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Amendamentul 1
Edit Herczog

Propunerea de decizie 1
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... directorului executiv al Autorității 
Europene pentru Siguranța Alimentară 
descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului Autorității aferent exercițiului 
financiar 2010;

1. acordă directorului executiv al 
Autorității Europene pentru Siguranța 
Alimentară descărcarea de gestiune pentru 
execuția bugetului Autorității aferent 
exercițiului financiar 2010;

Or. en

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

Propunerea de decizie 1
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... directorului executiv al Autorității 
Europene pentru Siguranța Alimentară 
descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului Autorității aferent exercițiului 
financiar 2010;

1. solicită directorului executiv al 
Autorității Europene pentru Siguranța 
Alimentară să informeze, până la 
30 iunie 2012, autoritatea care acordă
descărcarea de gestiune în ceea ce privește 
măsurile luate și îmbunătățirile realizate 
în toate domeniile problematice și decide 
să amâne acordarea descărcării de 
gestiune Directorului executiv al 
Autorității Europene pentru Siguranța 
Alimentară pentru execuția bugetului 
Autorității aferent exercițiului financiar 
2010;

Or. en

Amendamentul 3
Monica Luisa Macovei
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Propunerea de decizie 1
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... directorului executiv al Autorității 
Europene pentru Siguranța Alimentară 
descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului Autorității aferent exercițiului 
financiar 2010;

1. amână decizia sa de a acorda
directorului executiv al Autorității 
Europene pentru Siguranța Alimentară 
descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului Autorității aferent exercițiului 
financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 4
Bart Staes

Propunerea de decizie 1
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... directorului executiv al Autorității 
Europene pentru Siguranța Alimentară 
descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului Autorității aferent exercițiului 
financiar 2010;

1. amână decizia sa de a acorda
directorului executiv al Autorității 
Europene pentru Siguranța Alimentară 
descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului Autorității aferent exercițiului 
financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 5
Edit Herczog

Propunerea de decizie 2
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... închiderea conturilor Autorității 
Europene pentru Siguranța Alimentară 
pentru exercițiul financiar 2010;

1. aprobă închiderea conturilor Autorității 
Europene pentru Siguranța Alimentară 
pentru exercițiul financiar 2010;
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Or. en

Amendamentul 6
Monica Luisa Macovei

Propunerea de decizie 2
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... închiderea conturilor Autorității 
Europene pentru Siguranța Alimentară 
pentru exercițiul financiar 2010;

1. amână închiderea conturilor Autorității 
Europene pentru Siguranța Alimentară 
pentru exercițiul financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 7
Iliana Ivanova

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât continuă tendința ascendentă 
în ceea ce privește atât volumul, cât și 
complexitatea muncii, fiind adoptate peste 
560 de rezultate științifice;

Or. en

Amendamentul 8
Bart Staes

Propunere de rezoluție
Subtitlul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Amână acordarea descărcării de gestiune 
Agenției în așteptarea unor răspunsuri și 
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acțiuni semnificative ca urmare a 
remarcilor critice și a solicitărilor făcute

Or. en

Amendamentul 9
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. îndeamnă, cu toate acestea, Autoritatea 
să pună în aplicare măsuri suplimentare cu 
scopul de a permite o execuție 
satisfăcătoare a bugetului, atât pentru 
creditele de angajament, cât și pentru cele 
de plată, și să informeze autoritatea care 
acordă descărcarea de gestiune în legătură 
cu progresele realizate;

5. invită Autoritatea să pună în aplicare 
măsuri suplimentare cu scopul de a permite 
o execuție satisfăcătoare a bugetului, atât 
pentru creditele de angajament, cât și 
pentru cele de plată, și să informeze 
autoritatea care acordă descărcarea de 
gestiune în legătură cu progresele realizate;

Or. en

Amendamentul 10
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. ia act, pe baza informațiilor furnizate de 
Autoritate, de faptul că trecerea la sistemul 
de contabilitate de angajamente (ABAC) a 
fost planificată pentru septembrie 2011, în 
conformitate cu planificarea Comisiei;

6. ia act, pe baza informațiilor furnizate de 
Autoritate, de faptul că trecerea la sistemul 
de contabilitate de angajamente (ABAC) a 
fost planificată pentru septembrie 2011, în 
conformitate cu planificarea Comisiei, și a 
fost pusă în aplicare în mod 
corespunzător;

Or. en
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Amendamentul 11
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. consideră că este inacceptabil ca, deși 
Consiliul de administrație al Agenției este 
alcătuit din numai 15 membri, fiecare 
reuniune să coste în medie 92 630 EUR, 
ceea ce reprezintă un cuantum de 6 175 
per membru; subliniază că acest cuantum 
este de aproape trei ori mai mare decât cel 
aferent reuniunii aflate pe locul al doilea 
în topul celor mai scumpe reuniuni ale 
Consiliilor de administrație ale Agențiilor 
descentralizate; consideră că costurile 
reuniunilor Consiliului de administrație 
sunt excesive și ar trebui reduse drastic;
invită Agenția și Consiliul de 
administrație al acesteia să remedieze 
imediat situația și să informeze 
autoritatea care acordă descărcarea de 
gestiune în legătură cu măsurile 
întreprinse până la 30 iunie 2012;

Or. en

Amendamentul 12
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. îndeamnă, încă o dată, Autoritatea să își 
îmbunătățească gestiunea bugetară pentru a 
reduce această valoare ridicată a 
reportărilor; remarcă în special că această 
situație relevă deficiențe în procesul de 
gestionare a contractelor și în
monitorizarea depunerii rapoartelor și a 
situațiilor de costuri în cadrul Autorității;

8. invită Autoritatea să își îmbunătățească 
gestiunea bugetară pentru a reduce această 
valoare ridicată a reportărilor și, de 
asemenea, să își îmbunătățească procesul 
de gestionare a contractelor și 
monitorizarea depunerii rapoartelor și a 
situațiilor de costuri în cadrul Autorității;
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Or. en

Amendamentul 13
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită Autorității să dezvolte și să pună 
în aplicare o monitorizare comună pentru 
gestionarea tuturor contractelor sale; 
constată, în special, lipsa unei capacități 
centrale, coordonată la nivel de direcție, 
care să fie responsabilă pentru 
monitorizarea contractelor; subliniază că 
acest lucru implică un risc de utilizare 
ineficientă a resurselor și de monitorizare 
necoordonată a contractelor și, prin 
urmare, solicită Autorității să centralizeze 
aceste responsabilități la nivelul fiecărei 
direcții;

9. solicită Autorității să dezvolte și să pună 
în aplicare o monitorizare comună pentru 
gestionarea tuturor contractelor sale; 
constată, în special, lipsa unei capacități 
centrale, coordonată la nivel de direcție, 
care să fie responsabilă pentru 
monitorizarea contractelor;

Or. en

Amendamentul 14
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este îngrijorat că Autoritatea a amânat 
pentru mai mult de 12 luni transpunerea 
recomandării „foarte importante” formulate 
de Serviciul de Audit Intern (IAS) care 
invita Autoritatea să definească procesul de 
reînnoire a contractelor și să asigure 
transparența procesului decizional; invită, 
prin urmare, Autoritatea să explice 
autorității care acordă descărcarea de 
gestiune motivele amânării și să remedieze 

15. ia act de faptul că Autoritatea a amânat 
pentru mai mult de 12 luni transpunerea 
recomandării „foarte importante” formulate 
de Serviciul de Audit Intern (IAS) care 
invita Autoritatea să definească procesul de 
reînnoire a contractelor și să asigure 
transparența procesului decizional; invită 
Autoritatea să explice autorității care 
acordă descărcarea de gestiune motivele 
amânării;
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rapid această deficiență;

Or. en

Amendamentul 15
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. este foarte preocupat de rapoartele 
periodice din mass-media care pun în 
discuție independența Autorității și a 
membrilor consiliului său de 
administrație; observă, în special, faptul 
că în septembrie 2010 s-a raportat că 
președintele Consiliului de administrație 
are legături directe cu industria 
alimentară și este membru al Consiliului 
de administrație al International Life 
Science Institute (ILSI) - Europa; înțelege 
că declarația de interese a președintelui 
Consiliului de administrație al Autorității 
a fost modificată la 28 septembrie 2010 
pentru a include activitatea sa în cadrul 
ILSI; consideră că suspiciunile de conflict 
de interese în cadrul Autorității ar putea 
avea un impact negativ asupra încrederii 
publicului în Autoritate și pun în pericol 
misiunea și obiectivele sale;

eliminat

Or. en

Amendamentul 16
Ingeborg Gräßle

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. este foarte preocupat de rapoartele eliminat
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periodice din mass-media care pun în 
discuție independența Autorității și a 
membrilor consiliului său de 
administrație; observă, în special, faptul 
că în septembrie 2010 s-a raportat că 
președintele Consiliului de administrație 
are legături directe cu industria 
alimentară și este membru al Consiliului 
de administrație al International Life 
Science Institute (ILSI) - Europa; înțelege 
că declarația de interese a președintelui 
Consiliului de administrație al Autorității 
a fost modificată la 28 septembrie 2010 
pentru a include activitatea sa în cadrul 
ILSI; consideră că suspiciunile de conflict 
de interese în cadrul Autorității ar putea 
avea un impact negativ asupra încrederii 
publicului în Autoritate și pun în pericol 
misiunea și obiectivele sale;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. consideră că, deși este legitim și 
necesar un dialog cu industria în ceea ce 
privește metodologiile de evaluare a 
produselor, acest dialog nu ar trebui să 
submineze independența Autorității și nici 
integritatea procedurilor de evaluare a 
riscurilor; prin urmare, solicită Autorității 
să considere că actuala sau recenta 
participare a membrilor Consiliului său 
de administrație, a membrilor grupurilor 
sale de lucru sau de experți sau a 
personalului său la activitățile 
International Life Science Institute 
(ILSI), precum grupurile operative, 
comitetele științifice sau prezidiile unor 
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conferințe, constituie conflict de interese;

Or. en

Amendamentul 18
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. îndeamnă Curtea de Conturi să își 
finalizeze și să își prezinte auditul privind 
conflictele de interese din cadrul 
Autorității, pentru a oferi Parlamentului o 
evaluare obiectivă;

Or. en

Amendamentul 19
Ingeborg Gräßle

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră, prin urmare, că ar trebui 
efectuată o analiză aprofundată de la caz 
la caz a acestor rapoarte și a conflictelor 
de interese posibile sau reale pentru a 
evalua obiectivitatea și imparțialitatea 
Autorității la toate nivelurile, precum și 
activitatea pe care aceasta o desfășoară; 
solicită, în plus, Autorității să examineze 
îndeaproape declarațiile de interese 
depuse de către personalul său, experți și 
membrii Consiliului de administrație și să 
ia ulterior măsuri concrete de stopare a 
conflictelor de interese și de informare a 
publicului;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 20
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră, prin urmare, că ar trebui 
efectuată o analiză aprofundată de la caz 
la caz a acestor rapoarte și a conflictelor 
de interese posibile sau reale pentru a 
evalua obiectivitatea și imparțialitatea 
Autorității la toate nivelurile, precum și 
activitatea pe care aceasta o desfășoară; 
solicită, în plus, Autorității să examineze 
îndeaproape declarațiile de interese 
depuse de către personalul său, experți și 
membrii Consiliului de administrație și să 
ia ulterior măsuri concrete de stopare a 
conflictelor de interese și de informare a 
publicului;

17. invită Agenția să furnizeze autorității 
care acordă descărcarea de gestiune 
orientările și criteriile de evaluare privind 
abordarea potențialelor conflicte de
interese ale membrilor personalului, 
inclusiv ale membrilor Consiliului de 
administrație;

Or. en

Amendamentul 21
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră, prin urmare, că ar trebui 
efectuată o analiză aprofundată de la caz la 
caz a acestor rapoarte și a conflictelor de 
interese posibile sau reale pentru a evalua 
obiectivitatea și imparțialitatea Autorității 
la toate nivelurile, precum și activitatea pe 
care aceasta o desfășoară; solicită, în plus, 
Autorității să examineze îndeaproape 
declarațiile de interese depuse de către 
personalul său, experți și membrii 
Consiliului de administrație și să ia ulterior 

17. consideră, prin urmare, că ar trebui 
efectuată o analiză aprofundată de la caz la 
caz a acestor rapoarte și a conflictelor de 
interese posibile sau reale pentru a evalua 
obiectivitatea și imparțialitatea Autorității 
la toate nivelurile, precum și activitatea pe 
care aceasta o desfășoară; solicită, în plus, 
Autorității să examineze îndeaproape 
declarațiile de interese depuse de către 
personalul său, experți și membrii 
Consiliului de administrație și să ia ulterior 
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măsuri concrete de stopare a conflictelor de 
interese și de informare a publicului;

măsuri concrete de stopare a conflictelor de 
interese și de informare a publicului; invită 
Autoritatea să informeze autoritatea care 
acordă descărcarea de gestiune în ceea ce 
privește procesul de examinare și 
măsurile concrete adoptate, prin 
intermediul unui raport scris detaliat, 
până la 30 iunie 2012;

Or. en

Amendamentul 22
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. remarcă, în plus, observația Curții de 
Conturi potrivit căreia procesul de 
examinare a declarațiilor de interese ale 
membrilor Consiliului de administrație nu 
este suficient de riguros și detaliat, 
exhaustivitatea și transparența acestei 
proceduri fiind astfel periclitate;

18. remarcă observația Curții de Conturi 
potrivit căreia procesul de examinare a 
declarațiilor de interese ale membrilor 
Consiliului de administrație nu este 
suficient de riguros și detaliat, 
exhaustivitatea și transparența acestei 
proceduri fiind astfel periclitate;

Or. en

Amendamentul 23
Ingeborg Gräßle

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. remarcă, în plus, observația Curții de 
Conturi potrivit căreia procesul de 
examinare a declarațiilor de interese ale 
membrilor Consiliului de administrație nu 
este suficient de riguros și detaliat, 
exhaustivitatea și transparența acestei 
proceduri fiind astfel periclitate;

18. remarcă observația Curții de Conturi 
potrivit căreia procesul de examinare a 
declarațiilor de interese ale membrilor 
Consiliului de administrație nu este 
suficient de riguros și detaliat, 
exhaustivitatea și transparența acestei 
proceduri fiind astfel periclitate;
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Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. consideră că evaluarea produselor 
nu ar trebui să se bazeze doar pe datele 
furnizate de industrie, ci ar trebui să 
acorde atenția cuvenită literaturii 
științifice independente publicate în 
publicații specializate care fac obiectul 
unor evaluări inter pares; subliniază că ar 
trebui să se acorde o atenție deosebită 
influenței industriei asupra elaborării 
orientărilor și a metodologiilor de 
evaluare, care nu ar trebui să favorizeze 
studiile sponsorizate de industrie din 
motive speculative și care ar trebui să fie 
elaborate într-un mod deschis, 
transparent și echilibrat;

Or. en

Amendamentul 25
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. constată că, în martie 2010, o 
organizație neguvernamentală germană a 
sesizat Ombudsmanul European, 
plângându-se că Autoritatea nu a abordat 
în mod corespunzător un potențial 
conflict de interese privind mutarea în 
2008 a șefului unității sale pentru 
organisme modificate genetic la o 

eliminat
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întreprindere din domeniul 
biotehnologiei, la mai puțin de 2 luni de la 
plecarea persoanei în cauză din cadrul 
Autorității, fără o perioadă de tranziție;

Or. en

Amendamentul 26
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază că Ombudsmanul a ajuns la 
concluzia că Autoritatea nu a realizat o 
evaluare riguroasă a potențialului conflict
de interese și a invitat Autoritatea să 
îmbunătățească modul de aplicare a 
normelor și procedurilor sale în viitoarele 
cazuri de tip „ușă turnantă”; subliniază, în 
plus, că Ombudsmanul a atras atenția și 
asupra faptului că negocierile purtate de 
un membru în exercițiu al personalului 
cu privire la un viitor loc de muncă ce ar 
putea reprezenta un caz de tip „ușă 
turnantă” ar constitui în sine un conflict 
de interese și a recomandat Autorității să 
își consolideze normele și procedurile în 
consecință; solicită Autorității să 
informeze autoritatea care acordă 
descărcarea de gestiune în privința 
măsurilor concrete adoptate și a termenelor 
acestora, pentru a aborda în mod adecvat 
concluziile Ombudsmanului;

20. subliniază că Ombudsmanul a ajuns la 
concluzia că Autoritatea nu a realizat o 
evaluare riguroasă a potențialului conflict 
de interese și a invitat Autoritatea să 
îmbunătățească modul de aplicare a 
normelor și procedurilor sale în viitoarele 
cazuri de tip „ușă turnantă”; solicită 
Autorității să informeze autoritatea care 
acordă descărcarea de gestiune în privința 
măsurilor concrete adoptate și a termenelor 
acestora, pentru a aborda în mod adecvat 
concluziile Ombudsmanului;

Or. en

Amendamentul 27
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 21
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. îndeamnă, încă o dată, Autoritatea să 
ia măsuri adecvate în cazurile de conflict 
de interese și în cele de tip „ușă turnantă”, 
inclusiv atunci când apar astfel de cazuri în 
cadrul Consiliului de administrație, și să 
informeze prompt atât autoritatea care 
acordă descărcarea de gestiune, cât și 
publicul în legătură cu măsurile luate;

21. invită Autoritatea să ia măsuri adecvate 
în cazurile de conflict de interese și în cele 
de tip „ușă turnantă”, inclusiv atunci când 
apar astfel de cazuri în cadrul Consiliului 
de administrație, și să informeze autoritatea 
care acordă descărcarea de gestiune în 
legătură cu măsurile luate;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. salută faptul că Autoritatea a adoptat 
o nouă definiție a conflictelor de interese, 
bazată pe definiția OCDE, dar avertizează 
că sunt necesare îmbunătățiri 
suplimentare în vederea consolidării 
politicii Autorității privind independența;
subliniază mai ales faptul că criteriile 
care definesc un conflict de interese ar 
trebui să fie clarificate și extinse și să 
includă activitățile din prezent și din 
trecutul recent;

Or. en

Amendamentul 29
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 23
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. remarcă, pe baza informațiilor furnizate 
de Autoritate, că în 2011 a fost realizată o 
analiză a Politicii sale privind declarațiile 
de interese;

23. remarcă, pe baza informațiilor furnizate 
de Autoritate, că în 2011 a fost realizată o 
analiză a Politicii sale privind declarațiile 
de interese și că Consiliul de administrație 
al Autorității a adoptat o nouă politică 
privind independența și procese de luare a 
deciziilor științifice;

Or. en

Amendamentul 30
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 23a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. remarcă faptul că Autoritatea este 
interpelată adesea în privința unor 
presupuse cazuri de conflicte de interese 
în care ar fi implicați membri ai 
grupurilor de experți, mai ales în cazul 
grupurilor „Aditivi alimentari și surse 
nutritive adăugate în alimente” (ANS) și 
„Organisme modificate genetic” (GMO);
subliniază că 8 dintre grupurile 
Autorității și comitetul științific al acesteia 
urmează a fi reînnoite în martie 2012, iar 
capacitatea Autorității de a implementa 
noua politică este în curs de examinare;
invită, prin urmare, Autoritatea să 
informeze în scris până la 30 iunie 2012 
autoritatea care acordă descărcarea de 
gestiune în legătură cu etapele parcurse 
în vederea implementării noii politici 
privind independența și a proceselor de 
luare a deciziilor științifice și să se 
conformeze definiției OCDE a 
conflictului de interese atunci când își 
reînnoiește grupurile și comitetul 
științific; invită, totodată, Autoritatea să 
informeze până la 30 iunie 2012 
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autoritatea care acordă descărcarea de 
gestiune în legătură cu noua alcătuire a 
grupurilor și a comitetului științific;

Or. en

Amendamentul 31
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 23b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23b. observă că Autoritatea a fost auditată 
de Curtea de Conturi în cadrul Raportului 
special privind gestionarea conflictelor de 
interese în agențiile Uniunii și ia act de 
afirmația Curții de Conturi potrivit căreia 
Raportul special menționat va fi publicat 
până la sfârșitul lunii iunie 2012; dată 
fiind amploarea criticilor care pun sub 
semnul întrebării independența 
Autorității, vor fi luate în considerare și 
constatările Curții de Conturi referitoare 
la domeniul conflictelor de interese;

Or. en

Amendamentul 32
Iliana Ivanova

Propunere de rezoluție
Punctul 25a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. salută planurile Autorității de a-și 
îmbunătăți planificarea pe termen mediu 
în scopul unei mai bune implicări a 
statelor membre în activitatea Autorității 
și în scopul unei mai bune organizări a 
resurselor acesteia în întreaga Europă;
sprijină Autoritatea în ceea ce privește 
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consolidarea cooperării acesteia cu statele 
membre în domeniul evaluării riscurilor;

Or. en


