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11.4.2018 A8-0091/2 

Pozměňovací návrh  2 

Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Marina Albiol Guzmán 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0091/2018 

Indrek Tarand 

Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) 

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

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. konstatuje, že u dvou ze 17 

statutárních zaměstnanců, kteří úřad v roce 

2016 opustili, byla uplatněna omezení s 

cílem zabránit tomu, aby se tyto osoby 

staly kontaktními body mezi úřadem a 

jejich novým zaměstnavatelem, aby 

vykonávaly lobbistické aktivity a zabývaly 

se činností související s probíhajícími 

případy úřadu; 

20. se znepokojením konstatuje, že 

podle Corporate Europe Observatory je 

46 % odborníků úřadu, kteří v úřadu 

pracují od roku 2015, ve střetu zájmů 

s přímými či nepřímými vazbami na 

lobbistické skupiny a společnosti, jejichž 

výrobky úřad hodnotí; vítá skutečnost, že 

u dvou ze 17 statutárních zaměstnanců, 

kteří úřad v roce 2016 opustili, byla 

uplatněna omezení s cílem zabránit tomu, 

aby se tyto osoby staly kontaktními body 

mezi úřadem a jejich novým 

zaměstnavatelem, aby vykonávaly 

lobbistické aktivity a zabývaly se činností 

související s probíhajícími případy úřadu; 

bere na vědomí, že interní postupy nestačí 

k zajištění nezávislosti mezi úřadem a 

průmyslovými odvětvími; konstatuje, že 

odcházející zaměstnanci jsou povinni 

informovat úřad o svém budoucím 

zaměstnání a jakémkoli možném střetu 

zájmů; naléhavě žádá úřad, aby vymáhal 

přísnější pravidla pro případy tzv. 

„otočných dveří“ a uplatňoval v těchto 

případech vysoce odrazující sankce; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  3 

Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Marina Albiol Guzmán 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0091/2018 

Indrek Tarand 

Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) 

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

Návrh usnesení 

Bod 26 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 26a. vyjadřuje politování nad tím, že 

hodnocení úřadu týkající se glyfosátu bylo 

převzato z dokumentace společnosti 

Monsanto, a v důsledku toho úřad 

klasifikoval glyfosát jako látku 

nesouvisející s rakovinou, což je v rozporu 

se zavedenou praxí souladu 

s hodnoceními nebezpečnosti z hlediska 

rakoviny, která provádí Mezinárodní 

agentura pro výzkum rakoviny, jak 

dokládá organizace Natural Resources 

Defense Council; 

Or. en 

 

 


