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Poprawka 1
Edit Herczog

Wniosek dotyczący decyzji 1
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. ... dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności absolutorium z wykonania 
budżetu Urzędu za rok budżetowy 2010;

1. udziela dyrektorowi Europejskiego 
Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności 
absolutorium z wykonania budżetu Urzędu 
za rok budżetowy 2010;

Or. en

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

Wniosek dotyczący decyzji 1
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. ... dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności absolutorium z wykonania 
budżetu Urzędu za rok budżetowy 2010;

1. wzywa dyrektora wykonawczego 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności, aby do dnia 30 czerwca 2012 r. 
poinformował organ udzielający 
absolutorium o przyjętych środkach i o 
usprawnieniach dokonanych we 
wszystkich obszarach budzących 
wątpliwości, i postanawia odroczyć 
udzielenie dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności absolutorium z wykonania 
budżetu Urzędu za rok budżetowy 2010;

Or. en

Poprawka 3
Monica Luisa Macovei
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Wniosek dotyczący decyzji 1
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. ... dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności absolutorium z wykonania 
budżetu Urzędu za rok budżetowy 2010;

1. odracza decyzję dotyczącą udzielenia
dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności absolutorium z wykonania 
budżetu Urzędu za rok budżetowy 2010;

Or. en

Poprawka 4
Bart Staes

Wniosek dotyczący decyzji 1
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. ... dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności absolutorium z wykonania 
budżetu Urzędu za rok budżetowy 2010;

1. odracza decyzję dotyczącą udzielenia
dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności absolutorium z wykonania 
budżetu Urzędu za rok budżetowy 2010;

Or. en

Poprawka 5
Edit Herczog

Wniosek dotyczący decyzji 2
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. ... zamknięcie ksiąg Europejskiego 
Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za 
rok budżetowy 2010;

1. zatwierdza zamknięcie ksiąg 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności za rok budżetowy 2010;

Or. en
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Poprawka 6
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący decyzji 2
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. ... zamknięcie ksiąg Europejskiego 
Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za 
rok budżetowy 2010;

1. odracza zamknięcie ksiąg Europejskiego 
Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za 
rok budżetowy 2010;

Or. en

Poprawka 7
Iliana Ivanova

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że w związku z 
przyjęciem ponad 560 wyników 
naukowych utrzymuje się tendencja 
wzrostowa zarówno pod względem 
wielkości, jak i złożoności,

Or. en

Poprawka 8
Bart Staes

Projekt rezolucji
Nagłówek 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

odracza udzielenie Urzędowi 
absolutorium, oczekując istotnych 
odpowiedzi i działań w reakcji na 
poczynione krytyczne uwagi i wnioski;
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Poprawka 9
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa jednak Urząd do podejmowania 
dalszych działań mających na celu 
umożliwienie zadowalającego wykonania 
budżetu zarówno pod względem środków 
na zobowiązania, jak i środków na 
płatności, oraz do informowania organu 
udzielającego absolutorium o osiągniętych 
postępach;

5. wzywa Urząd do podejmowania 
dalszych działań mających na celu 
umożliwienie zadowalającego wykonania 
budżetu zarówno pod względem środków 
na zobowiązania, jak i środków na 
płatności, oraz do informowania organu 
udzielającego absolutorium o osiągniętych 
postępach;

Or. en

Poprawka 10
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. na podstawie informacji uzyskanych od 
Urzędu zauważa, że zgodnie z 
harmonogramem Komisji migrację do 
systemu rachunkowości memoriałowej 
(ABAC) zaplanowano na wrzesień 2011 r.;

6. na podstawie informacji uzyskanych od 
Urzędu zauważa, że zgodnie z 
harmonogramem Komisji migrację do 
systemu rachunkowości memoriałowej 
(ABAC) zaplanowano na wrzesień 2011 r. 
i zgodnie z tym przeprowadzono;

Or. en

Poprawka 11
Monica Luisa Macovei



AM\892988PL.doc 7/19 PE483.626v01-00

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. uważa za niedopuszczalne, iż choć 
zarząd Urzędu liczy tylko 15 członków, 
średnie koszty każdego posiedzenia 
kształtują się na poziomie 92 630 EUR, co 
stanowi kwotę 6 175 EUR na członka 
zarządu; podkreśla, że kwota ta jest 
prawie trzykrotnie wyższa od drugiego z 
kolei najdroższego zarządu 
zdecentralizowanej agencji; jest zdania, że 
koszty posiedzeń zarządu są nadmierne i 
że należy je poważnie ograniczyć; wzywa 
Urząd i jego zarząd do niezwłocznego 
zaradzenia tej sytuacji i do 
poinformowania organu udzielającego 
absolutorium przed dniem 30 czerwca 
2012 r. o przyjętych środkach;

Or. en

Poprawka 12
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. ponownie nawołuje Urząd do lepszego 
zarządzania budżetem w celu ograniczenia 
przenoszenia tak wysokich kwot na kolejne 
lata budżetowe; odnotowuje w 
szczególności, że sytuacja ta wskazuje na 
konieczność poprawy zarządzania 
kontraktami przez Urząd oraz 
monitorowania przekazywania sprawozdań 
i zestawień poniesionych wydatków;

8. wzywa Urząd do lepszego zarządzania 
budżetem w celu ograniczenia 
przenoszenia tak wysokich kwot na kolejne 
lata budżetowe, a także do usprawnienia 
zarządzania kontraktami przez Urząd oraz 
do monitorowania przekazywania 
sprawozdań i zestawień poniesionych 
wydatków;

Or. en
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Poprawka 13
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Urząd do opracowania i 
wdrożenia wspólnego monitorowania w 
odniesieniu do zarządzania wszystkimi 
zawieranymi kontraktami; zauważa w 
szczególności brak centralnych i 
skoordynowanych jednostek na szczeblu 
dyrekcji odpowiedzialnych za 
monitorowanie kontraktów; podkreśla, że 
wiąże się to z ryzykiem nieefektywnego 
wykorzystania zasobów i 
nieskoordynowanego monitorowania 
kontraktów; w związku z tym zwraca się 
do Urzędu o scentralizowanie tych 
obowiązków na szczeblu poszczególnych 
dyrekcji;

9. wzywa Urząd do opracowania i 
wdrożenia wspólnego monitorowania w 
odniesieniu do zarządzania wszystkimi 
zawieranymi kontraktami; zauważa w 
szczególności brak centralnych i 
skoordynowanych jednostek na szczeblu 
dyrekcji odpowiedzialnych za 
monitorowanie kontraktów;

Or. en

Poprawka 14
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wyraża zaniepokojenie w związku z
opóźnieniem wdrożenia przez Urząd o 
ponad 12 miesięcy „bardzo ważnych” 
zaleceń Służby Audytu Wewnętrznego 
(IAS) dotyczących zdefiniowania 
procedury przedłużania umów i 
zapewniania przejrzystości procesu 
decyzyjnego; w związku z tym apeluje do 
Urzędu o złożenie wyjaśnień organowi 
udzielającemu absolutorium dotyczących 
przyczyn takiego opóźnienia oraz o szybkie 
zaradzenie temu uchybieniu;

15. odnotowuje opóźnienie wdrożenia 
przez Urząd o ponad 12 miesięcy „bardzo 
ważnych” zaleceń Służby Audytu 
Wewnętrznego (IAS) dotyczących 
zdefiniowania procedury przedłużania 
umów i zapewniania przejrzystości procesu 
decyzyjnego; apeluje do Urzędu o złożenie 
wyjaśnień organowi udzielającemu 
absolutorium dotyczących przyczyn 
takiego opóźnienia;
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Or. en

Poprawka 15
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wyraża głębokie zaniepokojenie 
regularnymi doniesieniami pojawiającymi 
się w mediach, które stawiają pod znakiem 
zapytania niezależność Urzędu i członków 
jego zarządu; zauważa w szczególności, że 
we wrześniu 2010 r. informowano o 
bezpośrednich powiązaniach 
przewodniczącej zarządu z przemysłem 
spożywczym oraz o zajmowaniu przez nią 
stanowiska członka rady dyrektorów 
Międzynarodowego Instytutu Nauk 
Biologicznych (ILSI) – Europa; rozumie, 
że deklaracja o braku konfliktów 
interesów przewodniczącej zarządu 
Urzędu została zmieniona w dniu 28 
września 2010 r., tak aby uwzględniać jej 
działalność w ramach ILSI; uważa, że 
podejrzenia o konflikt interesów w 
ramach Urzędu mogą mieć negatywny 
wpływ na zaufanie publiczne do Urzędu i 
zagrozić realizacji jego misji i celów;

skreślony

Or. en

Poprawka 16
Ingeborg Gräßle

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wyraża głębokie zaniepokojenie 
regularnymi doniesieniami pojawiającymi 

skreślony
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się w mediach, które stawiają pod znakiem 
zapytania niezależność Urzędu i członków 
jego zarządu; zauważa w szczególności, że 
we wrześniu 2010 r. informowano o 
bezpośrednich powiązaniach 
przewodniczącej zarządu z przemysłem 
spożywczym oraz o zajmowaniu przez nią 
stanowiska członka rady dyrektorów 
Międzynarodowego Instytutu Nauk 
Biologicznych (ILSI) – Europa; rozumie, 
że deklaracja o braku konfliktów 
interesów przewodniczącej zarządu 
Urzędu została zmieniona w dniu 28 
września 2010 r., tak aby uwzględniać jej 
działalność w ramach ILSI; uważa, że 
podejrzenia o konflikt interesów w 
ramach Urzędu mogą mieć negatywny 
wpływ na zaufanie publiczne do Urzędu i 
zagrozić realizacji jego misji i celów;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. uważa, że choć dialog z przemysłem 
dotyczący metodologii oceny produktów 
jest uzasadniony i konieczny, nie 
powinien podważać niezależności Urzędu 
ani integralności procedur oceny ryzyka; 
występuje zatem do Urzędu o uznanie za 
konflikt interesów obecnego lub 
niedawnego uczestnictwa członków jego 
zarządu, panelu i grup roboczych czy 
odnośnych pracowników w działaniach 
Międzynarodowego Instytutu Nauk 
Biologicznych (ILSI), obejmujących 
zespoły zadaniowe, komitety naukowe czy 
przewodniczących konferencji;

Or. en
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Poprawka 18
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa Trybunał Obrachunkowy do 
sfinalizowania i przedstawienia 
prowadzonej przezeń kontroli dotyczącej 
konfliktów interesów w Urzędzie w celu 
zapewnienia Parlamentowi obiektywnej 
oceny;

Or. en

Poprawka 19
Ingeborg Gräßle

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. w związku z tym uważa, że należy 
przeprowadzić dokładną analizę 
wszystkich takich doniesień oraz 
potencjalnego i rzeczywistego konfliktu 
interesów w celu oceny obiektywności i 
bezstronności Urzędu na wszystkich 
szczeblach oraz prac, które realizuje; 
wzywa też Urząd do dokonywania 
szczegółowych przeglądów deklaracji o 
braku konfliktu interesów składanych 
przez pracowników, ekspertów i członków 
zarządu, przedsiębrania konkretnych 
środków w celu usuwania konfliktu 
interesów oraz informowania opinii 
publicznej o takich sytuacjach;

skreślony

Or. en
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Poprawka 20
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. w związku z tym uważa, że należy 
przeprowadzić dokładną analizę 
wszystkich takich doniesień oraz 
potencjalnego i rzeczywistego konfliktu 
interesów w celu oceny obiektywności i 
bezstronności Urzędu na wszystkich 
szczeblach oraz prac, które realizuje; 
wzywa też Urząd do dokonywania 
szczegółowych przeglądów deklaracji o 
braku konfliktu interesów składanych 
przez pracowników, ekspertów i członków 
zarządu, przedsiębrania konkretnych 
środków w celu usuwania konfliktu 
interesów oraz informowania opinii 
publicznej o takich sytuacjach;

17. wzywa Urząd do przedstawienia 
organowi udzielającemu absolutorium 
wytycznych i kryteriów oceny dotyczących 
rozwiązywania potencjalnych konfliktów 
interesów członków personelu, w tym 
członków zarządu;

Or. en

Poprawka 21
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. w związku z tym uważa, że należy 
przeprowadzić dokładną analizę 
wszystkich takich doniesień oraz 
potencjalnego i rzeczywistego konfliktu 
interesów w celu oceny obiektywności i 
bezstronności Urzędu na wszystkich 
szczeblach oraz prac, które realizuje; 
wzywa też Urząd do dokonywania 
szczegółowych przeglądów deklaracji o 
braku konfliktu interesów składanych 
przez pracowników, ekspertów i członków 
zarządu, przedsiębrania konkretnych 

17. w związku z tym uważa, że należy 
przeprowadzić dokładną analizę 
wszystkich takich doniesień oraz 
potencjalnego i rzeczywistego konfliktu 
interesów w celu oceny obiektywności i 
bezstronności Urzędu na wszystkich 
szczeblach oraz prac, które realizuje; 
wzywa też Urząd do dokonywania 
szczegółowych przeglądów deklaracji o 
braku konfliktu interesów składanych 
przez pracowników, ekspertów i członków 
zarządu, a następnie do przyjmowania



AM\892988PL.doc 13/19 PE483.626v01-00

PL

środków w celu usuwania konfliktu 
interesów oraz informowania opinii 
publicznej o takich sytuacjach;

konkretnych środków w celu usuwania 
konfliktu interesów oraz informowania 
opinii publicznej o takich sytuacjach;
wzywa Urząd do poinformowania do dnia 
30 czerwca 2012 r. organu udzielającego 
absolutorium o procesie kontroli i 
przyjętych konkretnych środkach, za 
pośrednictwem szczegółowego 
sprawozdania na piśmie;

Or. en

Poprawka 22
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. zauważa ponadto, że Trybunał 
Obrachunkowy stwierdził, że przegląd 
deklaracji o braku konfliktu interesów 
członków zarządu nie jest wystarczająco 
rygorystyczny i szczegółowy, a przez to 
zagraża przejrzystości i kompletności 
procedury;

18. zauważa, że Trybunał Obrachunkowy 
stwierdził, że przegląd deklaracji o braku 
konfliktu interesów członków zarządu nie 
jest wystarczająco rygorystyczny i 
szczegółowy, a przez to zagraża 
przejrzystości i kompletności procedury;

Or. en

Poprawka 23
Ingeborg Gräßle

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. zauważa ponadto, że Trybunał 
Obrachunkowy stwierdził, że przegląd 
deklaracji o braku konfliktu interesów 
członków zarządu nie jest wystarczająco 
rygorystyczny i szczegółowy, a przez to 
zagraża przejrzystości i kompletności 

18. zauważa, że Trybunał Obrachunkowy 
stwierdził, że przegląd deklaracji o braku 
konfliktu interesów członków zarządu nie 
jest wystarczająco rygorystyczny i 
szczegółowy, a przez to zagraża 
przejrzystości i kompletności procedury;
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procedury;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. uważa, że oceny produktów nie 
należy opierać wyłącznie na danych 
branżowych, ale powinna ona należycie 
uwzględniać niezależną literaturę 
naukową publikowaną we wzajemnie 
ocenianych czasopismach; podkreśla, że 
szczególną uwagę należy zwrócić na 
wpływ przemysłu przy opracowywaniu 
wytycznych i metodologii oceny, które nie 
powinny uprzywilejowywać badań 
sponsorowanych przez przemysł ze 
względów spekulacyjnych oraz które 
powinny być opracowane w sposób 
otwarty, przejrzysty i wyważony;

Or. en

Poprawka 25
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zauważa, że w marcu 2010 r. 
niemiecka organizacja pozarządowa 
zwróciła się do Europejskiego Rzecznika 
Praw Obywatelskich, twierdząc, że Urząd 
nie uwzględnił w odpowiedni sposób 
potencjalnego konfliktu interesów 
dotyczącego przejścia szefa jednostki ds. 

skreślony
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organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie do spółki biotechnologicznej 
w 2008 roku w okresie krótszym niż 2 
miesiące od odejścia tego pracownika z 
Urzędu, bez zachowania okresu 
przejściowego;

Or. en

Poprawka 26
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że Rzecznik Praw 
Obywatelskich stwierdził, że Urząd nie 
przeprowadził gruntownej oceny 
rzekomego potencjalnego konfliktu 
interesów, i zwrócił się do Urzędu o 
poprawę sposobu stosowania zasad i 
procedur w przyszłych przypadkach tzw. 
syndromu drzwi obrotowych; podkreśla 
ponadto, że Rzecznik Praw Obywatelskich 
wskazał również, że prowadzenie 
negocjacji przez aktualnego pracownika 
Urzędu na temat przyszłej pracy, które 
mogłoby skutkować przypadkiem tzw. 
syndromu drzwi obrotowych, samo w 
sobie stanowiłoby konflikt interesów, i 
zalecił Urzędowi odpowiednie 
wzmocnienie zasad i procedur; wzywa 
Urząd do informowania organu 
udzielającego absolutorium o konkretnych 
środkach przedsięwziętych w tej kwestii 
oraz o ich terminach realizacji w celu 
zapewnienia właściwej odpowiedzi na 
wnioski Rzecznika Praw Obywatelskich;

20. podkreśla, że Rzecznik Praw 
Obywatelskich stwierdził, że Urząd nie 
przeprowadził gruntownej oceny 
rzekomego potencjalnego konfliktu 
interesów, i zwrócił się do Urzędu o 
poprawę sposobu stosowania zasad i 
procedur w przyszłych przypadkach tzw. 
syndromu drzwi obrotowych; wzywa 
Urząd do informowania organu 
udzielającego absolutorium o konkretnych 
środkach przedsięwziętych w tej kwestii 
oraz o ich terminach realizacji w celu 
zapewnienia właściwej odpowiedzi na 
wnioski Rzecznika Praw Obywatelskich;

Or. en
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Poprawka 27
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. po raz kolejny wzywa Urząd do 
przedsiębrania odpowiednich środków w 
przypadkach konfliktu interesów i 
przypadkach tzw. syndromu drzwi 
obrotowych, również w odniesieniu do 
członków zarządu, oraz do niezwłocznego
informowania zarówno organu 
udzielającego absolutorium, jak i opinii 
publicznej o przedsiębranych środkach;

21. wzywa Urząd do przedsiębrania 
odpowiednich środków w przypadkach 
konfliktu interesów i przypadkach tzw. 
syndromu drzwi obrotowych, również w 
odniesieniu do członków zarządu, oraz do 
informowania organu udzielającego 
absolutorium o przyjętych środkach;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. wyraża zadowolenie, że Urząd przyjął 
nową definicję konfliktu interesów na 
podstawie definicji OECD, ale ostrzega, że 
wzmocnienie polityki Urzędu dotyczącej 
niezależności wymaga dalszych 
usprawnień; w szczególności podkreśla, że 
kryteria definiowania konfliktu interesów 
należy doprecyzować i poszerzyć oraz że 
powinny one obejmować obecne i 
niedawne czynności;

Or. en

Poprawka 29
Monica Luisa Macovei
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Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. na podstawie informacji uzyskanych od 
Urzędu zauważa, że przegląd deklaracji o 
braku konfliktu interesów przeprowadzono 
w 2011 r.;

23. na podstawie informacji uzyskanych od 
Urzędu zauważa, że przegląd deklaracji o 
braku konfliktu interesów przeprowadzono 
w 2011 r. i że jego zarząd przyjął nową 
strategię dotyczącą niezależności i 
naukowych procesów decyzyjnych;

Or. en

Poprawka 30
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. stwierdza, że w kontekście Urzędu 
wielokrotnie podnoszone są domniemane 
przypadki konfliktu interesów z udziałem 
członków paneli ekspertów, szczególnie w 
przypadku panelu ds. dodatków do 
żywności i składników pokarmowych 
dodawanych do żywności oraz panelu ds. 
organizmów modyfikowanych 
genetycznie; podkreśla, że w marcu 2012 
r. przypada termin wznowienia ośmiu 
spośród paneli Urzędu oraz jego komitetu 
naukowego i kontrolą objęta jest obecnie 
zdolność Urzędu do wdrażania nowej 
strategii politycznej; wzywa zatem Urząd 
do powiadomienia na piśmie organu 
udzielającego absolutorium do dnia 30 
czerwca 2012 r. o działaniach podjętych w 
celu wdrożenia nowej strategii dotyczącej 
niezależności i naukowych procesów 
decyzyjnych, a także do przestrzegania 
przygotowanej przez OECD definicji 
konfliktu interesów podczas wznawiania 
paneli i komitetu naukowego Urzędu;
równocześnie wzywa Urząd do 
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poinformowania organu udzielającego 
absolutorium do dnia 30 czerwca 2012 r. 
o nowym składzie paneli i komitetu 
naukowego;

Or. en

Poprawka 31
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 23 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23b. zauważa, że kontrola Urzędu została 
przeprowadzona przez Trybunał 
Obrachunkowy w ramach sprawozdania 
specjalnego w sprawie zarządzania 
konfliktami interesów w agencjach Unii, i 
na podstawie informacji otrzymanych od 
Trybunału Obrachunkowego stwierdza, że 
wyżej wymienione sprawozdanie specjalne 
zostanie opublikowane do końca czerwca 
2012 r.; z uwagi na zakres krytycznych 
uwag, w których kwestionuje się 
niezależność Urzędu, brane będą również 
pod uwagę ustalenia Trybunału 
Obrachunkowego dotyczące konfliktu 
interesów;

Or. en

Poprawka 32
Iliana Ivanova

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. z zadowoleniem przyjmuje plany 
Urzędu dotyczące usprawnienia jego 
średniookresowego planowania z 
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uwzględnieniem większego angażowania 
państw członkowskich w prace Urzędu 
oraz poprawy wspólnego mobilizowania 
jego zasobów w całej Europie; wspiera 
Urząd w zacieśnianiu jego współpracy z 
państwami członkowskimi w zakresie 
oceny ryzyka;

Or. en


