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Pozměňovací návrh 1
Edit Herczog

Návrh rozhodnutí 1
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... výkonnému řediteli Evropského úřadu 
pro bezpečnost potravin absolutorium za 
plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 
2010;

1. uděluje výkonné ředitelce Evropského 
úřadu pro bezpečnost potravin 
absolutorium za plnění rozpočtu úřadu na 
rozpočtový rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Bart Staes, Antonyia Parvanova

Návrh rozhodnutí 1
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... výkonnému řediteli Evropského úřadu 
pro bezpečnost potravin absolutorium za 
plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 
2010;

1. vyzývá výkonné ředitelce Evropského 
úřadu pro bezpečnost potravin, aby 
informoval orgán příslušný k udělení 
absolutoria do 30. června 2012 o přijatých 
opatřeních a o provedených zlepšeních ve 
všech oblastech budících znepokojení, a 
rozhodl odložit udělení absolutoria 
výkonnému řediteli Evropského úřadu pro
bezpečnost potravin za plnění rozpočtu 
úřadu na rozpočtový rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Monica Luisa Macovei

Návrh rozhodnutí 1
Bod 1
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Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... výkonnému řediteli Evropského úřadu 
pro bezpečnost potravin absolutorium za 
plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 
2010;

1. odkládá své rozhodnutí o udělení 
absolutoria výkonné ředitelce Evropského 
úřadu pro bezpečnost potravin za plnění 
rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Bart Staes

Návrh rozhodnutí 1
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... výkonnému řediteli Evropského úřadu 
pro bezpečnost potravin absolutorium za 
plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 
2010;

1. odkládá své rozhodnutí o udělení 
absolutoria výkonné ředitelce Evropského 
úřadu pro bezpečnost potravin za plnění 
rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Edit Herczog

Návrh rozhodnutí 2
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... uzavření účtů Evropského úřadu pro 
bezpečnost potravin za rozpočtový rok 
2010;

1. schvaluje uzavření účtů Evropského 
úřadu pro bezpečnost potravin za 
rozpočtový rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Monica Luisa Macovei
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Návrh rozhodnutí 2
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... uzavření účtů Evropského úřadu pro 
bezpečnost potravin za rozpočtový rok 
2010;

1. odkládá uzavření účtů Evropského 
úřadu pro bezpečnost potravin za 
rozpočtový rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Iliana Ivanova

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C a. vzhledem k tomu, že v souvislosti s 
schválením více než 560 vědeckých 
výsledků pracovní vytížení stále roste, ať 
už s ohledem na objem práce nebo 
složitost úkolů;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Bart Staes

Návrh usnesení
Nadpis 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

odkládá udělení absolutoria úřadu a 
očekává rozsáhlé odpovědi a reakce na 
kritické poznámky a požadavky, které byly 
vzneseny;

Or. en
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Pozměňovací návrh 9
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá nicméně naléhavě úřad, aby 
přijal další opatření s cílem zajistit 
uspokojivé čerpání rozpočtu jak u 
prostředků na závazky, tak i na platby, a 
aby informoval orgán příslušný k udělení 
absolutoria o dosaženém pokroku;

5. vyzývá úřad, aby přijal další opatření s 
cílem zajistit uspokojivé čerpání rozpočtu 
jak u prostředků na závazky, tak i na 
platby, a aby informoval orgán příslušný k 
udělení absolutoria o dosaženém pokroku;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. konstatuje na základě informací úřadu, 
že v souladu s harmonogramem Komise 
byl přechod na systém účetnictví na 
aktuální bázi (ABAC) naplánován na září 
2011;

6. konstatuje na základě informací úřadu, 
že v souladu s harmonogramem Komise 
byl přechod na systém účetnictví na 
aktuální bázi (ABAC) naplánován na září 
2011 a byl odpovídajícím způsobem 
proveden;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6 a. považuje za nepřijatelné, že přestože 
správní rada čítá pouze 15 členů, náklady 
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na každou schůzi jsou v průměru 92 630 
EUR, což odpovídá 6 175 EUR na 
jednoho člena; zdůrazňuje, že tato částka 
je téměř třikrát vyšší než je tomu v případě 
druhé nejnákladnější správní rady 
decentralizované agentury; je toho 
názoru, že náklady na schůze správní rady 
jsou neúměrné a měly by být výrazně 
sníženy; vyzývá úřad a jeho správní radu, 
aby situaci okamžitě napravily a 
informovaly do 30. června 2012 orgán 
příslušný k udělení absolutoria o přijatých 
opatřeních;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá znovu úřad, aby zlepšil svou 
správu rozpočtu s cílem snížit tyto vysoké 
částky převáděné do dalších období;
konstatuje zejména, že tato situace 
poukazuje na slabosti úřadu v řízení 
smluv a monitorování vydávání zpráv a 
výkazů nákladů;

8. vyzývá úřad, aby zlepšil svou správu 
rozpočtu s cílem snížit tyto vysoké částky 
převáděné do dalších období a aby zároveň 
zlepšil řízení smluv a monitorování 
vydávání zpráv a výkazů nákladů;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá úřad, aby vytvořil a zavedl 9. vyzývá úřad, aby vytvořil a zavedl 
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společný systém monitorování pro řízení 
veškerých jeho smluv; konstatuje zejména, 
že na úrovni ředitelství neexistuje centrální 
a koordinovaná kapacita odpovědná za 
monitorování smluv; zdůrazňuje, že tato 
situace s sebou nese rizika nedostatečného 
využívání prostředků a nekoordinované 
monitorování smluv a proto žádá úřad, 
aby tyto povinnosti centralizoval na 
úrovni jednotlivých ředitelství;

společný systém monitorování pro řízení 
veškerých jeho smluv; konstatuje zejména, 
že na úrovni ředitelství neexistuje centrální 
a koordinovaná kapacita odpovědná za 
monitorování smluv;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyjadřuje obavy nad tím, že úřad 
odkládal déle než 12 měsíců „velmi 
důležité“ doporučení útvaru interního 
auditu (IAS), v němž úřad vyzval, aby 
definoval postup pro obnovení smluv a 
zajistil transparentnost, pokud jde o 
příjímání rozhodnutí; vyzývá proto úřad, 
aby orgánu příslušnému k udělení 
absolutoria objasnil důvody této prodlevy a 
aby tento nedostatek bezodkladně 
napravil;

15. konstatuje, že úřad odkládal déle než 
12 měsíců „velmi důležité“ doporučení 
útvaru interního auditu (IAS), v němž úřad 
vyzval, aby definoval postup pro obnovení 
smluv a zajistil transparentnost, pokud jde 
o příjímání rozhodnutí; vyzývá úřad, aby 
orgánu příslušnému k udělení absolutoria 
objasnil důvody této prodlevy;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyjadřuje silné obavy nad vypouští se
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pravidelnými zprávami sdělovacích 
prostředků, které zpochybňují nezávislost 
úřadu a členů správní rady; poukazuje 
především na to, že v září 2010 se objevily 
zprávy o tom, že předsedkyně správní rady 
je přímo napojena na potravinářských 
průmysl a že je členkou představenstva 
organizace International Life Science 
Institute (ILSI) – Europe; byl vyrozuměn 
o tom, že prohlášení o zájmech 
předsedkyně správní rady úřadu bylo dne 
28. září 2010 změněno s cílem zohlednit 
její aktivity v organizaci ILSI; domnívá se, 
že podezření ohledně konfliktu zájmů v 
rámci úřadu mohlo mít negativní dopad 
na důvěru veřejnosti v úřad a ohrozit jeho 
poslání a cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Ingeborg Gräßle

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyjadřuje silné obavy nad 
pravidelnými zprávami sdělovacích 
prostředků, které zpochybňují nezávislost 
úřadu a členů správní rady; poukazuje 
především na to, že v září 2010 se objevily 
zprávy o tom, že předsedkyně správní rady 
je přímo napojena na potravinářských 
průmysl a že je členkou představenstva 
organizace International Life Science 
Institute (ILSI) – Europe; byl vyrozuměn 
o tom, že prohlášení o zájmech 
předsedkyně správní rady úřadu bylo dne 
28. září 2010 změněno s cílem zohlednit 
její aktivity v organizaci ILSI; domnívá se, 
že podezření ohledně konfliktu zájmů v 
rámci úřadu mohlo mít negativní dopad 
na důvěru veřejnosti v úřad a ohrozit jeho 

vypouští se
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poslání a cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Bart Staes, Antonyia Parvanova

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. domnívá se, že přestože je dialog s 
průmyslem zaměřený na metodiku 
hodnocení produktů legitimní a nezbytný, 
neměl by tento dialog ohrožovat 
nezávislost úřadu ani integritu postupů 
hodnocení rizika; žádá proto úřad, aby 
považoval stávající i nedávné zapojení 
členů správní rady, panelu a pracovní 
skupiny nebo zaměstnanců organizace 
International Life Science Institute (ILSI) 
do činnosti pracovních skupin, vědeckých 
výborů nebo jejich účast jako 
předsedajících na konferencích za střet 
zájmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. naléhavě žádá Účetní dvůr, aby 
dokončil a předložil svůj audit zaměřený 
na střet zájmů v rámci úřadu, a poskytl 
tak Parlamentu objektivní hodnocení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 19
Ingeborg Gräßle

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se proto, že by měla být 
provedena důkladná analýza jednotlivých 
zpráv, které se objevily, a možných a 
skutečných případů střetů zájmů, aby se 
tak posoudila objektivita a nestrannost 
úřadu na všech úrovních a vyhodnotila 
jeho činnost; vyzývá dále k tomu, aby 
úřad provedl pečlivou kontrolu prohlášení 
o zájmech, která předkládají jeho 
zaměstnanci, odborníci a členové správní 
rady, a přijal navazující konkrétní 
opatření, která zamezí střetu zájmů, a 
informoval o tom veřejnost;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se proto, že by měla být 
provedena důkladná analýza jednotlivých 
zpráv, které se objevily, a možných a 
skutečných případů střetů zájmů, aby se 
tak posoudila objektivita a nestrannost 
úřadu na všech úrovních a vyhodnotila 
jeho činnost; vyzývá dále k tomu, aby 
úřad provedl pečlivou kontrolu prohlášení 
o zájmech, která předkládají jeho 
zaměstnanci, odborníci a členové správní 
rady, a přijal navazující konkrétní 
opatření, která zamezí střetu zájmů, a 

17. vyzývá úřad, aby poskytl orgánu 
příslušnému k udělení absolutoria pokyny 
a kritéria hodnocení pro řešení 
případných střetů zájmů zaměstnanců, 
včetně členů správní rady;
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informoval o tom veřejnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se proto, že by měla být 
provedena důkladná analýza jednotlivých 
zpráv, které se objevily, a možných a 
skutečných případů střetů zájmů, aby se tak 
posoudila objektivita a nestrannost úřadu 
na všech úrovních a vyhodnotila jeho 
činnost; vyzývá dále k tomu, aby úřad 
provedl pečlivou kontrolu prohlášení o 
zájmech, která předkládají jeho 
zaměstnanci, odborníci a členové správní 
rady, a přijal navazující konkrétní opatření, 
která zamezí střetu zájmů, a informoval o 
tom veřejnost;

17. domnívá se proto, že by měla být 
provedena důkladná analýza jednotlivých 
zpráv, které se objevily, a možných a 
skutečných případů střetů zájmů, aby se tak 
posoudila objektivita a nestrannost úřadu 
na všech úrovních a vyhodnotila jeho 
činnost; vyzývá dále k tomu, aby úřad 
provedl pečlivou kontrolu prohlášení o 
zájmech, která předkládají jeho 
zaměstnanci, odborníci a členové správní 
rady, a přijal navazující konkrétní opatření, 
která zamezí střetu zájmů, a informoval o 
tom veřejnost; vyzývá úřad, aby 
informoval orgán příslušný k udělení 
absolutoria nejpozději do 30. června 2012 
o procesu prověrek a přijatých opatřeních 
v písemné zprávě;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. konstatuje dále, že Účetní dvůr uvedl, 
že proces přezkoumání prohlášení o 
zájmech učiněných členy správní rady není 
dostatečně důsledný a podrobný a ohrožuje 

18. konstatuje, že Účetní dvůr uvedl, že 
proces přezkoumání prohlášení o zájmech 
učiněných členy správní rady není 
dostatečně důsledný a podrobný a ohrožuje 
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úplnost a transparentnost tohoto postupu; úplnost a transparentnost tohoto postupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Ingeborg Gräßle

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. konstatuje dále, že Účetní dvůr uvedl, 
že proces přezkoumání prohlášení o 
zájmech učiněných členy správní rady není 
dostatečně důsledný a podrobný a ohrožuje 
úplnost a transparentnost tohoto postupu;

18. konstatuje, že Účetní dvůr uvedl, že 
proces přezkoumání prohlášení o zájmech 
učiněných členy správní rady není 
dostatečně důsledný a podrobný a ohrožuje 
úplnost a transparentnost tohoto postupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Bart Staes, Antonyia Parvanova

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. je toho názoru, že hodnocení 
produktů by nemělo vycházet pouze z 
údajů poskytnutých průmyslem, ale mělo 
by vycházet také z nezávislých vědeckých 
článků hodnocených odborníky, které 
jsou zveřejňovány v odborných 
časopisech;  zdůrazňuje, že zvláštní 
pozornost je třeba věnovat vlivu průmyslu 
při zpracovávání pokynů a metodiky 
hodnocení, které by neměly zvýhodňovat 
studie sponzorované průmyslem na 
základě spekulací a měly by být 
vypracovány otevřeným, transparentním a 
vyváženým způsobem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 25
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. konstatuje, že v březnu 2010 se 
německá nevládní organizace obrátila na 
evropského veřejného ochránce práv se 
stížností, že se úřad nezabýval dostatečně 
hrozícím střetem zájmů v souvislosti s 
přechodem vedoucího svého útvaru pro 
geneticky modifikované organismy do 
biotechnologické společnosti, k němuž 
došlo v roce 2008 necelé dva měsíce poté, 
co tento zaměstnanec opustil úřad, aniž by 
byla dodržena doba mezi ukončením 
zaměstnání v úřadu a přechodem do 
zájmového subjektu (tzv. cooling off 
period);

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že veřejný ochránce práv 
došel k závěru, že úřad neprovedl v tomto 
případě dostatečné posouzení 
potencionálního střetu zájmů potenciálně, a 
vyzval úřad, aby zlepšil způsob 
uplatňování svých pravidel a postupů a 
zamezil tak tomu, aby v budoucnosti 
docházelo k případům tzv. „otočných 
dveří“ v souvislosti s jeho zaměstnanci;
poukazuje dále na to, že veřejný ochránce 
práv také zdůraznil, že již samotná 

20. zdůrazňuje, že veřejný ochránce práv 
došel k závěru, že úřad neprovedl v tomto 
případě dostatečné posouzení 
potencionálního střetu zájmů, a vyzval 
úřad, aby zlepšil způsob uplatňování svých 
pravidel a postupů a zamezil tak tomu, aby 
v budoucnosti docházelo k případům tzv. 
„otočných dveří“ v souvislosti s jeho 
zaměstnanci; vyzývá úřad, aby orgán 
příslušný k udělení absolutoria informoval 
o konkrétních opatřeních, která přijal, a o 
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jednání zaměstnance v aktivní službě 
ohledně budoucího pracovního místa, kdy 
by se mohlo jednat o případ tzv. otočných 
dveří, by představovala střet zájmů, a 
doporučil úřadu, aby příslušně posílil svá 
pravidla a postupy; vyzývá úřad, aby 
orgán příslušný k udělení absolutoria 
informoval o konkrétních opatřeních, která 
přijal, a o příslušných lhůtách, aby se tak 
patřičným způsobem řešily závěry, k nimž 
došel veřejný ochránce práv;

příslušných lhůtách, aby se tak patřičným 
způsobem řešily závěry, k nimž došel 
veřejný ochránce práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. znovu naléhavě vyzývá úřad, aby přijal 
patřičná opatření, pokud jde o případy 
střetu zájmů a případů tzv. otočných dveří, 
a to včetně případů v rámci správní rady, a 
aby okamžitě informoval orgán příslušný k 
udělení absolutoria i veřejnost o 
příslušných opatřeních, která přijal;

21. vyzývá úřad, aby přijal patřičná 
opatření, pokud jde o případy střetu zájmů 
a případů tzv. otočných dveří, a to včetně 
případů v rámci správní rady, a aby 
okamžitě informoval orgán příslušný k 
udělení absolutoria o příslušných 
opatřeních, která přijal;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Bart Staes, Antonyia Parvanova

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vítá skutečnost, že úřad přijal novou 
definici střetu zájmů, která vychází z 
definice organizace OECD, upozorňuje 
však, že jsou nezbytná další zlepšení na 
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posílení politiky úřadu s ohledem na 
nestrannost; zdůrazňuje zejména, že 
kritéria určující střet zájmů je třeba 
vyjasnit a rozšířit a začlenit do nich 
stávající a nedávné činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. na základě informací od úřadu 
konstatuje, že byl v roce 2011 proveden 
přezkum jeho politiky týkající se 
prohlášení o zájmech;

23. na základě informací od úřadu 
konstatuje, že byl v roce 2011 proveden 
přezkum jeho politiky týkající se 
prohlášení o zájmech a že správní rada 
úřadu přijala novou politiku týkající se 
nezávislosti a vědeckých rozhodovacích 
procesů;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. zjišťuje, že úřad čelil opakovaně 
nařčením z údajných případů střetu 
zájmů, do nichž byli zapojeni členové 
odborných panelů, jak tomu bylo zejména 
v případě panelu „pro potravinářské 
přídatné látky a zdroje živin přidávané do 
potravin“ a „geneticky modifikované 
organismy“ (GMO); zdůrazňuje, že 
mandát 8 panelů úřadu a jeho vědecké 
komise se má v březnu 2012 obnovovat a 
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schopnost úřadu zavádět novou politiku je 
pod dohledem; vyzývá proto úřad, aby 
informoval nejpozději do 30. června 2012 
orgán příslušný k udělení absolutoria o 
opatřeních, která přijal s cílem provádět 
při obnovení mandátu panelů a vědeckých 
komisí nové politiky týkající se 
nezávislosti a vědeckých rozhodovacích 
procesů a splnit požadavky definice 
OECD týkající se střetu zájmů; zároveň 
vyzývá úřad, aby informoval nejpozději do 
30. června 2012 orgán příslušný k udělení 
absolutoria o novém složení panelů a 
vědeckých komisí;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 23 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23b. bere na vědomí, že Účetní dvůr 
provedl v úřadu audit jako součást 
přípravy zvláštní zprávy o řešení střetů 
zájmů v agenturách Unie a bere na 
základě informací Účetního dvora na 
vědomí, že zvláštní zpráva bude k dispozici 
do konce června 2012; s ohledem na 
kritická vyjádření zpochybňující 
nezávislosti úřadu, budou zohledněna 
také zjištění Účetního dvora týkající se 
střetu zájmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Iliana Ivanova

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vítá plány úřadu na posílení 
střednědobého plánování s cílem lépe 
začlenit členské státy do činnosti úřadu a 
sdílet zdroje v rámci celé Evropy; 
podporuje snahu úřadu posílit spolupráci 
s členskými státy v oblasti hodnocení 
rizik;

Or. en


