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Pozměňovací návrh 1
Renate Sommer

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. v minulosti již poukazoval na určité 
nedostatky v souvislosti se střety zájmů, 
prohlášením o zájmech 
a transparentností; chtěl by konkrétně 
připomenout, že bývalá předsedkyně 
správní rady v roce 2010 neoznámila své 
členství v radě Mezinárodního institutu pro 
přírodní vědy (ILSI); považuje však za 
pozoruhodné, že členové správní rady 
EFSA nejsou jmenováni výkonným 
ředitelem, který je tedy ani nemůže odvolat
z funkce;

2. v minulosti již upozorňoval na možné
střety zájmů; chtěl by konkrétně 
připomenout, že bývalá předsedkyně 
správní rady v roce 2010 neoznámila své 
členství v radě Mezinárodního institutu pro 
přírodní vědy (ILSI); konstatuje, že 
členové správní rady EFSA nemohou být
výkonným ředitelem odvoláni z funkce;

Or. de

Pozměňovací návrh 2
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. v minulosti již poukazoval na určité 
nedostatky v souvislosti se střety zájmů, 
prohlášením o zájmech a transparentností; 
chtěl by konkrétně připomenout, že bývalá 
předsedkyně správní rady v roce 2010 
neoznámila své členství v radě 
Mezinárodního institutu pro přírodní vědy 
(ILSI); považuje však za pozoruhodné, že 
členové správní rady EFSA nejsou 
jmenováni výkonným ředitelem, který je 
tedy ani nemůže odvolat z funkce;

2. poznamenává, že přetrvávají obavy 
ohledně institucionálních selhání, která 
vedla k nedostatkům v souvislosti se střety 
zájmů, prohlášením o zájmech 
a transparentností; chtěl by konkrétně 
připomenout, že bývalá předsedkyně 
správní rady v roce 2010 neoznámila své 
členství v radě Mezinárodního institutu pro 
přírodní vědy (ILSI); považuje však za 
pozoruhodné, že členové správní rady 
EFSA nejsou jmenováni výkonným 
ředitelem, který je tedy ani nemůže odvolat 
z funkce;
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Or. en

Pozměňovací návrh 3
Corinne Lepage

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. v minulosti již poukazoval na určité
nedostatky v souvislosti se střety zájmů, 
prohlášením o zájmech a transparentností;
chtěl by konkrétně připomenout, že bývalá 
předsedkyně správní rady v roce 2010 
neoznámila své členství v radě 
Mezinárodního institutu pro přírodní vědy 
(ILSI); považuje však za pozoruhodné, že 
členové správní rady EFSA nejsou 
jmenováni výkonným ředitelem, který je 
tedy ani nemůže odvolat z funkce;

2. v minulosti již poukazoval na závažné 
nedostatky v souvislosti se střety zájmů, 
prohlášením o zájmech a transparentností;
chtěl by konkrétně připomenout, že bývalá 
předsedkyně správní rady v roce 2010
neoznámila své členství v radě 
Mezinárodního institutu pro přírodní vědy 
(ILSI), přičemž tento institut je 
financován podniky z potravinářského, 
chemického a farmaceutického průmyslu;
považuje však za pozoruhodné, že členové 
správní rady EFSA nejsou jmenováni 
výkonným ředitelem, který je tedy ani 
nemůže odvolat z funkce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Renate Sommer

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. uvědomuje si rovněž závažnost 
fenoménu „otáčivých dveří“ a konstatuje, 
že je třeba stanovit a uplatňovat náležitá 
opatření, která budou předcházet výskytu 
takových případů, jež oslabují věrohodnost 
úřadu EFSA; je přesvědčen o tom, že tato 
opatření musí doprovázet soubor sankcí, 
které budou uplatněny v případě porušení 
příslušných předpisů;

3. konstatuje, že je třeba uplatňovat 
opatření, která zachovají věrohodnost 
úřadu EFSA;
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Or. de

Pozměňovací návrh 5
Kartika Tamara Liotard

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. uvědomuje si rovněž závažnost 
fenoménu „otáčivých dveří“ a konstatuje, 
že je třeba stanovit a uplatňovat náležitá 
opatření, která budou předcházet výskytu 
takových případů, jež oslabují věrohodnost 
úřadu EFSA; je přesvědčen o tom, že tato 
opatření musí doprovázet soubor sankcí, 
které budou uplatněny v případě porušení 
příslušných předpisů;

3. uvědomuje si rovněž závažnost 
fenoménu „otáčivých dveří“ a konstatuje, 
že je naléhavě třeba stanovit a uplatňovat 
náležitá opatření, která budou předcházet 
výskytu takových případů, jež oslabují 
věrohodnost úřadu EFSA; je přesvědčen o 
tom, že tato opatření musí doprovázet 
soubor sankcí, které budou uplatněny 
v případě porušení příslušných předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Corinne Lepage

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. uvědomuje si rovněž závažnost 
fenoménu „otáčivých dveří“ a konstatuje, 
že je třeba stanovit a uplatňovat náležitá 
opatření, která budou předcházet výskytu 
takových případů, jež oslabují věrohodnost 
úřadu EFSA; je přesvědčen o tom, že tato 
opatření musí doprovázet soubor sankcí, 
které budou uplatněny v případě porušení 
příslušných předpisů;

3. uvědomuje si rovněž závažnost 
fenoménu „otáčivých dveří“ a konstatuje, 
že je třeba stanovit a uplatňovat náležitá 
opatření, která budou předcházet výskytu 
takových případů, jež oslabují věrohodnost 
úřadu EFSA; je přesvědčen o tom, že tato 
opatření musí doprovázet soubor sankcí, 
které budou uplatněny v případě porušení 
příslušných předpisů; připomíná, že 
evropský veřejný ochránce práv 
konstatoval, že úřad nepostupoval správně 
v případě potenciálního střetu zájmů z 
roku 2008, kdy vedoucí jeho oddělení pro 
geneticky modifikované organismy byl 



PE494.706v01-00 6/12 AM\911451CS.doc

CS

zaměstnán firmou specializující se na 
biotechnologie ani ne dva měsíce po svém 
odchodu s úřadu, bez jakéhokoli 
přechodného období, a že Parlament a 
ochránce práv vyzvali úřad, aby zlepšil 
způsob, jakým uplatňuje své předpisy a 
své postupy, aby v budoucnu už k 
podobným případům tzv. otočných dveří 
nedocházelo;

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Kartika Tamara Liotard

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je pevně přesvědčen o tom, že nejsou-li 
dodržovány platné předpisy, je nutné 
přijmout nezbytná opatření; domnívá se, že 
úřad EFSA musí v takových případech 
vypracovat akční plán pro nápravu 
nedostatků a že na jeho plnění by měl 
dohlížet Evropský parlament; dále je 
přesvědčen o tom, že Evropský parlament 
nebo evropský tvůrce právních předpisů 
musí tyto problémy vyřešit tím, že změní 
stávající předpisy s cílem odstranit 
případné mezery v legislativě;

5. je pevně přesvědčen o tom, že nejsou-li 
dodržovány platné předpisy, je nutné 
přijmout nezbytná opatření; domnívá se, že 
úřad EFSA musí v takových případech 
vypracovat akční plán pro nápravu 
nedostatků a že na jeho plnění by měl 
dohlížet Evropský parlament; dále je 
přesvědčen o tom, že Evropský parlament 
nebo evropský tvůrce právních předpisů 
musí tyto problémy vyřešit tím, že jako 
prioritu změní stávající předpisy s cílem 
odstranit případné mezery v legislativě;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Corinne Lepage

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je pevně přesvědčen o tom, že nejsou-li 5. je pevně přesvědčen o tom, že nejsou-li 
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dodržovány platné předpisy, je nutné 
přijmout nezbytná opatření; domnívá se, že 
úřad EFSA musí v takových případech 
vypracovat akční plán pro nápravu 
nedostatků a že na jeho plnění by měl 
dohlížet Evropský parlament; dále je 
přesvědčen o tom, že Evropský parlament 
nebo evropský tvůrce právních předpisů 
musí tyto problémy vyřešit tím, že změní 
stávající předpisy s cílem odstranit 
případné mezery v legislativě;

dodržovány platné předpisy, je nutné 
přijmout nezbytná opatření; domnívá se, že 
úřad EFSA musí v takových případech 
vypracovat akční plán pro nápravu 
nedostatků spolu s přesným časovým 
rozvrhem a že na jeho plnění by měl 
dohlížet Evropský parlament; dále je 
přesvědčen o tom, že Evropský parlament 
nebo evropský tvůrce právních předpisů 
musí tyto problémy vyřešit tím, že změní 
stávající předpisy s cílem odstranit 
případné mezery v legislativě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 9
Corinne Lepage

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. pečlivě si všímá všech nových politik, 
pravidel, prováděcích opatření a činností 
zavedených po roce 2007 s cílem 
předcházet střetům zájmů mezi odbornými 
vědeckými pracovníky a zaměstnanci 
a zmírňovat je; je pevně odhodlán sledovat 
výsledky těchto kroků; nadále bude 
pravidelně zvát výkonnou ředitelku 
k výměnám názorů a má v úmyslu zlepšit 
výměnu informací také jmenováním 
kontaktní osoby z řad poslanců 
a návštěvami úřadu EFSA, které bude 
vykonávat každé dva roky;  připomíná, že 
poslední návštěva se uskutečnila v květnu 
2012; 

6. pečlivě si všímá všech nových politik, 
pravidel, prováděcích opatření a činností 
zavedených po roce 2011 s cílem 
předcházet střetům zájmů mezi odbornými 
vědeckými pracovníky a zaměstnanci; je 
pevně odhodlán sledovat výsledky těchto 
kroků; nadále bude pravidelně zvát 
výkonnou ředitelku k výměnám názorů 
a má v úmyslu zlepšit výměnu informací 
také jmenováním kontaktní osoby z řad 
poslanců a návštěvami úřadu EFSA, které 
bude vykonávat každé dva roky;  
připomíná, že poslední návštěva se 
uskutečnila v květnu 2012;

Or. fr

Pozměňovací návrh 10
Esther de Lange
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Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. pečlivě si všímá všech nových politik, 
pravidel, prováděcích opatření a činností 
zavedených po roce 2007 s cílem 
předcházet střetům zájmů mezi odbornými 
vědeckými pracovníky a zaměstnanci 
a zmírňovat je; je pevně odhodlán sledovat 
výsledky těchto kroků; nadále bude 
pravidelně zvát výkonnou ředitelku 
k výměnám názorů a má v úmyslu zlepšit 
výměnu informací také jmenováním 
kontaktní osoby z řad poslanců 
a návštěvami úřadu EFSA, které bude 
vykonávat každé dva roky; připomíná, že 
poslední návštěva se uskutečnila v květnu 
2012;

6. pečlivě si všímá všech nových politik, 
pravidel, prováděcích opatření a činností 
zavedených po roce 2007 s cílem 
předcházet střetům zájmů mezi odbornými 
vědeckými pracovníky a zaměstnanci 
a zmírňovat je; vítá v tomto ohledu kodex 
chování správní rady EFSA a jejich 
aktivní přístup při přezkoumávání jejich 
prohlášení o zájmech a nová pravidla pro 
prověřování střetů zájmů, která jsou 
platná od července 2012 a byla proaktivně 
použita při obnovování složení vědeckých 
panelů; je pevně odhodlán sledovat 
výsledky těchto kroků; nadále bude 
pravidelně zvát výkonnou ředitelku 
k výměnám názorů a má v úmyslu zlepšit 
výměnu informací také jmenováním 
kontaktní osoby z řad poslanců 
a návštěvami úřadu EFSA, které bude 
vykonávat každé dva roky; připomíná, že 
poslední návštěva se uskutečnila v květnu 
2012;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Renate Sommer

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. pečlivě si všímá všech nových politik, 
pravidel, prováděcích opatření a činností 
zavedených po roce 2007 s cílem 
předcházet střetům zájmů mezi odbornými 
vědeckými pracovníky a zaměstnanci 
a zmírňovat je; je pevně odhodlán sledovat 
výsledky těchto kroků; nadále bude 
pravidelně zvát výkonnou ředitelku 

6. pečlivě si všímá všech nových politik, 
pravidel, prováděcích opatření a činností 
zavedených po roce 2007 s cílem 
předcházet střetům zájmů mezi odbornými 
vědeckými pracovníky a zaměstnanci 
a zmírňovat je; vítá zvláště nové směrnice 
pro nezávislost a vědecké rozhodovací 
procesy; je pevně odhodlán sledovat 
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k výměnám názorů a má v úmyslu zlepšit 
výměnu informací také jmenováním 
kontaktní osoby z řad poslanců 
a návštěvami úřadu EFSA, které bude 
vykonávat každé dva roky; připomíná, že 
poslední návštěva se uskutečnila v květnu 
2012;

výsledky těchto kroků; nadále bude 
pravidelně zvát výkonnou ředitelku 
k výměnám názorů a má v úmyslu zlepšit 
výměnu informací také jmenováním 
kontaktní osoby z řad poslanců 
a návštěvami úřadu EFSA, které bude 
vykonávat každé dva roky; připomíná, že 
poslední návštěva se uskutečnila v květnu 
2012;

Or. de

Pozměňovací návrh 12
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. je informován o rozsáhlé korespondenci 
mezi správními orgány úřadu EFSA 
a zpravodajkou výboru CONT z doby před 
rozhodnutím pléna o tom, že odkládá 
udělení absolutoria, a po tomto rozhodnutí;

7. je informován o rozsáhlé korespondenci 
mezi správními orgány úřadu EFSA 
a zpravodajkou výboru CONT jak před 
rozhodnutím pléna o tom, že odkládá 
udělení absolutoria, tak po tomto 
rozhodnutí;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Renate Sommer

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. připomíná, že Účetní dvůr se ve své 
zvláštní zprávě vyjádřil k revizi pravidel 
týkajících se prohlášení o zájmech členů 
správní rady a postupů při náboru 
zaměstnanců, avšak že účetní závěrku
úřadu EFSA za rozpočtový rok 2010 
současně považuje za spolehlivou, legální 

8. připomíná, že Účetní dvůr ve své 
zvláštní zprávě o revizi pravidel týkajících 
se prohlášení o zájmech členů správní rady 
a postupech při náboru zaměstnanců 
usoudil, že účetní závěrka úřadu EFSA za 
rozpočtový rok 2010 je spolehlivá, legální 
a správná;
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a správnou;

Or. de

Pozměňovací návrh 14
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. obecně vítá dohodu o společném 
prohlášení a společný přístup Evropského 
parlamentu, Rady a Komise 
k decentralizovaným agenturám; 
připomíná, že v jejich rámci se věnuje 
pozornost určitým prvkům významným pro 
udělení absolutoria; věří, že plán opatření 
přijímaných na základě společného 
přístupu tyto otázky řádně zohlední;

9. obecně vítá dohodu o společném 
prohlášení a společný přístup Evropského 
parlamentu, Rady a Komise 
k decentralizovaným agenturám;
připomíná, že v jejich rámci se věnuje 
pozornost určitým prvkům významným pro 
udělení absolutoria; zdůrazňuje, že plán 
opatření přijímaných na základě 
společného přístupu musí tyto otázky řádně 
zohlednit;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Corinne Lepage

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se však, že rozhodnutí 
o udělení absolutoria úřadu EFSA nelze 
podmiňovat dodatečnými požadavky, 
např. pokyny OECD, když jejich plnění 
během příslušného období, na nějž se 
uděluje absolutorium, oficiálně 
nevyžadoval tvůrce právních předpisů EU, 
ani zvláštní ustanovení v rámci agentur; 
vyzývá evropské orgány, aby přezkoumaly, 
zda je vhodné do případného společného 
rámce pro všechny evropské orgány 

vypouští se
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a instituce zahrnout další pokyny 
a zavázat se k jejich dodržování; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se však, že rozhodnutí 
o udělení absolutoria úřadu EFSA nelze 
podmiňovat dodatečnými požadavky, 
např. pokyny OECD, když jejich plnění 
během příslušného období, na nějž se 
uděluje absolutorium, oficiálně 
nevyžadoval tvůrce právních předpisů EU, 
ani zvláštní ustanovení v rámci agentur; 
vyzývá evropské orgány, aby 
přezkoumaly, zda je vhodné do 
případného společného rámce pro všechny 
evropské orgány a instituce zahrnout další 
pokyny a zavázat se k jejich dodržování;

10. domnívá se, že rozhodnutí o udělení 
absolutoria úřadu EFSA by mělo být 
založeno na pokynech OECD, aby byly 
zajištěny vysoce kvalitní, mezinárodně 
uznávané standardy účetnictví, auditu a 
finančního vykazování; vyzývá evropské 
orgány, aby zahrnuly do společného 
pracovního rámce pro všechny evropské 
orgány a instituce pokyny a zavázaly se je 
v tomto rámci uplatňovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Kartika Tamara Liotard

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se však, že rozhodnutí 
o udělení absolutoria úřadu EFSA nelze 
podmiňovat dodatečnými požadavky, např. 
pokyny OECD, když jejich plnění během 
příslušného období, na nějž se uděluje 
absolutorium, oficiálně nevyžadoval tvůrce 
právních předpisů EU, ani zvláštní 

10. domnívá se však, že rozhodnutí 
o udělení absolutoria úřadu EFSA nelze 
podmiňovat dodatečnými požadavky, např. 
pokyny OECD, když jejich plnění během 
příslušného období, na nějž se uděluje 
absolutorium, oficiálně nevyžadoval tvůrce 
právních předpisů EU, ani zvláštní 
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ustanovení v rámci agentur; vyzývá 
evropské orgány, aby přezkoumaly, zda je 
vhodné do případného společného rámce 
pro všechny evropské orgány a instituce 
zahrnout další pokyny a zavázat se k jejich 
dodržování;

ustanovení v rámci agentur; vyzývá 
evropské orgány, aby jako prioritní 
záležitost přezkoumaly, zda je vhodné do 
případného společného rámce pro všechny 
evropské orgány a instituce zahrnout další 
pokyny a zavázat se k jejich dodržování;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. domnívá se proto, že na základě 
dostupných údajů je možné výkonné 
ředitelce Evropského úřadu pro bezpečnost 
potravin udělit absolutorium za plnění 
rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2010.

11. domnívá se, že na základě dostupných 
údajů by nemělo být výkonné ředitelce 
Evropského úřadu pro bezpečnost potravin 
uděleno absolutorium za plnění rozpočtu 
úřadu na rozpočtový rok 2010.

Or. en


