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Amendement 1
Edit Herczog

Ontwerpbesluit 1
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. verleent de uitvoerend directeur van de 
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 
kwijting voor de uitvoering van de 
begroting van de Autoriteit voor het 
begrotingsjaar 2010;

Niet van toepassing op de NL versie

Or. en

Amendement 2
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Bart Staes, Antonyia Parvanova

Ontwerpbesluit 1
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. verleent de uitvoerend directeur van de 
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 
kwijting voor de uitvoering van de 
begroting van de Autoriteit voor het 
begrotingsjaar 2010;

1. verzoekt de uitvoerend directeur van de 
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid
de kwijtingsautoriteit vóór 30 juni 2012 te 
informeren over de genomen maatregelen 
en de aangebrachte verbeteringen op alle 
zorgpunten en besluit de verlening van
kwijting aan de uitvoerend directeur van 
de Europese Autoriteit voor
voedselveiligheid voor de uitvoering van 
de begroting van de Autoriteit voor het 
begrotingsjaar 2010 uit te stellen;

Or. en

Amendement 3
Monica Luisa Macovei
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Ontwerpbesluit 1
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. verleent de uitvoerend directeur van de 
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 
kwijting voor de uitvoering van de 
begroting van de Autoriteit voor het 
begrotingsjaar 2010;

1. stelt zijn besluit tot verlening van 
kwijting aan de uitvoerend directeur van 
de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid kwijting voor de 
uitvoering van de begroting van de 
Autoriteit voor het begrotingsjaar 2010 uit;

Or. en

Amendement 4
Bart Staes

Ontwerpbesluit 1
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. verleent de uitvoerend directeur van de 
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 
kwijting voor de uitvoering van de 
begroting van de Autoriteit voor het 
begrotingsjaar 2010;

1. stelt zijn besluit tot verlening van 
kwijting aan de uitvoerend directeur van 
de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid kwijting voor de 
uitvoering van de begroting van de 
Autoriteit voor het begrotingsjaar 2010 uit;

Or. en

Amendement 5
Edit Herczog

Proposal for a decision 2
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de afsluiting van de rekeningen van de 
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 
voor het begrotingsjaar 2010;

1. gaat akkoord met de afsluiting van de 
rekeningen van de Europese Autoriteit 
voor voedselveiligheid voor het 
begrotingsjaar 2010;
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Or. en

Amendement 6
Monica Luisa Macovei

Proposal for a decision 2
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de afsluiting van de rekeningen van de 
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 
voor het begrotingsjaar 2010;

1. stelt de afsluiting van de rekeningen van 
de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 
2010 uit;

Or. en

Amendement 7
Iliana Ivanova

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de werkdruk met 
de goedkeuring van meer dan 560 
wetenschappelijke adviezen zowel qua 
omvang als qua complexiteit een stijgende 
lijn blijft vertonen;

Or. en

Amendement 8
Bart Staes

Ontwerpresolutie
Kopje 1 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

stelt de verlening van kwijting aan de 
Autoriteit uit totdat er substantiële 
antwoorden en acties komen naar 
aanleiding van de kritische opmerkingen 
en de gedane verzoeken;

Or. en

Amendement 9
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. roept de autoriteit echter op om verdere 
maatregelen te nemen zodat een 
bevredigende begrotingsuitvoering 
mogelijk wordt, zowel wat betreft 
vastleggingen en betalingskredieten als wat 
betreft de informatie aan de 
kwijtingsautoriteit over de geboekte 
vooruitgang;

5. roept de autoriteit op om verdere 
maatregelen te nemen zodat een 
bevredigende begrotingsuitvoering 
mogelijk wordt, zowel wat betreft 
vastleggingen en betalingskredieten als wat 
betreft de informatie aan de 
kwijtingsautoriteit over de geboekte 
vooruitgang;

Or. en

Amendement 10
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. begrijpt van de Autoriteit dat men in 
september 2011 had moeten overstappen 
op het boekhoudsysteem op transactiebasis
(ABAC), in overeenstemming met het 
tijdschema van de Commissie;

6. begrijpt van de Autoriteit dat de 
overstap naar het boekhoudsysteem op 
transactiebasis (ABAC) volgens het 
tijdschema van de Commissie voor 
september 2011 was gepland en toen ook 
heeft plaatsgevonden;
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Or. en

Amendement 11
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. acht het onaanvaardbaar dat de 
raad van bestuur van de Autoriteit slechts 
15 leden telt maar dat elke vergadering 
gemiddeld 92 630 EUR kost, d.w.z. 6 175 
EUR per lid; benadrukt dat dit bedrag 
bijna driemaal zo hoog is als dat van de 
op een na duurste raad van bestuur van 
een gedecentraliseerd agentschap; is van 
mening dat de vergaderkosten van de raad 
van bestuur buitensporig hoog zijn en 
drastisch omlaag moeten; verzoekt de 
Autoriteit en haar raad van bestuur de 
situatie onmiddellijk recht te zetten en de 
kwijtingsautoriteit uiterlijk op 30 juni 
2012 in kennis te stellen van de genomen 
maatregelen;

Or. en

Amendement 12
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. spoort de Autoriteit nogmaals aan haar 
begrotingsbeheer te verbeteren teneinde de 
overdracht van zulke hoge bedragen te 
beperken; merkt in het bijzonder op dat 
deze situatie laat zien dat de Autoriteit in 
gebreke blijft op het vlak van
contractbeheer en het toezicht op 

8. verzoekt de Autoriteit haar 
begrotingsbeheer te verbeteren teneinde de 
overdracht van zulke hoge bedragen te 
beperken en tevens haar contractbeheer en 
het toezicht op overmakingsrapporten en 
kostenstaten te verbeteren;
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overmakingsrapporten en kostenstaten;

Or. en

Amendement 13
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept de Autoriteit op om een 
gemeenschappelijk toezicht te ontwikkelen 
en in te voeren voor het beheer van alle 
contracten; neemt met name kennis van de 
afwezigheid van een centrale en 
gecoördineerde capaciteit op 
bestuursniveau, verantwoordelijk voor het 
toezicht op de contracten; onderstreept dat 
dit een risico op ondoelmatig gebruik van 
middelen en ongecoördineerd toezicht op 
contracten met zich meebrengt, en vraagt 
de Autoriteit zodoende om deze 
verantwoordelijkheden op de 
verschillende directieniveaus te 
centraliseren;

9. roept de Autoriteit op om een 
gemeenschappelijk toezicht te ontwikkelen 
en in te voeren voor het beheer van alle 
contracten; neemt met name kennis van de 
afwezigheid van een centrale en 
gecoördineerde capaciteit op 
bestuursniveau, verantwoordelijk voor het 
toezicht op de contracten;

Or. en

Amendement 14
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is bezorgd dat de Autoriteit de "zeer 
belangrijke" aanbeveling van de dienst 
Interne Audit gedurende 12 maanden heeft 
vertraagd, waarin de Autoriteit werd 
opgeroepen het contractverlengingsproces 
vast te leggen en te zorgen voor 

15. constateert dat de Autoriteit de "zeer 
belangrijke" aanbeveling van de dienst 
Interne Audit gedurende 12 maanden heeft 
vertraagd, waarin de Autoriteit werd 
opgeroepen het contractverlengingsproces 
vast te leggen en te zorgen voor 
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transparante besluitvorming; roept de 
Autoriteit daarom op tot het verschaffen 
van uitleg aan de kwijtingsautoriteit over 
de redenen voor deze vertraging, en de 
tekortkoming snel te herstellen;

transparante besluitvorming; roept de 
Autoriteit daarom op tot het verschaffen 
van uitleg aan de kwijtingsautoriteit over 
de redenen voor deze vertraging;

Or. en

Amendement 15
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is ernstig bezorgd vanwege de 
regelmatige berichtgeving in de media die 
de onafhankelijkheid van de Autoriteit en 
de leden van de directie in twijfel trekt; 
merkt met name op dat in september 2010 
over de directievoorzitter werd geschreven 
dat deze directe banden met de 
voedingsmiddelenindustrie had en lid was 
van de directie van het International Life 
Science Institute (ILSI) – Europe; 
begrijpt dat de belangenverklaring van de 
directievoorzitter van de Autoriteit is 
gewijzigd op 28 september 2010 waarbij 
haar activiteit bij het ILSI is toegevoegd; 
is van mening dat vermoed 
belangenconflict binnen de Autoriteit een 
negatief effect kan hebben op het 
vertrouwen van de bevolking in de 
Autoriteit en haar missie en doelstellingen 
in gevaar kan brengen;

Schrappen

Or. en

Amendement 16
Ingeborg Gräßle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
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Ontwerpresolutie Amendement

16. is ernstig bezorgd vanwege de 
regelmatige berichtgeving in de media die 
de onafhankelijkheid van de Autoriteit en 
de leden van de directie in twijfel trekt; 
merkt met name op dat in september 2010 
over de directievoorzitter werd geschreven 
dat deze directe banden met de 
voedingsmiddelenindustrie had en lid was 
van de directie van het International Life 
Science Institute (ILSI) – Europe; 
begrijpt dat de belangenverklaring van de 
directievoorzitter van de Autoriteit is 
gewijzigd op 28 september 2010 waarbij 
haar activiteit bij het ILSI is toegevoegd; 
is van mening dat vermoed 
belangenconflict binnen de Autoriteit een 
negatief effect kan hebben op het 
vertrouwen van de bevolking in de 
Autoriteit en haar missie en doelstellingen 
in gevaar kan brengen;

Schrappen

Or. en

Amendement 17
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Bart Staes, Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is van mening dat een dialoog met 
de industrie over 
productbeoordelingsmethoden weliswaar 
legitiem en nodig is, maar dat die dialoog 
de onafhankelijkheid van de Autoriteit en 
de integriteit van 
risicobeoordelingsprocedures niet mag 
ondermijnen; verzoekt de Autoriteit 
derhalve de deelname, nu en in het 
verleden, van leden van haar raad van 
bestuur, haar panels of werkgroepen of 
haar personeel aan activiteiten van het 
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International Life Science Institute (ILSI) 
zoals task forces, wetenschappelijke 
comités of voorzitterschappen van 
conferenties, als een situatie van 
belangenconflict te beschouwen;

Or. en

Amendement 18
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de Rekenkamer met klem 
haar audit met betrekking tot 
belangenconflicten bij de Autoriteit af te 
ronden en te presenteren, zodat het 
Parlement over een objectieve beoordeling 
beschikt;

Or. en

Amendement 19
Ingeborg Gräßle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is daarom van mening dat er een 
grondige analyse van individuele 
meldingen en mogelijke en feitelijke 
belangenconflicten moet worden 
uitgevoerd, om de objectiviteit en 
onpartijdigheid van de Autoriteit op alle 
activiteitenniveaus te beoordelen; roept de 
Autoriteit daarnaast op om een grondige 
toetsing uit te voeren van de 
belangenverklaringen van de 
medewerkers, deskundigen en leden van 

Schrappen
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de directie, gevolgd door concrete 
maatregelen om een einde te maken aan 
belangenconflicten en informatie aan het 
publiek;

Or. en

Amendement 20
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is daarom van mening dat er een 
grondige analyse van individuele 
meldingen en mogelijke en feitelijke 
belangenconflicten moet worden 
uitgevoerd, om de objectiviteit en 
onpartijdigheid van de Autoriteit op alle 
activiteitenniveaus te beoordelen; roept de 
Autoriteit daarnaast op om een grondige 
toetsing uit te voeren van de 
belangenverklaringen van de 
medewerkers, deskundigen en leden van 
de directie, gevolgd door concrete 
maatregelen om een einde te maken aan 
belangenconflicten en informatie aan het 
publiek;

17. verzoekt het Bureau om de 
richtsnoeren en beoordelingscriteria voor 
de omgang met mogelijke 
belangenconflicten van personeelsleden, 
met inbegrip van de leden van de raad van 
bestuur, aan de kwijtingsautoriteit te doen 
toekomen;

Or. en

Amendement 21
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is daarom van mening dat er een 
grondige analyse van individuele 
meldingen en mogelijke en feitelijke 

17. is daarom van mening dat er een 
grondige analyse van individuele 
meldingen en mogelijke en feitelijke 
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belangenconflicten moet worden 
uitgevoerd, om de objectiviteit en 
onpartijdigheid van de Autoriteit op alle 
activiteitenniveaus te beoordelen; roept de 
Autoriteit daarnaast op om een grondige 
toetsing uit te voeren van de 
belangenverklaringen van de medewerkers, 
deskundigen en leden van de directie, 
gevolgd door concrete maatregelen om een 
einde te maken aan belangenconflicten en 
informatie aan het publiek;

belangenconflicten moet worden 
uitgevoerd, om de objectiviteit en 
onpartijdigheid van de Autoriteit op alle 
activiteitenniveaus te beoordelen; roept de 
Autoriteit daarnaast op om een grondige 
toetsing uit te voeren van de 
belangenverklaringen van de medewerkers, 
deskundigen en leden van de directie, 
gevolgd door concrete maatregelen om een 
einde te maken aan belangenconflicten en 
informatie te verstrekken aan het publiek;
verzoekt de Autoriteit de 
kwijtingsautoriteit uiterlijk op 30 juni 
2012 middels een gedetailleerd schriftelijk 
verslag te informeren over het 
toetsingsproces en de genomen concrete 
maatregelen;

Or. en

Amendement 22
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. merkt bovendien op dat de 
Rekenkamer vaststelt dat het 
beoordelingsproces van de 
belangenverklaringen van de leden van de 
directie niet grondig of nauwkeurig genoeg 
is en een risico vormt voor de volledigheid 
en de transparantie van deze procedure;

18. merkt op dat de Rekenkamer vaststelt 
dat het beoordelingsproces van de 
belangenverklaringen van de leden van de 
directie niet grondig of nauwkeurig genoeg 
is en een risico vormt voor de volledigheid 
en de transparantie van deze procedure;

Or. en

Amendement 23
Ingeborg Gräßle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18
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Ontwerpresolutie Amendement

18. merkt bovendien op dat de 
Rekenkamer vaststelt dat het 
beoordelingsproces van de 
belangenverklaringen van de leden van de 
directie niet grondig of nauwkeurig genoeg 
is en een risico vormt voor de volledigheid 
en de transparantie van deze procedure;

18. merkt op dat de Rekenkamer vaststelt 
dat het beoordelingsproces van de 
belangenverklaringen van de leden van de 
directie niet grondig of nauwkeurig genoeg 
is en een risico vormt voor de volledigheid 
en de transparantie van deze procedure;

Or. en

Amendement 24
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Bart Staes, Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. is van mening dat 
productbeoordelingen niet alleen op 
gegevens van de industrie gebaseerd 
moeten zijn, maar naar behoren rekening 
moeten houden met onafhankelijke 
wetenschappelijke publicaties in aan 
collegiale toetsing onderworpen 
vaktijdschriften; benadrukt dat extra 
waakzaamheid geboden is ten aanzien van 
de invloed van de industrie op de 
opstelling van richtsnoeren en 
beoordelingsmethoden die door de 
industrie gesponsorde studies niet op 
speculatieve gronden mogen 
bevoorrechten, maar op een open, 
transparante en evenwichtige wijze tot 
stand moeten komen; 

Or. en

Amendement 25
Edit Herczog
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. merkt op dat een Duitse non-
gouvernementele organisatie zich in 
maart 2010 heeft gewend tot de Europese 
Ombudsman met de klacht dat de 
Autoriteit onvoldoende reageerde op een 
mogelijk belangenconflict met betrekking 
tot de overstap van het hoofd van de 
afdeling genetisch gemodificeerde 
organismen naar een 
biotechnologiebedrijf in 2008, minder dan 
2 maanden nadat de betreffende 
medewerker de Autoriteit had verlaten, 
zonder een "afkoelperiode";

Schrappen

Or. en

Amendement 26
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. onderstreept dat de Ombudsman heeft 
geconcludeerd dat de Autoriteit geen 
grondige beoordeling van het vermeende 
mogelijke belangenconflict had uitgevoerd 
en de Autoriteit heeft opgeroepen om haar 
regels en procedures voor toekomstige 
"draaideurgevallen" beter toe te passen;
benadrukt daarnaast dat de Ombudsman 
er eveneens op wees, dat 
onderhandelingen door een in dienst 
zijnde medewerker over een toekomstige 
baan die kan leiden tot een 
"draaideurgeval" op zichzelf al een 
belangenverstrengeling is, en de 
aanbeveling deed dat de Autoriteit de 
regels en procedures hierop moest 
aanpassen; roept de Autoriteit op om de 

20. onderstreept dat de Ombudsman heeft 
geconcludeerd dat de Autoriteit geen 
grondige beoordeling van het vermeende 
mogelijke belangenconflict had uitgevoerd 
en de Autoriteit heeft opgeroepen om haar 
regels en procedures voor toekomstige 
"draaideurgevallen" beter toe te passen; 
roept de Autoriteit op om de 
kwijtingsautoriteit te informeren over de 
concreet aangenomen maatregelen en het 
tijdschema daarvan, zodat de conclusies 
van de Ombudsman op de juiste wijze 
kunnen worden behandeld;
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kwijtingsautoriteit te informeren over de 
concreet aangenomen maatregelen en het 
tijdschema daarvan, zodat de conclusies 
van de Ombudsman op de juiste wijze 
kunnen worden behandeld;

Or. en

Amendement 27
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. roept de Autoriteit nogmaals op om
passende maatregelen te nemen in het 
geval van belangenconflict en 
"draaideurgevallen", ook wanneer die 
gevallen zich voordoen in de directie, en 
om de kwijtingsautoriteit en het grote 
publiek snel te informeren over de 
genomen maatregelen;

21. verzoekt de Autoriteit passende 
maatregelen te nemen in het geval van 
belangenconflict en "draaideurgevallen", 
ook wanneer die gevallen zich voordoen in 
de directie, en om de kwijtingsautoriteit te 
informeren over de genomen maatregelen;

Or. en

Amendement 28
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Bart Staes, Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. juicht het toe dat de Autoriteit een 
nieuwe definitie van belangenconflict 
heeft vastgesteld, die gebaseerd is op de 
OESO-definitie, maar waarschuwt dat er 
nog meer verbetering nodig is om het 
beleid van de Autoriteit inzake 
onafhankelijkheid te versterken; 
benadrukt met name dat de criteria voor 
het definiëren van een belangenconflict 
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verduidelijkt en verbreed moeten worden 
en betrekking moeten hebben op 
activiteiten in zowel het verleden als het 
heden;

Or. en

Amendement 29
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. neemt er kennis van de Autoriteit dat er 
in 2011 een herziening heeft 
plaatsgevonden van het beleid inzake 
belangenverklaringen;

23. neemt er kennis van de Autoriteit dat er 
in 2011 een herziening heeft 
plaatsgevonden van het beleid inzake 
belangenverklaringen en dat haar raad 
van bestuur een nieuw beleid inzake 
onafhankelijkheid en wetenschappelijke 
besluitvormingsprocessen heeft 
vastgesteld;;

Or. en

Amendement 30
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. merkt op dat de Autoriteit 
herhaaldelijk onder vuur ligt vanwege 
vermeende belangenconflicten waarbij 
leden van deskundigenpanels betrokken 
zijn, met name in het geval van het panel 
voor levensmiddelenadditieven en aan 
levensmiddelen toegevoegde bronnen van 
voedingsstoffen (ANS) en het panel voor 
genetisch gemodificeerde organismen 
(GMO); benadrukt dat acht van de panels 
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van de Autoriteit plus haar 
wetenschappelijk comité in maart 2012 
opnieuw zullen worden samengesteld en 
dat het vermogen van de Autoriteit om het 
nieuwe beleid ten uitvoer te leggen onder 
de loep wordt genomen; verzoekt de 
Autoriteit derhalve de kwijtingsautoriteit 
uiterlijk op 30 juni 2012 schriftelijk in 
kennis te stellen van de maatregelen die 
zij genomen heeft om bij het samenstellen 
van haar nieuwe panels en haar nieuwe 
wetenschappelijk comité het nieuwe beleid 
inzake onafhankelijkheid en 
wetenschappelijke 
besluitvormingsprocesssen toe te passen 
en af te stemmen op de OESO-definitie 
van belangenconflicten; verzoekt de
Autoriteit tevens de kwijtingsautoriteit 
uiterlijk op 30 juni 2012 te informeren 
over de nieuwe samenstelling van de 
panels en het wetenschappelijk comité;

Or. en

Amendement 31
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 ter. merkt op dat de Rekenkamer de 
Autoriteit aan een audit heeft 
onderworpen in het kader van het 
speciaal verslag over het beheer van 
belangenconflicten bij de agentschappen 
van de Unie en begrijpt van de 
Rekenkamer dat dat speciaal verslag eind 
juni 2012 zal worden gepubliceerd; gezien 
de talrijke vraagtekens die bij de 
onafhankelijkheid van de Autoriteit 
worden geplaatst, zullen ook de 
bevindingen van de Rekenkamer op het 
gebied van belangenconflicten in 
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aanmerking worden genomen; 

Or. en

Amendement 32
Iliana Ivanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. is ingenomen met de plannen van 
de Autoriteit om haar planning voor de 
middellange termijn te verbeteren om de 
lidstaten meer te betrekken bij haar werk 
en haar middelen in heel Europa beter te 
bundelen; steunt het voornemen van de 
Autoriteit om meer met de lidstaten te 
gaan samenwerken op het gebied van 
risicomanagement;

Or. en


