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Τροπολογία 1
Thomas Ulmer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει τον ρόλο που διαδραματίζει 
η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων παρέχοντας υψηλής ποιότητας 
ανεξάρτητες συμβουλές για να 
εξασφαλίζεται τήρηση των προτύπων 
ασφαλείας της ΕΕ και εξασφαλίζοντας 
επιστημονική αριστεία και ανεξαρτησία επί 
παντός θέματος με άμεσο ή έμμεσο 
αντίκτυπο στην ασφάλεια των τροφίμων και 
ζωοτροφών και την προστασία των φυτών·
συνιστά τη λήψη μέτρων προς περαιτέρω 
ενθάρρυνση και παρακολούθηση κανόνων 
σχετικά με τη δήλωση συμφερόντων για το 
προσωπικό της EFSA και τους 
εμπειρογνώμονες που εργάζονται για την 
Αρχή·

5. υπογραμμίζει τον ρόλο που διαδραματίζει 
η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων παρέχοντας υψηλής ποιότητας 
ανεξάρτητες συμβουλές για να 
εξασφαλίζεται τήρηση των προτύπων 
ασφαλείας της ΕΕ και εξασφαλίζοντας 
επιστημονική αριστεία και ανεξαρτησία επί 
παντός θέματος με άμεσο ή έμμεσο 
αντίκτυπο στην ασφάλεια των τροφίμων και 
ζωοτροφών και την προστασία των φυτών·

Or. de

Τροπολογία 2
Satu Hassi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει τον ρόλο που διαδραματίζει
η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων παρέχοντας υψηλής ποιότητας 
ανεξάρτητες συμβουλές για να
εξασφαλίζεται τήρηση των προτύπων 
ασφαλείας της ΕΕ και εξασφαλίζοντας
επιστημονική αριστεία και ανεξαρτησία επί 
παντός θέματος με άμεσο ή έμμεσο 
αντίκτυπο στην ασφάλεια των τροφίμων και 
ζωοτροφών και την προστασία των φυτών·

5. υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλίζει
η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων ότι οι συμβουλές που παρέχει 
είναι υψηλής ποιότητας και ανεξάρτητες για 
να διασφαλίζεται τήρηση των προτύπων 
ασφαλείας της ΕΕ και επιστημονική 
αριστεία και ανεξαρτησία επί παντός 
θέματος με άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην 
ασφάλεια των τροφίμων και ζωοτροφών και 
την προστασία των φυτών· συνιστά τη λήψη 
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συνιστά τη λήψη μέτρων προς περαιτέρω 
ενθάρρυνση και παρακολούθηση κανόνων 
σχετικά με τη δήλωση συμφερόντων για το 
προσωπικό της EFSA και τους 
εμπειρογνώμονες που εργάζονται για την 
Αρχή·

μέτρων προς περαιτέρω ενθάρρυνση και 
παρακολούθηση κανόνων σχετικά με τη 
δήλωση συμφερόντων για το προσωπικό της 
EFSA και τους εμπειρογνώμονες που 
εργάζονται για την Αρχή· καλεί την EFSA 
να κινήσει διερεύνηση σχετικά με δυνάμει 
συγκρούσεις συμφέροντος όσον αφορά 
κορυφαίους επιστήμονες κατά τρόπο που 
να επιτρέπει να εντοπίζονται οι δυνατές 
παραλείψεις στη δήλωση συμφέροντος και 
να αναλαμβάνεται δράση εγκαίρως επί του 
θέματος·

Or. en

Τροπολογία 3
Thomas Ulmer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 a. έχοντας ιδιαίτερο μέλημα τη 
διαφάνεια, συνιστά τη λήψη μέτρων προς 
περαιτέρω ενθάρρυνση και 
παρακολούθηση των κανόνων σχετικά με 
τη δήλωση συμφερόντων για το προσωπικό 
της EFSA και τους εμπειρογνώμονες που 
εργάζονται για την Αρχή·

Or. de

(Αυτή η πτυχή πρέπει να διατυπώνεται σε χωριστή παράγραφο για να τονίζεται η σημασία που 
έχει το να εργάζεται η Αρχή με διαφάνεια.)

Τροπολογία 4
Alexander Graf Lambsdorff

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. βάσει των στοιχείων που διατίθενται είναι 
της γνώμης ότι μπορεί να χορηγηθεί 
απαλλαγή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων για την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού της EFSA για το 
οικονομικό έτος 2009.

6. λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη 
διαθέσιμων στοιχείων είναι της γνώμης ότι
πρέπει να αναβληθεί η χορήγηση 
απαλλαγής στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού της EFSA για το 
οικονομικό έτος 2009.

Or. en

Τροπολογία 5
Alexander Graf Lambsdorff

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. παροτρύνει την Επιτροπή να 
διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο τις εκθέσεις 
εσωτερικού ελέγχου της Ευρωπαϊκής 
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 6
Alexander Graf Lambsdorff

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 β. ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να 
προβεί σε ελέγχους επιδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων.

Or. en
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