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Amendamentul 1
Thomas Ulmer

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază rolul Autorității Europene 
pentru Siguranța Alimentară în furnizarea 
de consultanță independentă de înaltă 
calitate pentru a asigura respectarea 
standardelor de siguranță ale UE și în 
asigurarea excelenței științifice și a 
independenței în toate aspectele cu impact 
direct sau indirect asupra siguranței 
alimentelor și furajelor și asupra protecției 
plantelor; recomandă luarea unor măsuri 
pentru a încuraja și monitoriza în 
continuare normele interne privind 
declarațiile de interese ale personalului 
EFSA și ale experților care lucrează 
pentru Autoritate;

5. subliniază rolul Autorității Europene 
pentru Siguranța Alimentară în furnizarea 
de consultanță independentă de înaltă 
calitate pentru a asigura respectarea 
standardelor de siguranță ale UE și în 
asigurarea excelenței științifice și a 
independenței în toate aspectele cu impact 
direct sau indirect asupra siguranței 
alimentelor și furajelor și asupra protecției 
plantelor; 

Or. de

Amendamentul 2
Satu Hassi

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază rolul Autorității Europene
pentru Siguranța Alimentară în furnizarea 
de consultanță independentă de înaltă
calitate pentru a asigura respectarea 
standardelor de siguranță ale UE și în
asigurarea excelenței științifice și a 
independenței în toate aspectele cu impact 
direct sau indirect asupra siguranței 
alimentelor și furajelor și asupra protecției 
plantelor; recomandă luarea unor măsuri 
pentru a încuraja și monitoriza în 

5. subliniază că este necesar ca 
Autoritatea Europeană pentru Siguranța 
Alimentară să se asigure că oferă
consultanță independentă și de calitate 
pentru a garanta respectarea standardelor 
de siguranță ale UE și excelența științifică 
și independența în toate aspectele cu 
impact direct sau indirect asupra siguranței 
alimentelor și furajelor și asupra protecției 
plantelor; recomandă luarea unor măsuri 
pentru a încuraja și monitoriza în 
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continuare normele interne privind 
declarațiile de interese ale personalului 
EFSA și ale experților care lucrează pentru 
Autoritate;

continuare normele interne privind 
declarațiile de interese ale personalului 
EFSA și ale experților care lucrează pentru 
Autoritate; invită EFSA să demareze o 
investigație asupra potențialelor conflicte 
de interese în ceea ce îi privește pe 
oamenii de știință de renume, astfel încât 
să se poată detecta posibilele omisiuni din 
declarațiile de interese și să se poată lua 
măsuri în timp util;

Or. en

Amendamentul 3
Thomas Ulmer

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. recomandă, în special în interesul 
transparenței, măsuri suplimentare de 
promovare și monitorizare a respectării 
normelor interne privind declarațiile de 
interese ale personalului EFSA și ale 
experților care lucrează pentru 
Autoritate;

Or. de

(Acest aspect ar trebui să facă obiectul unui punct separat pentru a sublinia importanța 
asigurării transparenței în funcționarea Autorității.)

Amendamentul 4
Alexander Graf Lambsdorff

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră, pe baza datelor disponibile,
că se poate acorda directorului executiv al 

6. consideră că, având în vedere faptul că 
nu sunt disponibile date, ar trebui să se 
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Autorității Europene pentru Siguranța 
Alimentară descărcarea de gestiune pentru 
execuția bugetului EFSA aferent 
exercițiului financiar 2009.

amâne acordarea descărcării de gestiune
directorului executiv al Autorității 
Europene pentru Siguranța Alimentară 
pentru execuția bugetului EFSA aferent 
exercițiului financiar 2009.

Or. en

Amendamentul 5
Alexander Graf Lambsdorff

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. îndeamnă Comisia să transmită 
Parlamentului rapoartele de audit intern 
referitoare la Autoritatea Europeană 
pentru Siguranța Alimentară;

Or. en

Amendamentul 6
Alexander Graf Lambsdorff

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. solicită Curții de Conturi Europene să 
realizeze audituri ale performanței în 
cadrul Autorității Europene pentru 
Siguranța Alimentară;

Or. en


