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Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

20 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

20. pažymi, kad 2016 m. iš darbo išėjo 

17 pagal sutartis dirbusių Tarnybos 

darbuotojų ir kad dviem atvejais buvo 

taikomi apribojimai siekiant neleisti tiems 

asmenims tapti Tarnybos ir jų naujojo 

darbdavio tarpininkais ir vykdyti lobistinės 

veiklos bei su nebaigtomis Tarnybos 

bylomis susijusios veiklos; 

20. susirūpinęs pažymi, kad, 

„Corporate Europe Observatory“ 

duomenimis, 46 proc. Tarnybos ekspertų, 

dirbančių Tarnyboje nuo 2015 m., patiria 

interesų konfliktą dėl turimų tiesioginių 

ar netiesioginių ryšių su lobistinėmis 

organizacijomis arba įmonėmis, kurių 

produktus vertina Tarnyba; palankiai 

vertina tai, kad 2016 m. iš darbo išėjo 17 

pagal sutartis dirbusių Tarnybos darbuotojų 

ir kad dviem atvejais buvo taikomi 

apribojimai siekiant neleisti tiems 

asmenims tapti Tarnybos ir jų naujojo 

darbdavio tarpininkais ir vykdyti lobistinės 

veiklos bei su nebaigtomis Tarnybos 

bylomis susijusios veiklos; pripažįsta, kad 

vidaus procedūrų nepakanka tam, kad 

būtų užtikrintas nepriklausomumas tarp 

Tarnybos ir pramonės įmonių; pažymi, 

kad Tarnybą paliekantys darbuotojai 

privalo ją informuoti apie savo būsimą 

darbo vietą ir apie bet kokį galimą 

interesų konfliktą; primygtinai ragina 

Tarnybą užtikrinti griežtesnių taisyklių 

dėl „sukamųjų durų“ reiškinio 

įgyvendinimą ir taikyti stipraus 

atgrasomojo poveikio sankcijas jo atveju; 

Or. en 
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26 a dalis (nauja) 
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 26a. apgailestauja, kad Tarnybos 

glifosato vertinimai buvo parengti 

remiantis įmonės „Monsanto“ 

dokumentais ir kad todėl Tarnyba 

klasifikavo glifosatą kaip neturintį ryšio 

su vėžiu, netaikydama ilgalaikės derinimo 

su Tarptautinės vėžio mokslinių tyrimų 

agentūros (IARC) vėžio pavojaus tyrimais 

praktikos, kaip nurodoma Gamtos išteklių 

gynybos tarybos dokumentuose; 

Or. en 

 

 


