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Pakeitimas 1
Renate Sommer

Nuomonės projektas
2 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2. praeityje jau nurodė kai kuriuos 
trūkumus, susijusius su interesų
konfliktais, interesų deklaravimu ir 
skaidrumu; norėtų priminti, kad buvusi 
valdančiosios tarybos pirmininkė 2010 m. 
nepranešė apie tai, kad yra Tarptautinio 
gyvosios gamtos mokslų instituto (ILSI) 
valdybos narė; mano, kad svarbu 
pažymėti, jog vykdomasis direktorius
neskiria EFSA valdančiosios tarybos narių, 
tad jis negali jų ir atleisti;

2. praeityje jau nurodė galimus interesų
konfliktus; norėtų priminti, kad buvusi 
valdančiosios tarybos pirmininkė 2010 m. 
nepranešė apie tai, kad yra Tarptautinio 
gyvosios gamtos mokslų instituto (ILSI) 
valdybos narė; pažymi, kad vykdomasis 
direktorius negali atleisti EFSA 
valdančiosios tarybos narių;

Or. de

Pakeitimas 2
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Nuomonės projektas
2 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2. praeityje jau nurodė kai kuriuos
trūkumus, susijusius su interesų 
konfliktais, interesų deklaravimu ir 
skaidrumu; norėtų priminti, kad buvusi 
valdančiosios tarybos pirmininkė 2010 m. 
nepranešė apie tai, kad yra Tarptautinio 
gyvosios gamtos mokslų instituto (ILSI) 
valdybos narė; mano, kad svarbu pažymėti, 
jog vykdomasis direktorius neskiria EFSA 
valdančiosios tarybos narių, tad jis negali 
jų ir atleisti;

2. pažymi, kad vis dar susirūpinęs dėl 
institucijų problemų, lėmusių trūkumus, 
susijusius su interesų konfliktais, interesų 
deklaravimu ir skaidrumu; norėtų priminti, 
kad buvusi valdančiosios tarybos 
pirmininkė 2010 m. nepranešė apie tai, kad 
yra Tarptautinio gyvosios gamtos mokslų 
instituto (ILSI) valdybos narė; mano, kad 
svarbu pažymėti, jog vykdomasis 
direktorius neskiria EFSA valdančiosios 
tarybos narių, tad jis negali jų ir atleisti;

Or. en
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Pakeitimas 3
Corinne Lepage

Nuomonės projektas
2 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2. praeityje jau nurodė kai kuriuos 
trūkumus, susijusius su interesų 
konfliktais, interesų deklaravimu ir 
skaidrumu; norėtų priminti, kad buvusi 
valdančiosios tarybos pirmininkė 2010 m. 
nepranešė apie tai, kad yra Tarptautinio 
gyvosios gamtos mokslų instituto (ILSI) 
valdybos narė; mano, kad svarbu pažymėti, 
jog vykdomasis direktorius neskiria EFSA 
valdančiosios tarybos narių, tad jis negali 
jų ir atleisti;

2. praeityje jau nurodė kai kuriuos didelius
trūkumus, susijusius su interesų 
konfliktais, interesų deklaravimu ir 
skaidrumu; norėtų priminti, kad buvusi 
valdančiosios tarybos pirmininkė 2010 m. 
nepranešė apie tai, kad yra Tarptautinio 
gyvosios gamtos mokslų instituto (ILSI) 
valdybos narė, nors ILSI finansuoja 
maisto, chemijos ir farmacijos sektorių 
įmonės; mano, kad svarbu pažymėti, jog 
vykdomasis direktorius neskiria EFSA 
valdančiosios tarybos narių, tad jis negali 
jų ir atleisti;

Or. fr

Pakeitimas 4
Renate Sommer

Nuomonės projektas
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. be to, yra griežtai atkreipęs dėmesį į 
„besisukančių durų“ atvejus ir į tai, kad
norint išvengti tokių tarnybos patikimumui
kenkiančių atvejų būtina numatyti 
atitinkamas priemones ir jas įgyvendinti; 
yra įsitikinęs, kad turi būti atsakoma už 
veiksmų padarinius, kai tokių taisyklių 
nesilaikoma;

3. atkreipia dėmesį, kad būtina numatyti 
priemones tarnybos patikimumui
išsaugoti;

Or. de
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Pakeitimas 5
Kartika Tamara Liotard

Nuomonės projektas
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. be to, yra griežtai atkreipęs dėmesį į
„besisukančių durų“ atvejus ir į tai, kad 
norint išvengti tokių tarnybos patikimumui 
kenkiančių atvejų būtina numatyti 
atitinkamas priemones ir jas įgyvendinti;
yra įsitikinęs, kad turi būti atsakoma už 
veiksmų padarinius, kai tokių taisyklių 
nesilaikoma;

3. be to, yra griežtai atkreipęs dėmesį į
„besisukančių durų“ atvejus ir į tai, kad 
norint išvengti tokių tarnybos patikimumui 
kenkiančių atvejų būtina skubiai numatyti 
atitinkamas priemones ir jas įgyvendinti;
yra įsitikinęs, kad turi būti atsakoma už 
veiksmų padarinius, kai tokių taisyklių 
nesilaikoma;

Or. en

Pakeitimas 6
Corinne Lepage

Nuomonės projektas
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. be to, yra griežtai atkreipęs dėmesį į
„besisukančių durų“ atvejus ir į tai, kad 
norint išvengti tokių tarnybos patikimumui 
kenkiančių atvejų būtina numatyti 
atitinkamas priemones ir jas įgyvendinti;
yra įsitikinęs, kad turi būti atsakoma už 
veiksmų padarinius, kai tokių taisyklių 
nesilaikoma;

3. be to, yra griežtai atkreipęs dėmesį į
„besisukančių durų“ atvejus ir į tai, kad 
norint išvengti tokių tarnybos patikimumui 
kenkiančių atvejų būtina numatyti 
atitinkamas priemones ir jas įgyvendinti;
yra įsitikinęs, kad turi būti atsakoma už 
veiksmų padarinius, kai tokių taisyklių 
nesilaikoma; primena, kad, Europos 
ombudsmeno nuomone, tarnyba 
nesugebėjo tinkamai išspręsti galimo 
interesų konflikto, susijusio su faktu, kad 
tarnybos genetiškai modifikuotų 
organizmų skyriaus vadovas 2008 m. 
įsidarbino bendrovėje, kuri specializuojasi 
biotechnologijų srityje, praėjus mažiau 
nei dviem mėnesiams po to, kai išėjo iš 
tarnybos, be jokio apsisprendimo 
laikotarpio, ir kad į tai reaguodami 
Parlamentas ir ombudsmenas ragino 
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instituciją geriau taikyti savo taisykles ir 
procedūras siekiant ateityje išvengti 
„besisukančių durų“ atvejų;

Or. fr

Pakeitimas 7
Kartika Tamara Liotard

Nuomonės projektas
5 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5. yra tvirtai įsitikinęs, kad turi būti 
imamasi reikiamų veiksmų tais atvejais, 
kai buvo nesilaikoma galiojančių taisyklių;
mano, kad tokiais atvejais tarnyba, 
siekdama pašalinti trūkumus, turi parengti 
veiksmų planą, kurio įgyvendinimą turėtų 
prižiūrėti Europos Parlamentas, o Europos 
Parlamentas arba Europos Sąjungos teisės 
aktų leidėjas turi spręsti tokias problemas 
keisdamas galiojančias taisykles ir 
reglamentus, kad būtų pašalintos galimos 
spragos;

5. yra tvirtai įsitikinęs, kad turi būti 
imamasi reikiamų veiksmų tais atvejais, 
kai buvo nesilaikoma galiojančių taisyklių;
mano, kad tokiais atvejais tarnyba, 
siekdama pašalinti trūkumus, turi parengti 
veiksmų planą, kurio įgyvendinimą turėtų 
prižiūrėti Europos Parlamentas, o Europos 
Parlamentas arba Europos Sąjungos teisės 
aktų leidėjas pirmumo tvarka turi spręsti 
tokias problemas keisdamas galiojančias 
taisykles ir reglamentus, kad būtų 
pašalintos galimos spragos;

Or. en

Pakeitimas 8
Corinne Lepage

Nuomonės projektas
5 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5. yra tvirtai įsitikinęs, kad turi būti 
imamasi reikiamų veiksmų tais atvejais, 
kai buvo nesilaikoma galiojančių taisyklių;
mano, kad tokiais atvejais tarnyba, 
siekdama pašalinti trūkumus, turi parengti 
veiksmų planą, kurio įgyvendinimą turėtų 
prižiūrėti Europos Parlamentas, o Europos 

5. yra tvirtai įsitikinęs, kad turi būti 
imamasi reikiamų veiksmų tais atvejais, 
kai buvo nesilaikoma galiojančių taisyklių;
mano, kad tokiais atvejais tarnyba, 
siekdama pašalinti trūkumus, turi parengti 
veiksmų planą kartu su tiksliu 
tvarkaraščiu, kurio įgyvendinimą turėtų 
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Parlamentas arba Europos Sąjungos teisės 
aktų leidėjas turi spręsti tokias problemas 
keisdamas galiojančias taisykles ir 
reglamentus, kad būtų pašalintos galimos 
spragos;

prižiūrėti Europos Parlamentas, o Europos 
Parlamentas arba Europos Sąjungos teisės 
aktų leidėjas turi spręsti tokias problemas 
keisdamas galiojančias taisykles ir 
reglamentus, kad būtų pašalintos galimos 
spragos;

Or. fr

Pakeitimas 9
Corinne Lepage

Nuomonės projektas
6 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6. atidžiai įsidėmi visas naujas politikos 
kryptis, taisykles, įgyvendinimo priemones 
ir veiksmus, kurie nustatyti nuo 2007 m., 
siekiant išvengti mokslinių ekspertų ir 
darbuotojų interesų konflikto ir jį 
sušvelninti; yra pasiryžęs stebėti šių 
veiksmų rezultatus; ir toliau reguliariai 
kvies vykdomąjį direktorių keistis 
nuomonėmis, taip pat skatins keistis 
informacija per komiteto narį, kuris 
paskirtas ryšiams su tarnyba palaikyti, ir 
kas dvejus metus lankysis agentūroje;
primena, kad paskutinis toks apsilankymas 
vyko 2012 m. gegužės mėn.;

6. atidžiai įsidėmi visas naujas politikos 
kryptis, taisykles, įgyvendinimo priemones 
ir veiksmus, kurie nustatyti nuo 2011 m., 
siekiant išvengti mokslinių ekspertų ir 
darbuotojų interesų konflikto ir jį 
sušvelninti; yra pasiryžęs stebėti šių 
veiksmų rezultatus; ir toliau reguliariai 
kvies vykdomąjį direktorių keistis 
nuomonėmis, taip pat skatins keistis 
informacija per komiteto narį, kuris 
paskirtas ryšiams su tarnyba palaikyti, ir 
kas dvejus metus lankysis agentūroje;
primena, kad paskutinis toks apsilankymas 
vyko 2012 m. gegužės mėn.;

Or. fr

Pakeitimas 10
Esther de Lange

Nuomonės projektas
6 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6. atidžiai įsidėmi visas naujas politikos 
kryptis, taisykles, įgyvendinimo priemones 

6. atidžiai įsidėmi visas naujas politikos 
kryptis, taisykles, įgyvendinimo priemones 
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ir veiksmus, kurie nustatyti nuo 2007 m., 
siekiant išvengti mokslinių ekspertų ir 
darbuotojų interesų konflikto ir jį 
sušvelninti; yra pasiryžęs stebėti šių 
veiksmų rezultatus; ir toliau reguliariai 
kvies vykdomąjį direktorių keistis 
nuomonėmis, taip pat skatins keistis 
informacija per komiteto narį, kuris 
paskirtas ryšiams su tarnyba palaikyti, ir 
kas dvejus metus lankysis agentūroje;
primena, kad paskutinis toks apsilankymas 
vyko 2012 m. gegužės mėn.;

ir veiksmus, kurie nustatyti nuo 2007 m., 
siekiant išvengti mokslinių ekspertų ir 
darbuotojų interesų konflikto ir jį 
sušvelninti; šiomis aplinkybėmis palankiai 
vertina Europos maisto saugos tarnybos 
(EMST) valdybos elgesio kodeksą ir jų 
iniciatyvų požiūrį iš naujo svarstant savo 
interesų deklaracijas, taip pat naujas nuo 
2012 m. liepos mėn. galiojančias interesų 
konfliktų tikrinimo taisykles, kuriomis 
iniciatyviai vadovautasi atnaujinant 
mokslines grupes; yra pasiryžęs stebėti šių 
veiksmų rezultatus; ir toliau reguliariai 
kvies vykdomąjį direktorių keistis 
nuomonėmis, taip pat skatins keistis 
informacija per komiteto narį, kuris 
paskirtas ryšiams su tarnyba palaikyti, ir 
kas dvejus metus lankysis agentūroje;
primena, kad paskutinis toks apsilankymas 
vyko 2012 m. gegužės mėn.;

Or. en

Pakeitimas 11
Renate Sommer

Nuomonės projektas
6 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6. atidžiai įsidėmi visas naujas politikos 
kryptis, taisykles, įgyvendinimo priemones 
ir veiksmus, kurie nustatyti nuo 2007 m., 
siekiant išvengti mokslinių ekspertų ir 
darbuotojų interesų konflikto ir jį 
sušvelninti; yra pasiryžęs stebėti šių 
veiksmų rezultatus; ir toliau reguliariai 
kvies vykdomąjį direktorių keistis 
nuomonėmis, taip pat skatins keistis 
informacija per komiteto narį, kuris 
paskirtas ryšiams su tarnyba palaikyti, ir 
kas dvejus metus lankysis agentūroje;
primena, kad paskutinis toks apsilankymas 
vyko 2012 m. gegužės mėn.;

6. atidžiai įsidėmi visas naujas politikos 
kryptis, taisykles, įgyvendinimo priemones 
ir veiksmus, kurie nustatyti nuo 2007 m., 
siekiant išvengti mokslinių ekspertų ir 
darbuotojų interesų konflikto ir jį 
sušvelninti; ypač palankiai vertina naujas 
gaires dėl nepriklausomumo ir mokslinių 
sprendimų priėmimo procesų; yra 
pasiryžęs stebėti šių veiksmų rezultatus; ir 
toliau reguliariai kvies vykdomąjį 
direktorių keistis nuomonėmis, taip pat 
skatins keistis informacija per komiteto 
narį, kuris paskirtas ryšiams su tarnyba 
palaikyti, ir kas dvejus metus lankysis 
agentūroje; primena, kad paskutinis toks 
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apsilankymas vyko 2012 m. gegužės mėn.;

Or. de

Pakeitimas 12
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Nuomonės projektas
7 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7. yra susipažinęs su išsamiu EFSA 
administracijos ir CONT komiteto 
pranešėjo susirašinėjimu, kuris vyko iki to 
laiko, kai per plenarinį posėdį priimtas 
sprendimas atidėti biudžeto įvykdymo 
patvirtinimą, ir jį priėmus;

7. yra susipažinęs su išsamiu EFSA 
administracijos ir CONT komiteto 
pranešėjo susirašinėjimu, kuris vyko ir 
prieš per plenarinį posėdį priimant 
sprendimą atidėti biudžeto įvykdymo 
patvirtinimą, ir jį priėmus;

Or. en

Pakeitimas 13
Renate Sommer

Nuomonės projektas
8 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8. primena, kad Audito Rūmai savo 
specialioje ataskaitoje pateikė komentarus
dėl valdančiosios tarybos narių interesų 
deklaracijų apžvalgos ir įdarbinimo 
procedūrų, tačiau tuo pat metu tarnybos 
2010 m. sąskaitas laikė patikimomis, 
teisėtomis ir tvarkingomis;

8. primena, kad Audito Rūmai savo 
specialioje ataskaitoje dėl valdančiosios 
tarybos narių interesų deklaracijų 
apžvalgos ir įdarbinimo procedūrų 
tarnybos 2010 m. sąskaitas įvertino kaip 
patikimas, teisėtas ir tvarkingas;

Or. de

Pakeitimas 14
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach
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Nuomonės projektas
9 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9. iš esmės teigiamai vertina susitarimą dėl 
Bendro Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos pareiškimo ir bendro požiūrio į 
decentralizuotas agentūras; primena, kad į 
kai kuriuos biudžeto įvykdymo 
patvirtinimui svarbius klausimus jau 
atsižvelgta ir imtasi juos spręsti; mano, kad 
pagal Bendrą požiūrį priimtose gairėse bus
tinkamai atsižvelgta į šiuos klausimus;

9. iš esmės teigiamai vertina susitarimą dėl 
Bendro Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos pareiškimo ir bendro požiūrio į 
decentralizuotas agentūras; primena, kad į 
kai kuriuos biudžeto įvykdymo 
patvirtinimui svarbius klausimus jau 
atsižvelgta ir imtasi juos spręsti; pabrėžia, 
kad pagal Bendrą požiūrį priimtose gairėse
būtina tinkamai atsižvelgti į šiuos 
klausimus;

Or. en

Pakeitimas 15
Corinne Lepage

Nuomonės projektas
10 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. mano, kad sprendimas dėl tarnybos 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo negali 
būti priimamas remiantis papildomais 
reikalavimais, pvz., EBPO gairėmis, nes 
nei ES teisės aktų leidėjas oficialiai 
reikalavo, nei pagal konkrečias agentūrų 
taisykles, kurios nustatytos per 
atitinkamas biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo procedūras, nebuvo oficialiai 
reikalaujama įgyvendinti šiuos 
reikalavimus; ragina Europos Sąjungos 
institucijas išnagrinėti, ar patartina 
įtraukti papildomas gaires į galimą 
bendrą visų ES institucijų ir organų 
veiklos reikalavimų sistemą ir įpareigoti 
jų laikytis; 

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 16
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Nuomonės projektas
10 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. mano, kad sprendimas dėl tarnybos 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo negali
būti priimamas remiantis papildomais 
reikalavimais, pvz., EBPO gairėmis, nes 
nei ES teisės aktų leidėjas oficialiai 
reikalavo, nei pagal konkrečias agentūrų 
taisykles, kurios nustatytos per 
atitinkamas biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo procedūras, nebuvo oficialiai 
reikalaujama įgyvendinti šiuos 
reikalavimus; ragina Europos Sąjungos 
institucijas išnagrinėti, ar patartina
įtraukti papildomas gaires į galimą bendrą 
visų ES institucijų ir organų veiklos 
reikalavimų sistemą ir įpareigoti jų laikytis;

10. mano, kad sprendimas dėl tarnybos 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo turėtų
būti priimamas remiantis EBPO gairėmis
siekiant užtikrinti kokybę, tarptautiniu 
mastu pripažintų apskaitos, audito ir 
finansinių duomenų atskleidimo 
standartus; ragina Europos Sąjungos 
institucijas įtraukti EBPO gaires į bendrą 
visų ES institucijų ir organų veiklos 
reikalavimų sistemą ir įpareigoti jų laikytis;

Or. en

Pakeitimas 17
Kartika Tamara Liotard

Nuomonės projektas
10 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. mano, kad sprendimas dėl tarnybos 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo negali būti 
priimamas remiantis papildomais 
reikalavimais, pvz., EBPO gairėmis, nes 
nei ES teisės aktų leidėjas oficialiai 
reikalavo, nei pagal konkrečias agentūrų 
taisykles, kurios nustatytos per atitinkamas 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo 
procedūras, nebuvo oficialiai reikalaujama 
įgyvendinti šiuos reikalavimus; ragina 
Europos Sąjungos institucijas išnagrinėti, 
ar patartina įtraukti papildomas gaires į 

10. mano, kad sprendimas dėl tarnybos 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo negali būti 
priimamas remiantis papildomais 
reikalavimais, pvz., EBPO gairėmis, nes 
nei ES teisės aktų leidėjas oficialiai 
reikalavo, nei pagal konkrečias agentūrų 
taisykles, kurios nustatytos per atitinkamas 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo 
procedūras, nebuvo oficialiai reikalaujama 
įgyvendinti šiuos reikalavimus; ragina 
Europos Sąjungos institucijas pirmumo 
tvarka išnagrinėti, ar patartina įtraukti 
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galimą bendrą visų ES institucijų ir organų 
veiklos reikalavimų sistemą ir įpareigoti jų 
laikytis;

papildomas gaires į galimą bendrą visų ES 
institucijų ir organų veiklos reikalavimų 
sistemą ir įpareigoti jų laikytis;
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11. remdamasis turima informacija mano, 
kad Europos maisto saugos tarnybos 
vykdomajam direktoriui galima suteikti
tarnybos 2010 finansinių metų biudžeto 
įvykdymo patvirtinimą.

11. remdamasis turima informacija mano, 
kad Europos maisto saugos tarnybos 
vykdomajam direktoriui neturėtų būti 
suteiktas tarnybos 2010 finansinių metų 
biudžeto įvykdymo patvirtinimas.
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