ekonomiskās intereses; šajā 

aspektā atgādina Iestādei par vairākkārt 

paustajām budžeta izpildes 

apstiprinātājiestādes prasībām potenciālā 

interešu konflikta novērtēšanā ņemt vērā 

Iestādes, nevis attiecīgās grupas 

pilnvaras; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/7 

Grozījums Nr.  7 

Benedek Jávor 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde 

(EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

12. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

12. atzinīgi vērtē to, ka nolūkā uzlabot 

savu neatkarības un interešu konfliktu 

politiku attiecībā uz ekspertu grupām 

Iestāde 2014. gadā veica ex post analīzi par 

saviem noteikumiem, kas attiecas uz 

interešu deklarācijām; atzīmē, ka šīs 

analīzes rezultātā notika pārskatīšana un 

tika pieņemta jauna, vienkāršāka un 

precīzāka minēto noteikumu versija; 

aicina Iestādi regulāri analizēt savu 

politiku, lai nodrošinātu pastāvīgu savas 

neatkarības attīstību; 

12. atzīmē, ka nolūkā uzlabot savu 

neatkarības un interešu konfliktu politiku 

attiecībā uz ekspertu grupām Iestāde 

2014. gadā veica ex post analīzi par saviem 

noteikumiem, kas attiecas uz interešu 

deklarācijām; ar bažām atzīmē, ka, lai gan 

šīs analīzes rezultātā notika pārskatīšana un 

tika pieņemta jauna un vienkāršāka minēto 

noteikumu versija, būtiskas izmaiņas nav 

izdarītas; ar dziļām bažām īpaši atgādina 

Iestādei, ka nav ņemtas vērā galvenās 

izmaiņas, ko pieprasījusi budžeta izpildes 

apstiprinātājiestāde; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/8 

Grozījums Nr.  8 

Benedek Jávor 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde 

(EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

15.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 15.a atgādina Iestādei, ka 

komercnoslēpuma klauzulas nedrīkst 

kavēt datu izpaušanu, jo sabiedrības 

veselības un drošības intereses ir 

svarīgākas; mudina Iestādi esošo 

komerciālo interešu tiesisko aizsardzību 

interpretēt pēc iespējas šaurāk; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/9 

Grozījums Nr.  9 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde 

(EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

9. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

9. ar bažām konstatē, ka Iestāde, lai varētu 

sadarboties ar svarīgākajiem nozares 

akadēmisko aprindu pārstāvjiem un lai tai 

būtu cik vien iespējams efektīva politika 

interešu konfliktu jomā, izmanto sistēmu, 

ar ko novērtē ekspertu intereses un kas ņem 

vērā ekspertu lomu un tās zinātniskās darba 

grupas vai komitejas pilnvaras, kuras 

loceklis eksperts būs, balstoties uz 

dažādiem kritērijiem; turklāt atzīmē, ka 

Iestāde savas neatkarības politikas regulārā 

pārbaudes cikla ietvaros 2016. gadā 

pārbaudīs savas sistēmas interešu konfliktu 

atklāšanai; aicina Iestādi informēt budžeta 

izpildes apstiprinātājiestādi par pārbaudes 

rezultātiem un nepieciešamajām ekspertu 

atlases un pilnvaru pārbaudes procedūru 

korekcijām; 

9. konstatē, ka Iestāde, lai varētu 

sadarboties ar svarīgākajiem nozares 

akadēmisko aprindu pārstāvjiem un lai tai 

būtu cik vien iespējams efektīva politika 

interešu konfliktu jomā, izmanto sistēmu, 

ar ko novērtē ekspertu intereses un kas ņem 

vērā ekspertu lomu un tās zinātniskās darba 

grupas vai komitejas pilnvaras, kuras 

loceklis eksperts būs, balstoties uz 

dažādiem kritērijiem; turklāt atzīmē, ka 

Iestāde savas neatkarības politikas regulārā 

pārbaudes cikla ietvaros 2016. gadā 

pārbaudīs savas sistēmas interešu konfliktu 

atklāšanai; aicina Iestādi informēt budžeta 

izpildes apstiprinātājiestādi par pārbaudes 

rezultātiem un nepieciešamajām ekspertu 

atlases un pilnvaru pārbaudes procedūru 

korekcijām; 

Or. en 

 

 


