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Poprawka 1
Thomas Ulmer

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla rolę Europejskiego Urzędu ds. 
Bezpieczeństwa Żywności w wydawaniu 
wysokiej jakości niezależnych opinii celem 
zapewnienia zgodności z normami 
bezpieczeństwa UE oraz w 
zagwarantowaniu wysokiego poziomu 
naukowego i niezależności we wszelkich 
kwestiach mających bezpośredni lub 
pośredni wpływ na bezpieczeństwo 
żywności i pasz oraz ochronę roślin; zaleca 
podjęcie środków na rzecz dalszego 
promowania i monitorowania 
wewnętrznych przepisów w sprawie 
deklaracji interesów składanych przez 
personel EFSA i ekspertów pracujących 
dla Urzędu;

5. podkreśla rolę Europejskiego Urzędu ds. 
Bezpieczeństwa Żywności w wydawaniu 
wysokiej jakości niezależnych opinii celem 
zapewnienia zgodności z normami 
bezpieczeństwa UE oraz w 
zagwarantowaniu wysokiego poziomu 
naukowego i niezależności we wszelkich 
kwestiach mających bezpośredni lub 
pośredni wpływ na bezpieczeństwo 
żywności i pasz oraz ochronę roślin;

Or. de

Poprawka 2
Satu Hassi

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla rolę Europejskiego Urzędu
ds. Bezpieczeństwa Żywności w 
wydawaniu wysokiej jakości niezależnych
opinii celem zapewnienia zgodności z 
normami bezpieczeństwa UE oraz w 
zagwarantowaniu wysokiego poziomu 
naukowego i niezależności we wszelkich 
kwestiach mających bezpośredni lub 
pośredni wpływ na bezpieczeństwo 
żywności i pasz oraz ochronę roślin; zaleca 

5. podkreśla, że Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności powinien 
zapewniać wysoką jakość i niezależność 
swoich opinii celem zagwarantowania
zgodności z normami bezpieczeństwa UE 
oraz w zagwarantowaniu wysokiego 
poziomu naukowego i niezależności we 
wszelkich kwestiach mających bezpośredni 
lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo 
żywności i pasz oraz ochronę roślin; zaleca 
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podjęcie środków na rzecz dalszego 
promowania i monitorowania 
wewnętrznych przepisów w sprawie 
deklaracji interesów składanych przez 
personel EFSA i ekspertów pracujących 
dla Urzędu;

podjęcie środków na rzecz dalszego 
promowania i monitorowania 
wewnętrznych przepisów w sprawie 
deklaracji interesów składanych przez 
personel EFSA i ekspertów pracujących 
dla Urzędu; zwraca się do EFSA o 
wszczynanie dochodzeń w sprawie 
ewentualnych konfliktów interesów 
dotyczących czołowych naukowców w 
sposób umożliwiający wykrycie 
ewentualnego braku informacji podanych 
w deklaracji interesów oraz podjęcie na 
czas odpowiednich działań;

Or. en

Poprawka 3
Thomas Ulmer

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5 a. zaleca, w szczególności z myślą o 
przejrzystości, podjęcie środków na rzecz 
dalszego promowania i monitorowania 
wewnętrznych przepisów w sprawie 
deklaracji interesów składanych przez 
personel EFSA i pracujących dla niego 
ekspertów;

Or. de

(Ten aspekt należy przedstawić w odrębnym ustępie, aby podkreślić znaczenie 
funkcjonowania Urzędu w sposób przejrzysty.)

Poprawka 4
Alexander Graf Lambsdorff

Projekt opinii
Ustęp 6 
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Projekt opinii Poprawka

6. na podstawie dostępnych danych uznaje, 
że dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności można udzielić absolutorium z 
wykonania budżetu EFSA za rok 
budżetowy 2009.

6. biorąc pod uwagę brak dostępnych 
danych, uznaje, że należy odłożyć w czasie 
udzielenie dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności absolutorium z wykonania 
budżetu EFSA za rok budżetowy 2009.

Or. en

Poprawka 5
Alexander Graf Lambsdorff

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6 a. apeluje do Komisji o przekazanie 
Parlamentowi sprawozdań z audytów 
wewnętrznych dotyczących Europejskiego 
Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności;

Or. en

Poprawka 6
Alexander Graf Lambsdorff

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6 b. wzywa Europejski Trybunał 
Obrachunkowy do przeprowadzenia 
audytów wyników Europejskiego Urzędu 
ds. Bezpieczeństwa Żywności.

Or. en


