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Alteração 1
Edit Herczog
Proposta de decisão 1
N.º 1

Proposta de decisão Alteração

1. ... quitação ao Diretor Executivo da 
Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos pela execução do orçamento 
desta última para o exercício de 2010;

1. Dá quitação ao Diretor Executivo da 
Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos pela execução do orçamento 
desta última para o exercício de 2010;

Or. en

Alteração 2
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Bart Staes, Antonyia Parvanova
Proposta de decisão 1
N.º 1

Proposta de decisão Alteração

1. ... quitação ao Diretor Executivo da 
Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos pela execução do orçamento 
desta última para o exercício de 2010;

1. Insta o Diretor Executivo da Autoridade 
Europeia para a Segurança dos Alimentos
a informar a autoridade de quitação 
até 30 de junho de 2012 acerca das 
medidas tomadas e das melhorias 
implementadas em todas as áreas 
abrangidas e decide adiar a quitação ao 
Diretor Executivo da Autoridade 
Europeia para a Segurança dos Alimentos 
em matéria de execução do orçamento da 
Autoridade para o exercício de 2010;

Or. en

Alteração 3
Monica Luisa Macovei
Proposta de decisão 1
N.º 1

Proposta de decisão Alteração

1. ... quitação ao Diretor Executivo da 
Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos pela execução do orçamento 
desta última para o exercício de 2010;

1. Adia a decisão de conceder quitação ao 
Diretor Executivo da Autoridade Europeia 
para a Segurança dos Alimentos pela 
execução do orçamento desta última para o 
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exercício de 2010;

Or. en

Alteração 4
Bart Staes
Proposta de decisão 1
N.º 1

Proposta de decisão Alteração

1. ... quitação ao Diretor Executivo da 
Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos pela execução do orçamento 
desta última para o exercício de 2010;

1. Adia a decisão de conceder quitação ao 
Diretor Executivo da Autoridade Europeia 
para a Segurança dos Alimentos pela 
execução do orçamento desta última para o 
exercício de 2010;

Or. en

Alteração 5
Edit Herczog
Proposta de decisão 2
N.º 1

Proposta de decisão Alteração

1. ... o encerramento das contas da 
Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos relativas ao exercício de 2010,

1. Aprova o encerramento das contas da 
Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos relativas ao exercício de 2010,

Or. en

Alteração 6
Monica Luisa Macovei
Proposta de decisão 2
N.º 1

Proposta de decisão Alteração

1. ... o encerramento das contas da 
Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos relativas ao exercício de 2010,

1. Adia o encerramento das contas da 
Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos relativas ao exercício de 2010,

Or. en

Alteração 7
Iliana Ivanova
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Proposta de resolução
Considerando C-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

C-A. Considerando que o volume e a 
complexidade do trabalho continuam a 
aumentar com a adoção de mais de 560 
resultados científicos.

Or. en

Alteração 8
Bart Staes
Proposta de resolução
Título intercalar 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

Adia a quitação à agência enquanto 
aguarda respostas e ações 
substanciais acerca das observações 
críticas e dos pedidos que foram feitos

Or. en

Alteração 9
Edit Herczog
Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. No entanto, insta a Autoridade a 
implementar outras ações no sentido de 
permitir uma execução orçamental 
satisfatória no que se refere a dotações de 
autorização e de pagamento e de 
comunicar à autoridade de quitação o 
progresso alcançado;

5. Exorta a Autoridade a implementar 
outras ações no sentido de permitir uma 
execução orçamental satisfatória no que se 
refere a dotações de autorização e de 
pagamento e de comunicar à autoridade de 
quitação o progresso alcançado;

Or. en

Alteração 10
Monica Luisa Macovei
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Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Toma conhecimento pela Autoridade 
que, de acordo com o calendário da 
Comissão, a migração para o sistema de 
especialização dos exercícios (ABAC) foi 
agendada para setembro de 2011;

6. Toma conhecimento pela Autoridade 
que, de acordo com o calendário da 
Comissão, a migração para o sistema de 
especialização dos exercícios (ABAC) foi 
agendada para setembro de 2011 e 
devidamente implementado;

Or. en

Alteração 11
Monica Luisa Macovei
Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Considera inaceitável que tendo o 
conselho de administração da Agência 
apenas 15 membros, cada reunião custe 
em média 92 630 euros, o que representa 
um valor de 6 175 euros por membro; 
sublinha que este valor é cerca de três 
vezes superior ao do segundo conselho de 
administração mais dispendioso de uma 
agência descentralizada; considera que os 
custos das reuniões do conselho de 
administração são excessivos e que 
deveriam ser reduzidos drasticamente; 
insta a Agência e o seu conselho de 
administração a encontrar uma solução 
imediata para esta situação e a informar a 
autoridade de quitação acerca das 
medidas tomadas, até 30 de junho de 
2012;

Or. en

Alteração 12
Edit Herczog
Proposta de resolução
N.º 8
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Proposta de resolução Alteração

8. Insta, uma vez mais, a Autoridade a 
melhorar a sua gestão orçamental de modo 
a não transitar verbas tão volumosas; nota, 
em especial, que esta situação demonstra 
deficiências na gestão dos contratos e no 
acompanhamento da apresentação dos 
relatórios e das declarações de custos da 
Autoridade;

8. Exorta a Autoridade a melhorar a sua 
gestão orçamental de modo a não transitar 
verbas tão volumosas e também a 
melhorar a sua gestão dos contratos e o
acompanhamento da apresentação dos 
relatórios e das declarações de custos;

Or. en

Alteração 13
Edit Herczog
Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Solicita à Autoridade que desenvolva e 
implemente um acompanhamento comum 
para a gestão de todos os seus contratos; 
reconhece, nomeadamente, a ausência de 
uma capacidade coordenada e central ao 
nível da direção responsável pelo 
acompanhamento dos contratos; realça que 
poderá envolver o risco de utilização 
ineficiente de recursos e 
acompanhamento descoordenado de 
contratos e, por esse motivo, solicita à 
Autoridade que centralize estas 
responsabilidades ao nível de cada 
direção;

9. Solicita à Autoridade que desenvolva e 
implemente um acompanhamento comum 
para a gestão de todos os seus contratos; 
reconhece, nomeadamente, a ausência de 
uma capacidade coordenada e central ao 
nível da direção responsável pelo 
acompanhamento dos contratos;

Or. en

Alteração 14
Edit Herczog
Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Manifesta preocupação pelo facto de a 
Autoridade ter adiado durante mais de 
12 meses a recomendação «muito 

15. Chama a atenção para o facto de a 
Autoridade ter adiado durante mais de 
12 meses a recomendação «muito 
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importante» do Serviço de Auditoria 
Interna (SAI), na qual se solicita à 
Autoridade que defina o processo de 
renovação de contratos e assegure a 
transparência do processo de decisão; por 
conseguinte, solicita à Autoridade que 
explique à autoridade de quitação os 
motivos deste atraso e que resolva 
rapidamente esta insuficiência.

importante» do Serviço de Auditoria 
Interna (SAI), na qual se solicita à 
Autoridade que defina o processo de 
renovação de contratos e assegure a 
transparência do processo de decisão; 
solicita à Autoridade que explique à 
autoridade de quitação os motivos deste 
atraso;

Or. en

Alteração 15
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Manifesta elevada preocupação 
relativamente às comunicações regulares 
na comunicação social que questionam a 
independência da Autoridade e dos 
membros do seu Conselho de 
Administração; nota, nomeadamente, que 
em setembro de 2010 foi comunicado que 
o Presidente do Conselho de 
Administração teria ligações diretas à 
indústria alimentar e seria membro do 
Conselho de Administração do 
International Life Science Institute (ILSI) 
– Europe; tem conhecimento de que a 
declaração de interesses do Presidente do 
Conselho de Administração da 
Autoridade foi modificada a 28 de 
setembro de 2010 para incluir a sua 
atividade no ILSI; considera que a 
suspeita de conflito de interesses na 
Autoridade poderá ter um impacto 
negativo na confiança da opinião pública 
na Autoridade e poderá pôr em risco a 
sua missão e objetivos;

Suprimido

Or. en

Alteração 16
Ingeborg Gräßle
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Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Manifesta elevada preocupação 
relativamente às comunicações regulares 
na comunicação social que questionam a 
independência da Autoridade e dos 
membros do seu Conselho de 
Administração; nota, nomeadamente, que 
em setembro de 2010 foi comunicado que 
o Presidente do Conselho de 
Administração teria ligações diretas à 
indústria alimentar e seria membro do 
Conselho de Administração do 
International Life Science Institute (ILSI) 
– Europe; tem conhecimento de que a 
declaração de interesses do Presidente do 
Conselho de Administração da 
Autoridade foi modificada a 28 de 
setembro de 2010 para incluir a sua 
atividade no ILSI; considera que a 
suspeita de conflito de interesses na 
Autoridade poderá ter um impacto 
negativo na confiança da opinião pública 
na Autoridade e poderá pôr em risco a 
sua missão e objetivos;

Suprimido

Or. en

Alteração 17
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Bart Staes, Antonyia Parvanova
Proposta de resolução
N.º 16-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

16-A. Considera que, apesar de o diálogo
com a indústria sobre metodologias de 
avaliação de produtos ser legítimo e 
necessário, este não deve prejudicar a 
independência da Autoridade, nem a 
integridade dos procedimentos de 
avaliação de riscos; insta, portanto, a 
Autoridade a considerar como conflito de 
interesses a participação atual ou prévia 
do seu conselho de administração, painel 
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científico e membros ou agentes de 
grupos de trabalho, em atividades do 
Instituto Internacional de Ciências da 
Vida (ILSI), tais como grupos de 
trabalho, comissões científicas ou a 
presidência de conferências;

Or. en

Alteração 18
Gerben-Jan Gerbrandy
Proposta de resolução
N.º 16-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

16-A. Insta o Tribunal de Contas a 
concluir e a apresentar a sua auditoria 
sobre conflito de interesses respeitante à 
Autoridade, a fim de proporcionar ao 
Parlamento uma avaliação objetiva;

Or. en

Alteração 19
Ingeborg Gräßle
Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Por conseguinte, considera que deve 
realizar-se uma análise completa 
casuística destes relatórios e de eventuais 
e reais situações de conflitos de interesse 
para avaliar a objetividade e 
imparcialidade da Autoridade a todos os 
níveis e do trabalho que realiza; além 
disso, solicita à Autoridade que faça um 
controlo completo das declarações de 
interesses apresentadas pelo seu pessoal, 
peritos e pelos membros do Conselho de 
Administração, tomando medidas 
concretas para cessar conflitos de 
interesses e informar o público;

Suprimido

Or. en
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Alteração 20
Edit Herczog
Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Por conseguinte, considera que deve 
realizar-se uma análise completa 
casuística destes relatórios e de eventuais 
e reais situações de conflitos de interesse 
para avaliar a objetividade e 
imparcialidade da Autoridade a todos os 
níveis e do trabalho que realiza; além 
disso, solicita à Autoridade que faça um 
controlo completo das declarações de 
interesses apresentadas pelo seu pessoal, 
peritos e pelos membros do Conselho de 
Administração, tomando medidas 
concretas para cessar conflitos de 
interesses e informar o público;

17. Insta a Agência a disponibilizar à 
autoridade de quitação as orientações e os 
critérios de avaliação para gestão de 
potenciais conflitos de interesses por parte 
de agentes, incluindo os membros do 
conselho de administração;

Or. en

Alteração 21
Monica Luisa Macovei
Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Por conseguinte, considera que deve 
realizar-se uma análise completa casuística 
destes relatórios e de eventuais e reais 
situações de conflitos de interesse para 
avaliar a objetividade e imparcialidade da 
Autoridade a todos os níveis e do trabalho 
que realiza; além disso, solicita à 
Autoridade que faça um controlo completo 
das declarações de interesses apresentadas 
pelo seu pessoal, peritos e pelos membros 
do Conselho de Administração, tomando 
medidas concretas para cessar conflitos de 
interesses e informar o público;

17. Por conseguinte, considera que deve 
realizar-se uma análise completa casuística 
destes relatórios e de eventuais e reais 
situações de conflitos de interesse para 
avaliar a objetividade e imparcialidade da 
Autoridade a todos os níveis e do trabalho 
que realiza; além disso, solicita à 
Autoridade que faça um controlo completo 
das declarações de interesses apresentadas 
pelo seu pessoal, peritos e pelos membros 
do Conselho de Administração, tomando 
medidas concretas para cessar conflitos de 
interesses e informar o público; insta a 
Autoridade a informar a autoridade de 
quitação acerca do processo de controlo e 
das medidas concretas adotadas, 
apresentando, para tal, um relatório 
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detalhado, por escrito, até 30 de junho de 
2012;

Or. en

Alteração 22
Edit Herczog
Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Além disso, nota o facto de o Tribunal 
de Contas ter observado que o processo de 
revisão das Declarações de Interesses dos 
membros do Conselho de Administração 
não é suficientemente rigoroso e 
pormenorizado e põe em risco a 
completude e transparência deste 
procedimento;

18. Nota o facto de o Tribunal de Contas 
ter observado que o processo de revisão 
das Declarações de Interesses dos membros 
do Conselho de Administração não é 
suficientemente rigoroso e pormenorizado 
e põe em risco a completude e 
transparência deste procedimento;

Or. en

Alteração 23
Ingeborg Gräßle
Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Além disso, nota o facto de o Tribunal 
de Contas ter observado que o processo de 
revisão das Declarações de Interesses dos 
membros do Conselho de Administração 
não é suficientemente rigoroso e 
pormenorizado e põe em risco a 
completude e transparência deste 
procedimento;

18. Nota o facto de o Tribunal de Contas 
ter observado que o processo de revisão 
das Declarações de Interesses dos membros 
do Conselho de Administração não é 
suficientemente rigoroso e pormenorizado 
e põe em risco a completude e 
transparência deste procedimento;

Or. en

Alteração 24
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Bart Staes, Antonyia Parvanova
Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

18-A. Considera que a avaliação de 
produtos não deveria basear-se apenas 
nos dados da indústria, mas que deveria 
também tomar em devida consideração a 
literatura científica independente 
publicada em revistas especializadas; 
sublinha que deve ter dada especial 
atenção à influência da indústria na 
elaboração de orientações e metodologias 
de avaliação, que não devem favorecer 
estudos patrocinados pela indústria por 
motivos de especulação e que estas devem 
ser elaboradas de uma forma aberta, 
transparente e equilibrada;

Or. en

Alteração 25
Edit Herczog
Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Nota que, em março de 2010, uma 
organização não-governamental alemã 
recorreu ao Provedor de Justiça Europeu, 
alegando que a Autoridade não tratou de 
forma adequada um eventual conflito de 
interesses relativo à mudança do seu 
chefe da unidade de organismos 
geneticamente modificados para uma 
empresa de biotecnologia em 2008, menos 
de 2 meses após o membro do pessoal em 
questão ter deixado a Autoridade, sem um 
«período de reflexão»;

Suprimido

Or. en

Alteração 26
Edit Herczog
Proposta de resolução
N.º 20
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Proposta de resolução Alteração

20. Realça que o Provedor da Justiça 
conclui que a Autoridade não havia 
realizado uma avaliação completa do 
alegado eventual conflito de interesses e 
solicitou à Autoridade o melhoramento da 
aplicação das suas regras e procedimentos 
em futuros casos de «porta giratória»; além 
disso, sublinha que o Provedor da Justiça 
também indicou que as negociações por 
parte de um membro do pessoal em 
funções relativamente a um trabalho 
futuro que possam representar «portas 
giratórias» constituirão por si só um 
conflito de interesses e recomendou que a 
Autoridade reforce as suas regras e 
procedimentos em conformidade; solicita 
à Autoridade que informe a autoridade de 
quitação sobre as medidas concretas 
adotadas e respetivos prazos, no sentido de 
tratar adequadamente as conclusões do
Provedor de Justiça;

20. Realça que o Provedor da Justiça 
conclui que a Autoridade não havia 
realizado uma avaliação completa do 
alegado eventual conflito de interesses e 
solicitou à Autoridade o melhoramento da 
aplicação das suas regras e procedimentos 
em futuros casos de «porta giratória»; 
solicita à Autoridade que informe a 
autoridade de quitação sobre as medidas 
concretas adotadas e respetivos prazos, no 
sentido de tratar adequadamente as 
conclusões do Provedor de Justiça;

Or. en

Alteração 27
Edit Herczog
Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Uma vez mais, insta a Autoridade a 
tomar medidas adequadas em casos de 
conflitos de interesses e casos de «porta 
giratória», incluindo quando os casos 
ocorrem no âmbito do Conselho de 
Administração, e a informar 
imediatamente a autoridade de quitação e 
o público sobre as medidas tomadas;

21. Insta a Autoridade a tomar medidas 
adequadas em casos de conflitos de 
interesses e casos de «porta giratória», 
incluindo quando os casos ocorrem no 
âmbito do Conselho de Administração, e a 
informar a autoridade de quitação sobre as 
medidas tomadas;

Or. en

Alteração 28
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Bart Staes, Antonyia Parvanova
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Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. Saúda a adoção pela Autoridade de 
uma nova definição de conflito de 
interesses, baseada na definição da 
OCDE, porém, alerta para a necessidade 
de implementação de melhorias 
adicionais, a fim de fortalecer a política 
de independência da Autoridade; 
sublinha, em particular, que os critérios 
que definem um conflito de interesses 
devem ser clarificados e alargados, 
passando a incluir as atividades atuais e 
aquelas que tenham ocorrido num 
passado recente;

Or. en

Alteração 29
Monica Luisa Macovei
Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Toma conhecimento pela Autoridade 
que foi efetuada uma reapreciação da sua 
Política de Declarações de Interesses em 
2011;

23. Toma conhecimento pela Autoridade 
que foi efetuada uma reapreciação da sua 
Política de Declarações de Interesses em 
2011 e que o seu conselho de 
administração adotou uma nova política 
em matéria de independência e de 
processos de tomada de decisão científica;

Or. en

Alteração 30
Monica Luisa Macovei

Proposta de resolução
N.º 23-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

23-A. Constata que a Autoridade é 
repetidamente questionada devido a 
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alegados casos de conflito de interesses 
que envolvem membros dos painéis de 
especialistas, sobretudo no caso do painel 
dos «aditivos alimentares e fontes de 
nutrientes adicionados aos alimentos» 
(ANS) e do painel «organismos 
geneticamente modificados» (OGM) 
sublinha que 8 dos painéis, bem como a 
comissão científica da Autoridade serão 
renovados em março de 2012 e que a 
capacidade da Autoridade implementar a 
nova política está sob escrutínio; insta, 
portanto, a Autoridade a informar por 
escrito a autoridade de quitação, até 30 de 
junho de 2012, quanto às medidas 
tomadas no sentido de implementar a 
nova política respeitante à independência 
e aos processos de tomada de decisão 
científica e a adaptar a definição de 
conflito de interesses da OCDE aquando 
da renovação dos seus painéis e da 
comissão científica; simultaneamente, 
insta a Autoridade a informar a 
autoridade de quitação acerca da nova 
composição dos painéis e da comissão 
científica até 30 de junho de 2012;

Or. en

Alteração 31
Monica Luisa Macovei
Proposta de resolução
N.º 23-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

23-B. Chama a atenção para o facto de a 
Autoridade ter sido auditada pelo 
Tribunal de Contas no quadro do 
Relatório Especial sobre gestão de 
conflitos de interesses nas agências da 
União e de ter tomado conhecimento pelo 
Tribunal de Contas de que o Relatório 
Especial supracitado será publicado no 
final de junho de 2012; considerando o 
alcance das críticas que questionam a 
independência da Autoridade, as 
conclusões do Tribunal de Contas em 
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matéria de conflito de interesses também 
serão consideradas;

Or. en

Alteração 32
Iliana Ivanova
Proposta de resolução
N.º 25-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

25-A. Congratula-se com os planos da 
Autoridade de reforçar a sua planificação 
a médio prazo, tendo em vista a um maior 
envolvimento dos Estados-Membros no 
trabalho da Autoridade e uma melhor 
exploração dos seus recursos na Europa; 
apoia a Autoridade na sua decisão de 
reforçar a sua cooperação com os 
Estados-Membros em matéria de 
avaliação de riscos;

Or. en


