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Τροπολογία 1
Renate Sommer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. έχει ήδη θίξει στο παρελθόν ορισμένες 
αδυναμίες σε σχέση με τη σύγκρουση
συμφερόντων, τη δήλωση συμφερόντων 
και τη διαφάνεια· θα ήθελε να επισημάνει 
ότι η πρώην Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου παρέλειψε να δηλώσει το 
2010 τη συμμετοχή της ως μέλους του 
συμβουλίου του International Life 
Sciences Institute (ILSI)· θεωρεί ωστόσο 
άξιο επισήμανσης ότι τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της EFSA δεν
διορίζονται από τον Εκτελεστικό 
Διευθυντή (ΕΔ) και κατά συνέπεια δεν 
είναι δυνατόν να αποπεμφθούν από τον 
ΕΔ·

2. έχει ήδη στο παρελθόν επιστήσει την 
προσοχή σε ενδεχόμενες συγκρούσεις
συμφερόντων· θα ήθελε να επισημάνει ότι 
η πρώην Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου παρέλειψε να δηλώσει το 
2010 τη συμμετοχή της ως μέλους του 
συμβουλίου του International Life 
Sciences Institute (ILSI)· επισημαίνει ότι 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 
EFSA δεν μπορούν να αποπεμφθούν από 
τον Εκτελεστικό Διευθυντή·

Or. de

Τροπολογία 2
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. έχει ήδη θίξει στο παρελθόν ορισμένες
αδυναμίες σε σχέση με τη σύγκρουση 
συμφερόντων, τη δήλωση συμφερόντων 
και τη διαφάνεια· θα ήθελε να επισημάνει 
ότι η πρώην Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου παρέλειψε να δηλώσει το 
2010 τη συμμετοχή της ως μέλους του 
συμβουλίου του International Life 
Sciences Institute (ILSI)· θεωρεί ωστόσο 
άξιο επισήμανσης ότι τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της EFSA δεν 

2. επισημαίνει ότι εξακολουθούν να 
υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τις 
θεσμικές ελλείψεις που οδήγησαν σε
αδυναμίες σε σχέση με τη σύγκρουση 
συμφερόντων, τη δήλωση συμφερόντων 
και τη διαφάνεια· θα ήθελε να επισημάνει 
ότι η πρώην Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου παρέλειψε να δηλώσει το 
2010 τη συμμετοχή της ως μέλους του 
συμβουλίου του International Life 
Sciences Institute (ILSI)· θεωρεί ωστόσο 
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διορίζονται από τον Εκτελεστικό 
Διευθυντή (ΕΔ) και κατά συνέπεια δεν 
είναι δυνατόν να αποπεμφθούν από τον 
ΕΔ·

άξιο επισήμανσης ότι τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της EFSA δεν 
διορίζονται από τον Εκτελεστικό 
Διευθυντή (ΕΔ) και κατά συνέπεια δεν 
είναι δυνατόν να αποπεμφθούν από τον 
ΕΔ·

Or. en

Τροπολογία 3
Corinne Lepage

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. έχει ήδη θίξει στο παρελθόν ορισμένες
αδυναμίες σε σχέση με τη σύγκρουση 
συμφερόντων, τη δήλωση συμφερόντων 
και τη διαφάνεια· θα ήθελε να επισημάνει 
ότι η πρώην Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου παρέλειψε να δηλώσει το 
2010 τη συμμετοχή της ως μέλους του 
συμβουλίου του International Life 
Sciences Institute (ILSI)· θεωρεί ωστόσο 
άξιο επισήμανσης ότι τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της EFSA δεν 
διορίζονται από τον Εκτελεστικό 
Διευθυντή (ΕΔ) και κατά συνέπεια δεν 
είναι δυνατόν να αποπεμφθούν από τον 
ΕΔ·

2. έχει ήδη θίξει στο παρελθόν σοβαρές
αδυναμίες σε σχέση με τη σύγκρουση 
συμφερόντων, τη δήλωση συμφερόντων 
και τη διαφάνεια· θα ήθελε να επισημάνει 
ότι η πρώην Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου παρέλειψε να δηλώσει το 
2010 τη συμμετοχή της ως μέλους του 
συμβουλίου του International Life 
Sciences Institute (ILSI), παρόλο που το 
ILSI χρηματοδοτείται από επιχειρήσεις 
του κλάδου των τροφίμων και των 
χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων·
θεωρεί ωστόσο άξιο επισήμανσης ότι τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 
EFSA δεν διορίζονται από τον 
Εκτελεστικό Διευθυντή (ΕΔ) και κατά 
συνέπεια δεν είναι δυνατόν να 
αποπεμφθούν από τον ΕΔ·

Or. fr

Τροπολογία 4
Renate Sommer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. έχει επίσης λάβει σοβαρά υπόψη τις 
περιπτώσεις μεταπήδησης στον ιδιωτικό 
τομέα και την ανάγκη να θεσπιστούν και 
να εφαρμοστούν αντίστοιχα μέτρα για την 
αποτροπή παρόμοιων περιστατικών, τα 
οποία υπονομεύουν την αξιοπιστία της 
Αρχής· είναι πεπεισμένο ότι παρόμοιες 
ενέργειες πρέπει να συνοδεύονται από μια 
δέσμη επιπτώσεων που θα επιβάλλονται 
όταν δεν τηρούνται οι εν λόγω κανόνες·

3. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να 
θεσπιστούν και να εφαρμοστούν μέτρα, τα 
οποία να διασφαλίζουν την αξιοπιστία της 
Αρχής·

Or. de

Τροπολογία 5
Kartika Tamara Liotard

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. έχει επίσης λάβει σοβαρά υπόψη τις 
περιπτώσεις μεταπήδησης στον ιδιωτικό 
τομέα και την ανάγκη να θεσπιστούν και 
να εφαρμοστούν αντίστοιχα μέτρα για την 
αποτροπή παρόμοιων περιστατικών, τα 
οποία υπονομεύουν την αξιοπιστία της 
Αρχής· είναι πεπεισμένο ότι παρόμοιες 
ενέργειες πρέπει να συνοδεύονται από μια 
δέσμη επιπτώσεων που θα επιβάλλονται 
όταν δεν τηρούνται οι εν λόγω κανόνες·

3. έχει επίσης λάβει σοβαρά υπόψη τις 
περιπτώσεις μεταπήδησης στον ιδιωτικό 
τομέα και την ανάγκη να θεσπιστούν και 
να εφαρμοστούν κατεπειγόντως
αντίστοιχα μέτρα για την αποτροπή 
παρόμοιων περιστατικών, τα οποία 
υπονομεύουν την αξιοπιστία της Αρχής·
είναι πεπεισμένο ότι παρόμοιες ενέργειες 
πρέπει να συνοδεύονται από μια δέσμη 
επιπτώσεων που θα επιβάλλονται όταν δεν 
τηρούνται οι εν λόγω κανόνες·

Or. en

Τροπολογία 6
Corinne Lepage

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. έχει επίσης λάβει σοβαρά υπόψη τις 
περιπτώσεις μεταπήδησης στον ιδιωτικό 
τομέα και την ανάγκη να θεσπιστούν και 
να εφαρμοστούν αντίστοιχα μέτρα για την 
αποτροπή παρόμοιων περιστατικών, τα 
οποία υπονομεύουν την αξιοπιστία της 
Αρχής· είναι πεπεισμένο ότι παρόμοιες 
ενέργειες πρέπει να συνοδεύονται από μια 
δέσμη επιπτώσεων που θα επιβάλλονται 
όταν δεν τηρούνται οι εν λόγω κανόνες· 

3. έχει επίσης λάβει σοβαρά υπόψη τις 
περιπτώσεις μεταπήδησης στον ιδιωτικό 
τομέα και την ανάγκη να θεσπιστούν και 
να εφαρμοστούν αντίστοιχα μέτρα για την 
αποτροπή παρόμοιων περιστατικών, τα 
οποία υπονομεύουν την αξιοπιστία της 
Αρχής· είναι πεπεισμένο ότι παρόμοιες 
ενέργειες πρέπει να συνοδεύονται από μια 
δέσμη επιπτώσεων που θα επιβάλλονται 
όταν δεν τηρούνται οι εν λόγω κανόνες· 
επισημαίνει ότι ο Ευρωπαίος 
Διαμεσολαβητής θεωρεί ότι η Αρχή δεν 
αντιμετώπισε σωστά την πιθανή 
σύγκρουση συμφερόντων που συνδέεται 
με το γεγονός ότι το 2008 ο επικεφαλής 
της μονάδας «Γενετικά Τροποποιημένων 
Οργανισμών» της προσελήφθη από μια 
εταιρεία που ειδικεύεται στην 
βιοτεχνολογία σε χρονικό διάστημα 
μικρότερο από δύο μήνες μετά την 
αποχώρησή του από την Αρχή, χωρίς 
προθεσμία υπαναχώρησης, καθώς και ότι 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο 
Διαμεσολαβητής ζήτησαν συνεπώς από 
την Αρχή να βελτιώσει τον τρόπο που 
εφαρμόζει τους κανόνες και τις 
διαδικασίες της, προκειμένου να 
αποτραπούν περαιτέρω περιπτώσεις 
μεταπήδησης στον ιδιωτικό τομέα·

Or. fr

Τροπολογία 7
Kartika Tamara Liotard

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να 
ληφθούν τα αναγκαία μέτρα σε περίπτωση 
που παρατηρηθούν περιστατικά μη 

5. πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να 
ληφθούν τα αναγκαία μέτρα σε περίπτωση 
που παρατηρηθούν περιστατικά μη 
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συμμόρφωσης με τις υφιστάμενες 
διατάξεις· πιστεύει ότι, σε τέτοιες 
περιπτώσεις, η Αρχή πρέπει να καταρτίζει 
σχέδιο δράσης που να αποβλέπει στη 
διόρθωση των αδυναμιών και η υλοποίησή 
του πρέπει να παρακολουθείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή ο ευρωπαίος 
νομοθέτης πρέπει να αντιμετωπίσουν το 
πρόβλημα αυτό τροποποιώντας τις 
υφιστάμενες διατάξεις και ρυθμίσεις ώστε 
να εξαλειφθούν τα ενδεχόμενα 
παραθυράκια·

συμμόρφωσης με τις υφιστάμενες 
διατάξεις· πιστεύει ότι, σε τέτοιες 
περιπτώσεις, η Αρχή πρέπει να καταρτίζει 
σχέδιο δράσης που να αποβλέπει στη 
διόρθωση των αδυναμιών και η υλοποίησή 
του πρέπει να παρακολουθείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή ο ευρωπαίος 
νομοθέτης πρέπει να αντιμετωπίσουν το 
πρόβλημα αυτό κατά προτεραιότητα
τροποποιώντας τις υφιστάμενες διατάξεις 
και ρυθμίσεις ώστε να εξαλειφθούν τα 
ενδεχόμενα παραθυράκια·

Or. en

Τροπολογία 8
Corinne Lepage

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να 
ληφθούν τα αναγκαία μέτρα σε περίπτωση 
που παρατηρηθούν περιστατικά μη 
συμμόρφωσης με τις υφιστάμενες 
διατάξεις· πιστεύει ότι, σε τέτοιες 
περιπτώσεις, η Αρχή πρέπει να καταρτίζει 
σχέδιο δράσης που να αποβλέπει στη 
διόρθωση των αδυναμιών και η υλοποίησή 
του πρέπει να παρακολουθείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή ο ευρωπαίος 
νομοθέτης πρέπει να αντιμετωπίσουν το 
πρόβλημα αυτό τροποποιώντας τις 
υφιστάμενες διατάξεις και ρυθμίσεις ώστε 
να εξαλειφθούν τα ενδεχόμενα 
παραθυράκια·

5. πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να 
ληφθούν τα αναγκαία μέτρα σε περίπτωση 
που παρατηρηθούν περιστατικά μη 
συμμόρφωσης με τις υφιστάμενες 
διατάξεις· πιστεύει ότι, σε τέτοιες 
περιπτώσεις, η Αρχή πρέπει να καταρτίζει 
σχέδιο δράσης συνοδευόμενο από ακριβές 
χρονοδιάγραμμα και που να αποβλέπει 
στη διόρθωση των αδυναμιών και η 
υλοποίησή του πρέπει να παρακολουθείται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή ο ευρωπαίος 
νομοθέτης πρέπει να αντιμετωπίσουν το 
πρόβλημα αυτό τροποποιώντας τις 
υφιστάμενες διατάξεις και ρυθμίσεις ώστε 
να εξαλειφθούν τα ενδεχόμενα 
παραθυράκια·

Or. fr
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Τροπολογία 9
Corinne Lepage

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. λαμβάνει με προσοχή υπόψη όλες τις 
νέες πολιτικές, διατάξεις, εκτελεστικά 
μέτρα και δράσεις που έχουν θεσπιστεί από 
το 2007 προκειμένου να αποφεύγονται και 
να μετριάζονται τα περιστατικά 
σύγκρουσης συμφερόντων στους 
επιστήμονες εμπειρογνώμονες και στο 
προσωπικό· είναι αποφασισμένο να 
παρακολουθεί τα αποτελέσματα αυτών των 
ενεργειών· θα συνεχίσει να καλεί τον 
Εκτελεστικό Διευθυντή για ανταλλαγή 
απόψεων σε τακτική βάση, και να 
καλλιεργεί την ανταλλαγή πληροφοριών 
επίσης μέσω του μέλους του που έχει 
ορίσει αρμόδιο για επαφές, καθώς και με 
επισκέψεις στην Αρχή κάθε δύο χρόνια·
υπενθυμίζει ότι η τελευταία επίσκεψη έγινε 
τον Μάιο του 2012·

6. λαμβάνει με προσοχή υπόψη όλες τις 
νέες πολιτικές, διατάξεις, εκτελεστικά 
μέτρα και δράσεις που έχουν θεσπιστεί από 
το 2011 προκειμένου να αποφεύγονται τα 
περιστατικά σύγκρουσης συμφερόντων 
στους επιστήμονες εμπειρογνώμονες και 
στο προσωπικό· είναι αποφασισμένο να 
παρακολουθεί τα αποτελέσματα αυτών των 
ενεργειών· θα συνεχίσει να καλεί τον 
Εκτελεστικό Διευθυντή για ανταλλαγή 
απόψεων σε τακτική βάση, και να 
καλλιεργεί την ανταλλαγή πληροφοριών 
επίσης μέσω του μέλους του που έχει 
ορίσει αρμόδιο για επαφές, καθώς και με 
επισκέψεις στην Αρχή κάθε δύο χρόνια·
υπενθυμίζει ότι η τελευταία επίσκεψη έγινε 
τον Μάιο του 2012·

Or. fr

Τροπολογία 10
Esther de Lange

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. λαμβάνει με προσοχή υπόψη όλες τις 
νέες πολιτικές, διατάξεις, εκτελεστικά 
μέτρα και δράσεις που έχουν θεσπιστεί από 
το 2007 προκειμένου να αποφεύγονται και 
να μετριάζονται τα περιστατικά 
σύγκρουσης συμφερόντων στους 
επιστήμονες εμπειρογνώμονες και στο 
προσωπικό· είναι αποφασισμένο να 
παρακολουθεί τα αποτελέσματα αυτών των 

6. λαμβάνει με προσοχή υπόψη όλες τις 
νέες πολιτικές, διατάξεις, εκτελεστικά 
μέτρα και δράσεις που έχουν θεσπιστεί από 
το 2007 προκειμένου να αποφεύγονται και 
να μετριάζονται τα περιστατικά 
σύγκρουσης συμφερόντων στους 
επιστήμονες εμπειρογνώμονες και στο 
προσωπικό· χαιρετίζει σε αυτό το πλαίσιο 
τον κώδικα δεοντολογίας του διοικητικού 
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ενεργειών· θα συνεχίσει να καλεί τον 
Εκτελεστικό Διευθυντή για ανταλλαγή 
απόψεων σε τακτική βάση, και να 
καλλιεργεί την ανταλλαγή πληροφοριών 
επίσης μέσω του μέλους του που έχει 
ορίσει αρμόδιο για επαφές, καθώς και με 
επισκέψεις στην Αρχή κάθε δύο χρόνια· 
υπενθυμίζει ότι η τελευταία επίσκεψη έγινε 
τον Μάιο του 2012·

συμβουλίου της EFSA και την ενεργό 
προσέγγισή των μελών του όσον αφορά 
την επανεξέταση των δηλώσεων 
συμφερόντων τους, καθώς και τους νέους 
κανόνες, που αφορούν τον εντοπισμό 
συγκρούσεων συμφερόντων, οι οποίοι 
ισχύουν από τον Ιούλιο του 2012, και 
χρησιμοποιήθηκαν ενεργά στην 
ανανέωση των επιστημονικών ομάδων·
είναι αποφασισμένο να παρακολουθεί τα 
αποτελέσματα αυτών των ενεργειών· θα 
συνεχίσει να καλεί τον Εκτελεστικό 
Διευθυντή για ανταλλαγή απόψεων σε 
τακτική βάση, και να καλλιεργεί την 
ανταλλαγή πληροφοριών επίσης μέσω του 
μέλους του που έχει ορίσει αρμόδιο για 
επαφές, καθώς και με επισκέψεις στην 
Αρχή κάθε δύο χρόνια· υπενθυμίζει ότι η 
τελευταία επίσκεψη έγινε τον Μάιο του 
2012·

Or. en

Τροπολογία 11
Renate Sommer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. λαμβάνει με προσοχή υπόψη όλες τις 
νέες πολιτικές, διατάξεις, εκτελεστικά 
μέτρα και δράσεις που έχουν θεσπιστεί από 
το 2007 προκειμένου να αποφεύγονται και 
να μετριάζονται τα περιστατικά 
σύγκρουσης συμφερόντων στους 
επιστήμονες εμπειρογνώμονες και στο 
προσωπικό· είναι αποφασισμένο να 
παρακολουθεί τα αποτελέσματα αυτών των 
ενεργειών· θα συνεχίσει να καλεί τον 
Εκτελεστικό Διευθυντή για ανταλλαγή 
απόψεων σε τακτική βάση, και να 
καλλιεργεί την ανταλλαγή πληροφοριών 
επίσης μέσω του μέλους του που έχει 
ορίσει αρμόδιο για επαφές, καθώς και με 

6. λαμβάνει με προσοχή υπόψη όλες τις 
νέες πολιτικές, διατάξεις, εκτελεστικά 
μέτρα και δράσεις που έχουν θεσπιστεί από 
το 2007 προκειμένου να αποφεύγονται και 
να μετριάζονται τα περιστατικά 
σύγκρουσης συμφερόντων στους 
επιστήμονες εμπειρογνώμονες και στο 
προσωπικό· χαιρετίζει ιδίως τις νέες 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
ανεξαρτησία και τις επιστημονικές 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων· είναι 
αποφασισμένο να παρακολουθεί τα 
αποτελέσματα αυτών των ενεργειών· θα 
συνεχίσει να καλεί τον Εκτελεστικό 
Διευθυντή για ανταλλαγή απόψεων σε 
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επισκέψεις στην Αρχή κάθε δύο χρόνια· 
υπενθυμίζει ότι η τελευταία επίσκεψη έγινε 
τον Μάιο του 2012·

τακτική βάση, και να καλλιεργεί την 
ανταλλαγή πληροφοριών επίσης μέσω του 
μέλους του που έχει ορίσει αρμόδιο για 
επαφές, καθώς και με επισκέψεις στην 
Αρχή κάθε δύο χρόνια· υπενθυμίζει ότι η 
τελευταία επίσκεψη έγινε τον Μάιο του 
2012·

Or. de

Τροπολογία 12
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. είναι ενήμερο της λεπτομερούς 
αλληλογραφίας μεταξύ του διοικητικού 
σκέλους της EFSA και του εισηγητή της 
επιτροπής CONT πριν και μετά την 
απόφαση της ολομέλειας για αναβολή
χορήγησης απαλλαγής·

7. είναι ενήμερο της λεπτομερούς 
αλληλογραφίας μεταξύ του διοικητικού 
σκέλους της EFSA και του εισηγητή της 
επιτροπής CONT τόσο πριν όσο και μετά 
την απόφαση της ολομέλειας για αναβολή
της απόφασης για τη χορήγηση
απαλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 13
Renate Sommer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επαναλαμβάνει ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο διατύπωσε παρατηρήσεις στην 
ειδική έκθεσή του σχετικά με τις δηλώσεις 
συμφερόντων των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου και με τις διαδικασίες 
προσλήψεων, αλλά ταυτόχρονα έκρινε 
αξιόπιστους, νόμιμους και κανονικούς τους 
λογαριασμούς της Αρχής για το 2010·

8. επαναλαμβάνει ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο στην ειδική έκθεσή του σχετικά 
με τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου και με τις 
διαδικασίες προσλήψεων έκρινε 
αξιόπιστους, νόμιμους και κανονικούς τους 
λογαριασμούς της Αρχής για το 2010·
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Or. de

Τροπολογία 14
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. χαιρετίζει, σε γενικές γραμμές, τη 
συμφωνία που επιτεύχθηκε στην Κοινή 
Δήλωση και την Κοινή Προσέγγιση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με 
τους αποκεντρωμένους οργανισμούς·
υπενθυμίζει ότι ορισμένα στοιχεία 
σημαντικά για την απαλλαγή έχουν 
αντιμετωπιστεί και έχουν υιοθετηθεί·
πιστεύει ότι ο χάρτης πορείας για την 
επακολούθηση της Κοινής Προσέγγισης θα
λάβει δεόντως υπόψη αυτά τα ζητήματα·

9. χαιρετίζει, σε γενικές γραμμές, τη 
συμφωνία που επιτεύχθηκε στην Κοινή 
Δήλωση και την Κοινή Προσέγγιση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με 
τους αποκεντρωμένους οργανισμούς·
υπενθυμίζει ότι ορισμένα στοιχεία 
σημαντικά για την απαλλαγή έχουν 
αντιμετωπιστεί και έχουν υιοθετηθεί·
τονίζει ότι ο χάρτης πορείας για την 
επακολούθηση της Κοινής Προσέγγισης θα
πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη αυτά 
τα ζητήματα·

Or. en

Τροπολογία 15
Corinne Lepage

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. πιστεύει, ωστόσο, ότι η απόφαση 
απαλλαγής για την Αρχή δεν μπορεί να 
βασίζεται σε επιπρόσθετες απαιτήσεις, 
π.χ. τις κατευθυντήριες γραμμές του 
ΟΟΣΑ, εφόσον η εφαρμογή αυτών των 
απαιτήσεων δεν έχει ποτέ ζητηθεί 
επίσημα, ούτε από τον ενωσιακό 
νομοθέτη, ούτε από ειδικές ρυθμίσεις στο 
πλαίσιο των οργανισμών κατά τις 
αντίστοιχες διαδικασίες απαλλαγής· καλεί 

διαγράφεται
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τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να 
εξετάσουν εάν είναι σκόπιμο να 
ενσωματωθούν και να θεσπιστούν ως 
υποχρεώσεις επιπρόσθετες 
κατευθυντήριες γραμμές σε ένα 
ενδεχόμενο κοινό πλαίσιο για όλα τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και 
οργανισμούς· 

Or. fr

Τροπολογία 16
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. πιστεύει, ωστόσο, ότι η απόφαση 
απαλλαγής για την Αρχή δεν μπορεί να 
βασίζεται σε επιπρόσθετες απαιτήσεις, 
π.χ. τις κατευθυντήριες γραμμές του 
ΟΟΣΑ, εφόσον η εφαρμογή αυτών των 
απαιτήσεων δεν έχει ποτέ ζητηθεί 
επίσημα, ούτε από τον ενωσιακό 
νομοθέτη, ούτε από ειδικές ρυθμίσεις στο 
πλαίσιο των οργανισμών κατά τις 
αντίστοιχες διαδικασίες απαλλαγής· καλεί 
τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να
εξετάσουν εάν είναι σκόπιμο να 
ενσωματωθούν και να θεσπιστούν ως 
υποχρεώσεις επιπρόσθετες
κατευθυντήριες γραμμές σε ένα
ενδεχόμενο κοινό πλαίσιο για όλα τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και 
οργανισμούς·

10. πιστεύει ότι η απόφαση απαλλαγής για 
την Αρχή θα πρέπει να βασίζεται σε 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ,
προκειμένου να διασφαλίζει διεθνώς 
αναγνωρισμένα λογιστικά πρότυπα, 
πρότυπα ελέγχου και πρότυπα για τη 
δημοσιοποίηση οικονομικών στοιχείων 
υψηλής ποιότητας· καλεί τα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα να ενσωματώσουν και να
δεσμευθούν να εισάγουν τις
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ σε ένα 
κοινό πλαίσιο εργασίας για όλα τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και 
οργανισμούς·

Or. en

Τροπολογία 17
Kartika Tamara Liotard
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. πιστεύει, ωστόσο, ότι η απόφαση 
απαλλαγής για την Αρχή δεν μπορεί να 
βασίζεται σε επιπρόσθετες απαιτήσεις, π.χ. 
τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, 
εφόσον η εφαρμογή αυτών των 
απαιτήσεων δεν έχει ποτέ ζητηθεί επίσημα, 
ούτε από τον ενωσιακό νομοθέτη, ούτε από 
ειδικές ρυθμίσεις στο πλαίσιο των 
οργανισμών κατά τις αντίστοιχες 
διαδικασίες απαλλαγής· καλεί τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να εξετάσουν 
εάν είναι σκόπιμο να ενσωματωθούν και 
να θεσπιστούν ως υποχρεώσεις 
επιπρόσθετες κατευθυντήριες γραμμές σε 
ένα ενδεχόμενο κοινό πλαίσιο για όλα τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και 
οργανισμούς·

10. πιστεύει, ωστόσο, ότι η απόφαση 
απαλλαγής για την Αρχή δεν μπορεί να 
βασίζεται σε επιπρόσθετες απαιτήσεις, π.χ. 
τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, 
εφόσον η εφαρμογή αυτών των 
απαιτήσεων δεν έχει ποτέ ζητηθεί επίσημα, 
ούτε από τον ενωσιακό νομοθέτη, ούτε από 
ειδικές ρυθμίσεις στο πλαίσιο των 
οργανισμών κατά τις αντίστοιχες 
διαδικασίες απαλλαγής· καλεί τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να εξετάσουν
κατά προτεραιότητα εάν είναι σκόπιμο να
ενσωματωθούν και να θεσπιστούν ως 
υποχρεώσεις επιπρόσθετες κατευθυντήριες 
γραμμές σε ένα ενδεχόμενο κοινό πλαίσιο 
για όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και 
οργανισμούς·

Or. en

Τροπολογία 18
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. είναι συνεπώς της γνώμης, βάσει των 
διαθέσιμων στοιχείων, ότι μπορεί να 
χορηγηθεί απαλλαγή στον Εκτελεστικό 
Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων όσον αφορά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού της εν λόγω 
Αρχής για το οικονομικό έτος 2010.

11. είναι της γνώμης, βάσει των 
διαθέσιμων στοιχείων, ότι θα πρέπει να 
χορηγηθεί απαλλαγή στον Εκτελεστικό 
Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων όσον αφορά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού της εν λόγω 
Αρχής για το οικονομικό έτος 2010.

Or. en
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