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Изменение  2 

Денис де Йонг, Меря Кюльонен, Палома Лопес Бермехо, София Сакорафа, Хавиер 

Кусо Пермуй, Люк Минг Фланаган, Марина Албиол Гусман 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0091/2018 

Индрек Таранд 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: 

Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ) 

COM(2017)0365 – C8-0270/2017 – 2017/2159(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 20 

 

Предложение за резолюция Изменение 

20. отбелязва, че през 2016 г. от 17-

те щатни служители, които са 

напуснали Органа, в два случая бяха 

приложени ограничения, с цел тези лица 

да не стават посредници между Органа 

и новия им работодател, извършвайки 

лобистки дейности или дейности, 

свързани с текущи досиета на Органа; 

20. отбелязва със загриженост, че 

според Обсерваторията на 

корпоративна Европа при 46% от 

експертите на Органа, работещи за 

него от 2015 г. насам, има конфликт 

на интереси поради преки или косвени 

връзки с лобита и дружества, чиито 

продукти се оценяват от Органа; 

приветства факта, че през 2016 г. от 

17-те щатни служители, които са 

напуснали Органа, в два случая бяха 

приложени ограничения, с цел тези лица 

да не стават посредници между Органа 

и новия им работодател, извършвайки 

лобистки дейности или дейности, 

свързани с текущи досиета на Органа; 

признава, че вътрешните процедури 

не са достатъчни, за да се гарантира 

независимост между Органа и 

промишления сектор; отбелязва, че 

напускащите служители са длъжни 

да уведомят Органа за бъдещата си 

работа и за всеки потенциален 

конфликт на интереси; настоятелно 

призовава Органа да въведе по-строги 

правила срещу „кадровата 

въртележка“, както и силно 

възпиращи санкции при възникването 

на такива случаи; 
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Изменение  3 

Денис де Йонг, Меря Кюльонен, Палома Лопес Бермехо, София Сакорафа, Хавиер 

Кусо Пермуй, Люк Минг Фланаган, Марина Албиол Гусман 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0091/2018 

Индрек Таранд 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: 

Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ) 

COM(2017)0365 – C8-0270/2017 – 2017/2159(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 26 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 26a. изразява съжаление за това, че 

оценките на Органа относно 

глифосата бяха изготвени въз основа 

на документи на Монсанто и че 

следователно Органът е 

класифицирал глифосата като 

вещество, несвързано с възникването 

на рак, прекъсвайки дългогодишната 

практика на съгласуване с оценките 

за риска от рак на Международната 

агенция за изследване на рака, както е 

документирано от Съвета за защита 

на природните ресурси; 

Or. en 

 

 


