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Pozměňovací návrh 1

Thomas Ulmer

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje úlohu Evropského úřadu pro 
bezpečnost potravin při poskytování 
vysoce kvalitního nezávislého vědeckého 
poradenství s cílem zajistit dodržování 
bezpečnostních standardů EU a při 
zajišťování špičkové vědecké úrovně 
a nezávislosti ve všech záležitostech, jež 
přímo či nepřímo souvisejí s bezpečností 
potravin a krmiv a s ochranou rostlin;
doporučuje opatření k dalšímu posílení 
a sledování vnitřních předpisů týkajících 
se prohlášení o finančních zájmech, které 
musí předkládat zaměstnanci úřadu 
EFSA a odborníci, kteří pro úřad pracují;

5. zdůrazňuje úlohu Evropského úřadu pro 
bezpečnost potravin při poskytování 
vysoce kvalitního nezávislého vědeckého 
poradenství s cílem zajistit dodržování 
bezpečnostních standardů EU a při 
zajišťování špičkové vědecké úrovně 
a nezávislosti ve všech záležitostech, jež 
přímo či nepřímo souvisejí s bezpečností 
potravin a krmiv a s ochranou rostlin;

Or. de

Pozměňovací návrh 2
Satu Hassi

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje úlohu Evropského úřadu
pro bezpečnost potravin při poskytování 
vysoce kvalitního nezávislého vědeckého 
poradenství s cílem zajistit dodržování 
bezpečnostních standardů EU a při
zajišťování špičkové vědecké úrovně
a nezávislosti ve všech záležitostech, jež 
přímo či nepřímo souvisejí s bezpečností 
potravin a krmiv a s ochranou rostlin;
doporučuje opatření k dalšímu posílení 
a sledování vnitřních předpisů týkajících se 
prohlášení o finančních zájmech, které 

5. zdůrazňuje, že Evropský úřad pro 
bezpečnost potravin musí zajistit 
poskytování vysoce kvalitního 
a nezávislého vědeckého poradenství 
s cílem zaručit dodržování bezpečnostních 
standardů EU a špičkovou vědeckou 
úroveň a nezávislost ve všech 
záležitostech, jež přímo či nepřímo 
souvisejí s bezpečností potravin a krmiv 
a s ochranou rostlin; doporučuje opatření 
k dalšímu posílení a sledování vnitřních 
předpisů týkajících se prohlášení 
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musí předkládat zaměstnanci úřadu EFSA 
a odborníci, kteří pro úřad pracují;

o finančních zájmech, které musí 
předkládat zaměstnanci úřadu EFSA 
a odborníci, kteří pro úřad pracují; vyzývá 
úřad EFSA, aby přistoupil k šetření toho, 
zda u vedoucích vědeckých pracovníků 
nehrozí střety zájmů, aby bylo možné 
zavčas odhalit případná opomenutí 
v prohlášeních o finančních zájmech 
a napravit je;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Thomas Ulmer

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zejména s ohledem na zásadu 
transparentnosti doporučuje přijmout 
opatření k dalšímu posílení vnitřních 
předpisů týkajících se prohlášení 
o finančních zájmech zaměstnanců úřadu 
EFSA a odborníků, kteří pro úřad 
pracují, a opatření dohledu;

Or. de

(Tomuto hledisku by měl být věnován samostatný odstavec, aby se zdůraznil význam 
transparentního fungování úřadu.)

Pozměňovací návrh 4
Alexander Graf Lambsdorff

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. na základě dostupných údajů je toho 
názoru, že je možné výkonnému řediteli 
Evropského úřadu pro bezpečnost potravin 
udělit absolutorium za plnění rozpočtu 

6. vzhledem k nedostatku údajů je toho 
názoru, že udělení absolutoria výkonnému 
řediteli Evropského úřadu pro bezpečnost 
potravin za plnění rozpočtu úřadu EFSA na 
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úřadu EFSA na rozpočtový rok 2009. rozpočtový rok 2009 by mělo být 
odloženo;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Alexander Graf Lambsdorff

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. naléhá na Komisi, aby Parlamentu 
předala zprávy o interním auditu 
vypracované pro Evropský úřad pro 
bezpečnost potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Alexander Graf Lambsdorff

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. vyzývá Evropský účetní dvůr, aby 
provedl audit výkonnosti Evropského 
úřadu pro bezpečnost potravin.

Or. en


