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Изменение 1
Thomas Ulmer

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. изтъква ролята на Европейския орган 
за безопасност на храните за 
предоставянето на независими 
консултации с високо качество с цел да 
се гарантира спазването на стандартите 
за безопасност на ЕС и за гарантирането 
на научни постижения и независимост 
по всички въпроси с пряко или косвено 
въздействие върху безопасността на 
храните и фуражите и растителната 
защита; препоръчва да се вземат мерки 
за допълнително насърчаване и 
мониторинг на вътрешните правила 
за декларацията за интереси на 
служителите на ЕОБХ и експертите, 
работещи за Органа;

5. изтъква ролята на Европейския орган 
за безопасност на храните за 
предоставянето на независими 
консултации с високо качество с цел да 
се гарантира спазването на стандартите 
за безопасност на ЕС и за гарантирането 
на научни постижения и независимост 
по всички въпроси с пряко или косвено 
въздействие върху безопасността на 
храните и фуражите и растителната 
защита; 

Or. de

Изменение 2
Satu Hassi

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. изтъква ролята на Европейския
орган за безопасност на храните за 
предоставянето на независими
консултации с високо качество с цел да 
се гарантира спазването на стандартите 
за безопасност на ЕС и за 
гарантирането на научни постижения 
и независимост по всички въпроси с 
пряко или косвено въздействие върху 
безопасността на храните и фуражите и 

5. изтъква, че е необходимо 
Европейският орган за безопасност на 
храните да гарантира, че 
консултациите му са независими и с 
високо качество, за да се гарантира 
спазването на стандартите за 
безопасност на ЕС и научни постижения 
и независимост по всички въпроси с 
пряко или косвено въздействие върху 
безопасността на храните и фуражите и 
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растителната защита; препоръчва да се 
вземат мерки за допълнително 
насърчаване и мониторинг на 
вътрешните правила за декларацията за 
интереси на служителите на ЕОБХ и 
експертите, работещи за Органа;

растителната защита; препоръчва да се 
вземат мерки за допълнително 
насърчаване и мониторинг на 
вътрешните правила за декларацията за 
интереси на служителите на ЕОБХ и 
експертите, работещи за Органа;
приканва ЕОБХ да започне 
разследване относно потенциалните 
конфликти на интереси във връзка с 
водещи учени, така че евентуалните 
пропуски в декларациите на интереси 
да бъдат установени и отстранени 
своевременно;

Or. en

Изменение 3
Thomas Ulmer

Проектостановище
Параграф 5 а (нов) 

Проектостановище Изменение

5a. препоръчва, най-вече в интерес на 
прозрачността, да се вземат мерки за 
допълнително насърчаване и 
мониторинг на вътрешните правила 
за декларацията за интереси на 
служителите на ЕОБХ и експертите, 
работещи за Органа;

Or. de

(Този аспект следва да бъде разгледан в отделен параграф, за да се подчертае 
значението на прозрачното функциониране на Агенцията.)

Изменение 4
Alexander Graf Lambsdorff

Проектостановище
Параграф 6 
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Проектостановище Изменение

6. въз основа на наличните данни 
счита, че изпълнителният директор на 
Европейския орган за безопасност на 
храните може да бъде освободен от 
отговорност във връзка с 
изпълнението на бюджета на ЕОБХ за 
финансовата 2009 година.

6. като има предвид липсата на данни,
счита, че освобождаването от 
отговорност на изпълнителния
директор на Европейския орган за 
безопасност на храните във връзка с 
изпълнението на бюджета на ЕОБХ за 
финансовата 2009 година следва да се 
отложи;

Or. en

Изменение 5
Alexander Graf Lambsdorff

Проектостановище
Параграф 6 а (нов) 

Проектостановище Изменение

6a. настоятелно приканва Комисията 
да предостави на Парламента 
докладите от вътрешния одит на 
Европейския орган за безопасност на 
храните;

Or. en

Изменение 6
Alexander Graf Lambsdorff

Проектостановище
Параграф 6 б (нов) 

Проектостановище Изменение

6б. изисква от Европейската сметна 
палата да предприеме одити на 
изпълнението на Европейския орган за 
безопасност на храните.

Or. en
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