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Predlog spremembe 1
Thomas Ulmer

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja na vlogo Evropske agencije za 
varnost hrane pri zagotavljanju 
kakovostnih in neodvisnih nasvetov glede 
skladnosti z varnostnimi standardi EU ter 
znanstvene odličnosti in neodvisnosti v 
vseh zadevah, ki posredno ali neposredno 
vplivajo na varnost živil in krme ter zaščito 
rastlin; priporoča ukrepe za nadaljnje 
gojenje in spremljanje internih pravil 
glede izjav o interesih za zaposlene pri 
agenciji in strokovnjake, ki delajo zanjo;

5. opozarja na vlogo Evropske agencije za 
varnost hrane pri zagotavljanju 
kakovostnih in neodvisnih nasvetov glede 
skladnosti z varnostnimi standardi EU ter 
znanstvene odličnosti in neodvisnosti v 
vseh zadevah, ki posredno ali neposredno 
vplivajo na varnost živil in krme ter zaščito 
rastlin;

Or. de

Predlog spremembe 2
Satu Hassi

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja na vlogo Evropske agencije za 
varnost hrane pri zagotavljanju 
kakovostnih in neodvisnih nasvetov glede 
skladnosti z varnostnimi standardi EU ter 
znanstvene odličnosti in neodvisnosti v 
vseh zadevah, ki posredno ali neposredno 
vplivajo na varnost živil in krme ter zaščito 
rastlin; priporoča ukrepe za nadaljnje 
gojenje in spremljanje internih pravil glede 
izjav o interesih za zaposlene pri agenciji 
in strokovnjake, ki delajo zanjo;

5. opozarja, da mora Evropska agencija za 
varnost hrane poskrbeti, da bodo njeni 
nasveti kakovostni in neodvisni, s čimer bi 
zagotovili skladnost z varnostnimi 
standardi EU ter znanstvene odličnosti in 
neodvisnosti v vseh zadevah, ki posredno 
ali neposredno vplivajo na varnost živil in 
krme ter zaščito rastlin; priporoča ukrepe 
za nadaljnje izboljševanje in spremljanje 
internih pravil glede izjav o interesih za 
zaposlene pri agenciji in strokovnjake, ki 
delajo zanjo; poziva agencijo, naj sproži 
preiskavo o morebitnem navzkrižju 
interesov vodilnih znanstvenikov, tako da 
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bo lahko odkrila morebitne izpuste v izjavi 
o interesih in se pravočasno odzvala 
nanje;

Or. en

Predlog spremembe 3
Thomas Ulmer

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 a. priporoča, da se zlasti v smislu 
preglednosti sprejmejo ukrepi, s katerimi 
bi dodatno spodbujali in nadzirali ukrepe 
v zvezi z izjavo o interesih osebja agencije 
ter strokovnjakov, ki delajo zanjo;

Or. de

Predlog spremembe 4
Alexander grof Lambsdorffski

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. na podlagi razpoložljivih podatkov 
meni, da se izvršni direktorici Evropske 
agencije za varnost hrane lahko podeli 
razrešnica glede izvrševanja proračuna 
agencije za proračunsko leto 2009.

6. glede na pomanjkanje razpoložljivih 
podatkov meni, da je treba odložiti 
podelitev razrešnice izvršni direktorici 
Evropske agencije za varnost hrane glede 
izvrševanja proračuna agencije za 
proračunsko leto 2009;

Or. en
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Predlog spremembe 5
Alexander grof Lambsdorffski

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6 a. poziva Komisijo, naj Parlamentu 
posreduje poročila o notranji reviziji 
Evropske agencije za varnost hrane;

Or. en

Predlog spremembe 6
Alexander grof Lambsdorffski

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6 b. zahteva, da Evropsko računsko 
sodišče opravlja revizije uspešnosti 
poslovanja Evropske agencije za varnost 
hrane.

Or. en


