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20.4.2016 A8-0086/5 

Poprawka  5 

Benedek Jávor 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 9a. jest zdania, że obecna polityka 

niezależności Urzędu polegająca jedynie 

na zakazie oczywistych i ogólnych 

przypadków konfliktu interesów i ocenie 

konfliktu interesów na podstawie jedynie 

mandatu konkretnego panelu naukowego 

i interesów grupy roboczej nie jest 

wyrafinowanym i solidnym sposobem 

unikania potencjalnych konfliktów 

interesów; uważa, że bieżąca polityka 

niezależności i przepisy wykonawcze 

Urzędu nie są ani solidne, ani 

wyrafinowane, a raczej kosztowne i 

nieskuteczne, a ograniczona chęć Urzędu 

do stosowania okresu karencji w 

odniesieniu do zakresu mandatu paneli 

jest zdecydowanie niewystarczająca; 

Or. en 



 

AM\1092850PL.doc  PE579.922v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

20.4.2016 A8-0086/6 

Poprawka  6 

Benedek Jávor 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 9b. wzywa Urząd do przeglądu zarówno 

jego polityki niezależności i powiązanych 

przepisów wykonawczych w taki sposób, 

który zapewni oddzielenie istotnych 

interesów gospodarczych od zakresu 

działania Urzędu; przypomina w tym 

kontekście Urzędowi ponawiane prośby 

organu udzielającego absolutorium, by 

przy ocenie, czy występuje konflikt 

interesów, brać pod uwagę zakres 

uprawnień Urzędu, a nie danego panelu; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/7 

Poprawka  7 

Benedek Jávor 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. z zadowoleniem odnotowuje, że celem 

poprawy swej niezależności i polityki w 

zakresie konfliktu interesów w odniesieniu 

do grup ekspertów Urząd przeprowadził w 

2014 r. analizę ex post swoich przepisów 

dotyczących deklaracji o braku konfliktu 

interesów; zauważa, że w wyniku tej 

analizy dokonano przeglądu tych 

przepisów i przyjęto nową, prostszą i 

bardziej zaawansowaną ich wersję; wzywa 

Urząd do przeprowadzania analiz swoich 

strategii politycznych w sposób regularny, 

tak aby zapewnić stały rozwój 

niezależności Urzędu; 

12. zauważa, że celem poprawy swej 

niezależności i polityki w zakresie 

konfliktu interesów w odniesieniu do grup 

ekspertów Urząd przeprowadził w 2014 r. 

analizę ex post swoich przepisów 

dotyczących deklaracji o braku konfliktu 

interesów; zauważa z niepokojem, że 

pomimo iż w wyniku tej analizy dokonano 

przeglądu tych przepisów i przyjęto nową i 

prostszą ich wersję, nie wprowadzono 

jednak istotnych zmian; a w szczególności 

przypomina Urzędowi z dużym 

zaniepokojeniem, że główne zmiany, o 

które apelował organ udzielający 

absolutorium, nie zostały uwzględnione; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/8 

Poprawka  8 

Benedek Jávor 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 15a. przypomina Urzędowi, że nie można 

dopuścić, by klauzule tajemnicy 

handlowej przeszkadzały w ujawnianiu 

danych ze względu na nadrzędny interes 

publiczny, jakim jest zdrowie i 

bezpieczeństwo; zachęca Urząd do 

możliwie jak najbardziej rygorystycznej 

wykładni ochrony prawnej interesów 

handlowych; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/9 

Poprawka  9 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. stwierdza z niepokojem, że w celu 

osiągnięcia obu celów – pracy z 

najlepszymi naukowcami w danej 

dziedzinie i posiadania możliwie 

najskuteczniejszej polityki w zakresie 

konfliktu interesów – Urząd wykorzystuje 

system oceny interesów ekspertów 

uwzględniający rolę ekspertów i zakres 

uprawnień naukowej grupy roboczej lub 

panelu, którego ekspert mógłby być 

członkiem, względem szeregu różnych 

kryteriów; odnotowuje ponadto, że w 2016 

r. Urząd przeprowadzi ocenę systemów 

wprowadzonych w celu identyfikacji 

konfliktów interesów jako część 

regularnego przeglądu polityki 

niezależności Urzędu; wzywa Urząd do 

poinformowania organu udzielającego 

absolutorium o wynikach tego przeglądu i 

podjęcia niezbędnych działań 

dostosowawczych przy wyborze i 

weryfikacji ekspertów; 

9. odnotowuje, że w celu osiągnięcia obu 

celów – pracy z najlepszymi naukowcami 

w danej dziedzinie i posiadania możliwie 

najskuteczniejszej polityki w zakresie 

konfliktu interesów – Urząd wykorzystuje 

system oceny interesów ekspertów 

uwzględniający rolę ekspertów i zakres 

uprawnień naukowej grupy roboczej lub 

panelu, którego ekspert mógłby być 

członkiem, względem szeregu różnych 

kryteriów; odnotowuje ponadto, że w 2016 

r. Urząd przeprowadzi ocenę systemów 

wprowadzonych w celu identyfikacji 

konfliktów interesów jako część 

regularnego przeglądu polityki 

niezależności Urzędu; wzywa Urząd do 

poinformowania organu udzielającego 

absolutorium o wynikach tego przeglądu i 

podjęcia niezbędnych działań 

dostosowawczych przy wyborze i 

weryfikacji ekspertów; 

Or. en 

 

 


