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Predlog spremembe 1
Edit Herczog

Predlog sklepa 1
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... izvršni direktorici Evropske agencije 
za varnost hrane glede izvrševanja 
proračuna agencije za proračunsko leto 
2010;

1. podeli razrešnico izvršni direktorici 
Evropske agencije za varnost hrane glede 
izvrševanja proračuna agencije za 
proračunsko leto 2010;

Or. en

Predlog spremembe 2
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Bart Staes, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog sklepa 1
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... izvršni direktorici Evropske agencije 
za varnost hrane glede izvrševanja 
proračuna agencije za proračunsko leto 
2010;

1. poziva izvršno direktorico Evropske 
agencije za varnost hrane, naj organ za 
podelitev razrešnice do 30. junija 2012 
obvesti o sprejetih ukrepih in uresničenih 
izboljšavah v zvezi z vsemi težavnostnimi 
področji, in sklene, da odloži podelitev 
razrešnice izvršni direktorici Evropske 
agencije za varnost hrane glede 
izvrševanja proračuna agencije za 
proračunsko leto 2010;

Or. en

Predlog spremembe 3
Monica Luisa Macovei

Predlog sklepa 1
Odstavek 1
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Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... izvršni direktorici Evropske agencije 
za varnost hrane glede izvrševanja 
proračuna agencije za proračunsko leto 
2010;

1. odloži sklep o podelitvi razrešnice
izvršni direktorici Evropske agencije za 
varnost hrane glede izvrševanja proračuna 
organa za proračunsko leto 2010;

Or. en

Predlog spremembe 4
Bart Staes

Predlog sklepa 1
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... izvršni direktorici Evropske agencije 
za varnost hrane glede izvrševanja 
proračuna agencije za proračunsko leto 
2010;

1. odloži sklep o podelitvi razrešnice
izvršni direktorici Evropske agencije za 
varnost hrane glede izvrševanja proračuna 
organa za proračunsko leto 2010;

Or. en

Predlog spremembe 5
Edit Herczog

Predlog sklepa 2
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... zaključni račun Evropske agencije za 
varnost hrane za proračunsko leto 2010;

1. odobri zaključek poslovnih knjig
Evropske agencije za varnost hrane za 
proračunsko leto 2010;

Or. en

Predlog spremembe 6
Monica Luisa Macovei
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Predlog sklepa 2
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... zaključni račun Evropske agencije za 
varnost hrane za proračunsko leto 2010;

1. odloži zaključek poslovnih knjig
Evropske agencije za varnost hrane za 
proračunsko leto 2010;

Or. en

Predlog spremembe 7
Iliana Ivanova

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

C a. ker se delovna obremenitev še naprej 
povečuje tako v obsegu kot glede 
zapletenosti, saj je bilo sprejetih več kot 
560 znanstvenih izdelkov;

Or. en

Predlog spremembe 8
Bart Staes

Predlog resolucije
Podnaslov 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Odloži podelitev razrešnice agenciji in  
pričakuje bistvene odgovore ter ukrepe 
glede kritičnih pripomb in zahtev.

Or. en
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Predlog spremembe 9
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. vendar poziva agencijo, naj izvede 
nadaljnje ukrepe, da bi omogočila 
zadovoljivo izvrševanje proračuna tako v 
odobritvah za prevzem obveznosti kakor 
odobritvah za prevzem plačil ter obvesti 
organ za podelitev razrešnice o doseženem 
napredku;

5. poziva agencijo, naj izvede nadaljnje 
ukrepe, da bi omogočila zadovoljivo 
izvrševanje proračuna tako v odobritvah za 
prevzem obveznosti kakor odobritvah za 
prevzem plačil ter obvesti organ za 
podelitev razrešnice o doseženem 
napredku;

Or. en

Predlog spremembe 10
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. na podlagi podatkov agencije ugotavlja, 
da je bil v skladu s časovnim načrtom 
Komisije računovodski sistem na podlagi 
nastanka poslovnega dogodka (ABAC) 
načrtovan za september 2011;

6. na podlagi podatkov agencije ugotavlja, 
da je bil v skladu s časovnim načrtom 
Komisije računovodski sistem na podlagi 
nastanka poslovnega dogodka (ABAC) 
načrtovan za september 2011 in v skladu s 
tem izveden;

Or. en

Predlog spremembe 11
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6 a. meni, da je nesprejemljivo, da čeprav 
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upravni odbor agencije šteje le 15 članov, 
vsaka seja stane povprečno 92.630 EUR, 
kar predstavlja znesek 6.175 EUR na 
člana; poudarja, da je ta znesek skoraj 
trikrat višji kot drugi najdražji upravni 
odbor decentralizirane agencije; meni, da 
so ti stroški sej upravnega odbora 
pretirani in da jih je treba korenito 
zmanjšati; poziva agencijo in njen 
upravni odbor, naj nemudoma izboljšajo 
stanje in obvestijo organ za podelitev 
razrešnice o sprejetih ukrepih do 30. 
junija 2012;

Or. en

Predlog spremembe 12
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. znova spodbuja agencijo, naj izboljša 
upravljanje proračuna, da bi zmanjšala 
visoke zneske svojih prenosov; zlasti 
ugotavlja, da takšno stanje kaže na 
pomanjkljivosti v načinu, na katerega 
agencija upravlja pogodbe ter spremlja 
predložitve poročil in izjav o stroških;

8. poziva agencijo, naj izboljša upravljanje 
proračuna, da bi zmanjšala visoke zneske 
svojih prenosov in tudi izboljša 
upravljanje pogodb ter spremljanje 
predložitev poročil in izjav o stroških;

Or. en

Predlog spremembe 13
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva agencijo, naj razvije in izvede 
skupno spremljanje upravljanja vseh svojih 

9. poziva agencijo, naj razvije in izvede 
skupno spremljanje upravljanja vseh svojih 
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pogodb; ugotavlja zlasti pomanjkanje 
centralnih in usklajenih zmogljivosti na 
ravni direktorata, pristojnih za spremljanje 
pogodb; poudarja, da to vključuje 
tveganje neučinkovite rabe sredstev in 
neusklajenega spremljanja pogodb in zato 
zahteva od agencije, da centralizira te 
pristojnosti na ravni vsakega direktorata;

pogodb; ugotavlja zlasti pomanjkanje 
centralnih in usklajenih zmogljivosti na 
ravni direktorata, pristojnih za spremljanje 
pogodb;

Or. en

Predlog spremembe 14
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. izraža zaskrbljenost, ker je agencija 
odložila za več kot 12 mesecev »zelo 
pomembno« priporočilo notranje revizijske 
službe, v katerem se poziva agencijo, naj 
opravi postopek obnovitve pogodb in 
zagotovi preglednost sprejemanja 
odločitev; zato poziva agencijo, naj organu 
za razrešnico obrazloži razloge za zamudo 
in nemudoma obravnava to 
pomanjkljivost;

15. ugotavlja, da je agencija odložila za 
več kot 12 mesecev »zelo pomembno« 
priporočilo notranje revizijske službe, v 
katerem se poziva agencijo, naj opravi
postopek obnovitve pogodb in zagotovi 
preglednost sprejemanja odločitev; poziva 
skupno podjetje, naj organu za podelitev 
razrešnice pojasni, zakaj je prišlo do 
zamude;

Or. en

Predlog spremembe 15
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. izraža globoko zaskrbljenost zaradi 
rednih poročil v medijih, v katerih se 
dvomi o neodvisnosti agencije in članov 
njenega upravnega odbora; zlasti 

črtano
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ugotavlja, da se je septembra 2010 
poročalo, da je predsednica upravnega 
odbora neposredno povezana z živilsko 
industrijo in je članica sveta direktorjev 
Mednarodnega inštituta za znanost o 
življenju (ILSI) – Evropa; je seznanjen, 
da je bila izjava o interesih predsednice 
upravnega odbora agencije spremenjena 
28. septembra 2010, tako da vključuje 
njeno dejavnost v ILSI; meni, da lahko 
domneve o navzkrižju interesov v agenciji 
negativno vplivajo na javno zaupanje v 
agencijo in ogrozijo njeno poslanstvo ter 
cilje;

Or. en

Predlog spremembe 16
Ingeborg Gräßle

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. izraža globoko zaskrbljenost zaradi 
rednih poročil v medijih, v katerih se 
dvomi o neodvisnosti agencije in članov 
njenega upravnega odbora; zlasti 
ugotavlja, da se je septembra 2010 
poročalo, da je predsednica upravnega 
odbora neposredno povezana z živilsko 
industrijo in je članica sveta direktorjev 
Mednarodnega inštituta za znanost o 
življenju (ILSI) – Evropa; je seznanjen, 
da je bila izjava o interesih predsednice 
upravnega odbora agencije spremenjena 
28. septembra 2010, tako da vključuje 
njeno dejavnost v ILSI; meni, da lahko 
domneve o navzkrižju interesov v agenciji 
negativno vplivajo na javno zaupanje v 
agencijo in ogrozijo njeno poslanstvo ter 
cilje;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 17
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Bart Staes, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. meni, da čeprav je dialog z industrijo 
o metodologijah ocenjevanja izdelkov 
legitimen in potreben, ta dialog ne bi smel 
ogrožati neodvisnosti organa niti 
celovitosti postopkov ocenjevanja 
tveganja; zato zahteva, da organ 
obravnava kot navzkrižje interesov 
sedanjo ali nedavno preteklo udeležbo 
članov ali uslužbencev svojega upravnega 
odbora, sveta in delovne skupine pri 
dejavnostih Mednarodnega inštituta za 
znanost o življenju (ILSI), na primer 
projektnih skupinah, znanstvenih odborih 
ali predsedovanjih konferencam;

Or. en

Predlog spremembe 18
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poziva Računsko sodišče, naj zaključi 
in predstavi svojo revizijo o navzkrižju 
interesov v agenciji, da bo imel Parlament 
na voljo nepristransko oceno;

Or. en

Predlog spremembe 19
Ingeborg Gräßle



AM\892988SL.doc 11/18 PE483.626v01-00

SL

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. zato meni, da je treba izvesti 
poglobljeno analizo teh poročil glede na 
posamezen primer ter morebitnih in 
dejanskih primerov navzkrižja interesov, 
da bi ocenili objektivnost in 
nepristranskost agencije na vseh ravneh 
ter njeno delo; poleg tega poziva agencijo, 
naj natančno preveri izjave o interesih, ki 
so jih predložili njeno osebje, strokovnjaki 
in člani upravnega odbora, ter sprejme 
konkretne ukrepe za preprečitev 
navzkrižja interesov in obveščanje 
javnosti;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 20
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. zato meni, da je treba izvesti 
poglobljeno analizo teh poročil glede na 
posamezen primer ter morebitnih in 
dejanskih primerov navzkrižja interesov, 
da bi ocenili objektivnost in 
nepristranskost agencije na vseh ravneh 
ter njeno delo; poleg tega poziva agencijo, 
naj natančno preveri izjave o interesih, ki 
so jih predložili njeno osebje, strokovnjaki 
in člani upravnega odbora, ter sprejme 
konkretne ukrepe za preprečitev 
navzkrižja interesov in obveščanje 
javnosti;

17. poziva agencijo, naj organu za 
razrešnico zagotovi smernice in merila za 
ocenjevanje za obravnavo morebitnega 
navzkrižja interesov članov osebja, 
vključno s člani upravnega odbora;

Or. en
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Predlog spremembe 21
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. zato meni, da je treba izvesti 
poglobljeno analizo teh poročil glede na 
posamezen primer ter morebitnih in 
dejanskih primerov navzkrižja interesov, 
da bi ocenili objektivnost in nepristranskost 
agencije na vseh ravneh ter njeno delo; 
poleg tega poziva agencijo, naj natančno 
preveri izjave o interesih, ki so jih 
predložili njeno osebje, strokovnjaki in 
člani upravnega odbora, ter sprejme 
konkretne ukrepe za preprečitev navzkrižja 
interesov in obveščanje javnosti;

17. zato meni, da je treba izvesti 
poglobljeno analizo teh poročil glede na 
posamezen primer ter morebitnih in 
dejanskih primerov navzkrižja interesov, 
da bi ocenili objektivnost in nepristranskost 
agencije na vseh ravneh ter njeno delo; 
poleg tega poziva agencijo, naj natančno 
preveri izjave o interesih, ki so jih 
predložili njeno osebje, strokovnjaki in 
člani upravnega odbora, ter sprejme 
konkretne ukrepe za preprečitev navzkrižja 
interesov in obveščanje javnosti; poziva 
agencijo, naj v natančnem pisnem 
poročilu do 30. junija 2012 obvesti organ 
za podelitev razrešnice o postopku 
pregledovanja in sprejetih konkretnih 
ukrepih;

Or. en

Predlog spremembe 22
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poleg tega je seznanjen, da je Računsko 
sodišče ugotovilo, da postopek pregleda 
izjav članov upravnega odbora o interesih 
ni dovolj strog niti dovolj podroben ter 
ogroža celovitost in preglednost tega 
postopka;

18. je seznanjen, da je Računsko sodišče 
ugotovilo, da postopek pregleda izjav 
članov upravnega odbora o interesih ni 
dovolj strog niti dovolj podroben ter 
ogroža celovitost in preglednost tega 
postopka;

Or. en
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Predlog spremembe 23
Ingeborg Gräßle

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poleg tega je seznanjen, da je Računsko 
sodišče ugotovilo, da postopek pregleda 
izjav članov upravnega odbora o interesih 
ni dovolj strog niti dovolj podroben ter 
ogroža celovitost in preglednost tega 
postopka;

18. je seznanjen, da je Računsko sodišče 
ugotovilo, da postopek pregleda izjav 
članov upravnega odbora o interesih ni 
dovolj strog niti dovolj podroben ter 
ogroža celovitost in preglednost tega 
postopka;

Or. en

Predlog spremembe 24
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Bart Staes, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. meni, da ocenjevanje proizvodov ne 
sme temeljiti le na podatkih industrije, 
ampak mora ustrezno upoštevati 
neodvisno znanstveno literaturo, 
objavljeno v strokovno pregledanih 
revijah; poudarja, da je treba biti izredno 
pozorni na vpliv industrije pri določanju 
smernic in metodologij ocenjevanja, ki ne 
smejo dajati prednosti raziskavam, ki jih 
sponzorira industrija iz nezanesljivih 
razlogov, smernice in metodologije 
ocenjevanja pa morajo biti oblikovane na 
odprt, pregleden in uravnotežen način;    

Or. en
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Predlog spremembe 25
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. je seznanjen, da se je marca 2010 
nemška nevladna organizacija pritožila 
Evropskemu varuhu človekovih pravic, da 
agencija ni ustrezno obravnavala 
možnosti navzkrižja interesov v zvezi z
zaposlitvijo njenega vodje oddelka za 
genetsko spremenjene organizme v 
biotehnološkem podjetju leta 2008, manj 
kot dva meseca potem, ko je zadevni 
uslužbenec zapustil agencijo, brez obdobja 
»razmisleka«;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 26
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da je Varuh ugotovil, da 
agencija ni izvedla poglobljene ocene 
domnevne možnosti navzkrižja interesov in 
pozval agencijo, naj izboljša način uporabe 
njenih pravil in postopkov v prihodnjih 
primerih »vrtljivih vrat«; poleg tega 
opozarja, da je Varuh tudi poudaril, da so 
pogajanja aktivno zaposlenega 
uslužbenca v zvezi s prihodnjim delovnim 
mestom, ki bi se lahko štela za »vrtljiva 
vrata«, že sama pomenila navzkrižje 
interesov in je priporočil, da bi agencija v 
skladu s tem morala okrepiti svoja pravila 
in postopke; poziva agencijo, naj obvesti 
organ o razrešnici o sprejetih konkretnih 
ukrepih in njihovih rokih, da bi ustrezno 

20. poudarja, da je Varuh ugotovil, da 
agencija ni izvedla poglobljene ocene 
domnevne možnosti navzkrižja interesov in 
pozval agencijo, naj izboljša način uporabe 
njenih pravil in postopkov v prihodnjih 
primerih »vrtljivih vrat«; poziva agencijo, 
naj obvesti organ za podelitev razrešnice o 
sprejetih konkretnih ukrepih in njihovih 
rokih, da bi ustrezno upoštevala ugotovitve 
Varuha;
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upoštevala ugotovitve Varuha;

Or. en

Predlog spremembe 27
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poleg tega poziva agencijo, naj sprejme 
ustrezne ukrepe v primerih navzkrižja 
interesov in primerih »vrtljivih vrat«, 
vključno s primeri v upravnem odboru, ter 
nemudoma obvesti organ za razrešnico in 
tudi javnost o sprejetih ukrepih;

21. poziva agencijo, naj sprejme ustrezne 
ukrepe v primerih navzkrižja interesov in 
primerih »vrtljivih vrat«, vključno s 
primeri v upravnem odboru, ter obvesti 
organ za podelitev razrešnice o sprejetih 
ukrepih;

Or. en

Predlog spremembe 28
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Bart Staes, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. pozdravlja dejstvo, da je agencija 
sprejela novo opredelitev navzkrižja 
interesov na podlagi opredelitve OECD, 
vendar opozarja, da so potrebne nadaljnje 
izboljšave za okrepitev politike 
neodvisnosti organa; zlasti poudarja, da je 
treba merila, ki opredeljujejo navzkrižje 
interesov, razjasniti in razširiti, ter 
vključiti sedanje in nedavne pretekle 
dejavnosti; 

Or. en
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Predlog spremembe 29
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. je seznanjen s podatkom agencije, da je 
pregled njene politike izjav o interesih 
potekal leta 2011;

23. je seznanjen s podatkom agencije, da je 
pregled njene politike izjav o interesih 
potekal leta 2011 in da je njen upravni 
odbor sprejel novo politiko o neodvisnosti 
in postopkih sprejemanja znanstvenih 
odločitev;

Or. en

Predlog spremembe 30
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. opaža, da je agencija večkrat 
kritizirana zaradi domnevnih primerov 
navzkrižja interesov, ki vključujejo člane 
skupin strokovnjakov, zlasti v primeru 
svetov “Živilski aditivi in hranilni viri, 
dodani živilom” (AHS) ter »Genetsko 
spremenjeni organizmi« (GSO); poudarja, 
da bo 8 svetov agencije in njen znanstveni 
odbor obnovljenih marca 2012 in da se 
pregleduje sposobnost agencije za 
izvajanje nove politike; zato poziva 
agencijo, da pisno obvesti organ za 
podelitev razrešnice do 30. junija 2012 o 
sprejetih ukrepih za izvajanje nove 
politike o neodvisnosti in postopkih 
sprejemanja znanstvenih odločitev ter da 
pri obnavljanju svojih svetov in 
znanstvenega odbora spoštuje opredelitev 
navzkrižja interesov, ki jo je določila 
OECD; obenem poziva agencijo, naj 
obvesti organ za podelitev razrešnice o 
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novi sestavi svetov in znanstvenega 
odbora do 30. junija 2012;

Or. en

Predlog spremembe 31
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 23 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23b. ugotavlja, da je Računsko sodišče 
agencijo obravnavalo v okviru posebnega 
poročila o ravnanju v primerih navzkrižja 
interesov v agencijah Unije in je 
seznanjen z informacijo Računskega 
sodišča, da bo to posebno poročilo 
objavljeno konec junija 2012; zaradi 
številnih kritik na račun neodvisnosti 
agencije bodo upoštevane tudi ugotovitve 
Računskega sodišča glede navzkrižja 
interesov;

Or. en

Predlog spremembe 32
Iliana Ivanova

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. pozdravlja načrte agencije za 
izboljšanje srednjeročnega načrtovanja za 
boljše vključevanje držav članic v delo 
agencije in boljše združevanje svojih 
sredstev po vsej Evropi; podpira agencijo 
pri krepitvi njenega sodelovanja z 
državami članicami na področju 
ocenjevanja tveganja;
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Or. en


