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Grozījums Nr. 1
Renate Sommer

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. jau agrāk ir norādījusi uz atsevišķām 
nepilnībām saistībā ar interešu 
konfliktiem, finansiālo interešu 
deklarācijām un pārredzamību; vēlas 
precizēt, ka iepriekšējā valdes 
priekšsēdētāja 2010. gadā nepaziņoja, ka 
viņa ir Starptautiskā Dzīvības zinātņu 
institūta (ILSI) valdes locekle; tomēr 
uzskata, ka ir pozitīvi, ka EFSA valdes 
locekļus neieceļ un līdz ar to nevar atlaist 
izpilddirektors;

2. jau agrāk ir norādījis uz iespējamiem
interešu konfliktiem; vēlas precizēt, ka 
iepriekšējā valdes priekšsēdētāja 
2010. gadā nepaziņoja, ka viņa ir 
Starptautiskā Dzīvības zinātņu institūta 
(ILSI) valdes locekle; konstatē, ka EFSA
valdes locekļus neieceļ un līdz ar to nevar 
atlaist izpilddirektors;

Or. de

Grozījums Nr. 2
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. jau agrāk ir norādījusi uz atsevišķām 
nepilnībām saistībā ar interešu konfliktiem, 
finansiālo interešu deklarācijām un 
pārredzamību; vēlas precizēt, ka 
iepriekšējā valdes priekšsēdētāja 
2010. gadā nepaziņoja, ka viņa ir 
Starptautiskā Dzīvības zinātņu institūta 
(ILSI) valdes locekle; tomēr uzskata, ka ir 
pozitīvi, ka EFSA valdes locekļus neieceļ 
un līdz ar to nevar atlaist izpilddirektors;

2. norāda, ka joprojām pastāv bažas par 
trūkumiem Iestādes darbā, kuri bija 
ļāvuši veidoties nepilnībām saistībā ar 
interešu konfliktiem, finansiālo interešu 
deklarācijām un pārredzamību; vēlas 
precizēt, ka iepriekšējā valdes 
priekšsēdētāja 2010. gadā nepaziņoja, ka 
viņa ir Starptautiskā Dzīvības zinātņu 
institūta (ILSI) valdes locekle; tomēr 
uzskata, ka ir pozitīvi, ka EFSA valdes 
locekļus neieceļ un līdz ar to nevar atlaist 
izpilddirektors;

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Corinne Lepage

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. jau agrāk ir norādījusi uz atsevišķām
nepilnībām saistībā ar interešu konfliktiem, 
finansiālo interešu deklarācijām un 
pārredzamību; vēlas precizēt, ka 
iepriekšējā valdes priekšsēdētāja 
2010. gadā nepaziņoja, ka viņa ir 
Starptautiskā Dzīvības zinātņu institūta 
(ILSI) valdes locekle; tomēr uzskata, ka ir 
pozitīvi, ka EFSA valdes locekļus neieceļ 
un līdz ar to nevar atlaist izpilddirektors; 

2. jau agrāk ir norādījis uz būtiskām
nepilnībām saistībā ar interešu konfliktiem, 
finansiālo interešu deklarācijām un 
pārredzamību; vēlas precizēt, ka 
iepriekšējā valdes priekšsēdētāja 
2010. gadā nepaziņoja, ka viņa ir 
Starptautiskā Dzīvības zinātņu institūta 
(ILSI) valdes locekle, neraugoties uz to, ka 
ILSI finansējumu nodrošina pārtikas 
nozares, ķīmiskās rūpniecības un 
farmācijas nozares uzņēmumi; tomēr 
uzskata, ka ir pozitīvi, ka EFSA valdes 
locekļus neieceļ un līdz ar to nevar atlaist 
izpilddirektors;

Or. fr

Grozījums Nr. 4
Renate Sommer

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. ir nopietni ņēmusi vērā gadījumus, kad 
darbinieki rotē starp iestādi un privātā 
sektora iestādēm, kuras pakļautas tās 
kontrolei, un norāda uz nepieciešamību 
izveidot un īstenot pasākumus, lai 
nepieļautu šādus gadījumus, kas mazina
Iestādes uzticamību; pauž pārliecību, ka 
šādi pasākumi ir jāpapildina ar sankciju 
kopumu, ko piemēro šo noteikumu 
neievērošanas gadījumā;

3. norāda uz nepieciešamību īstenot 
pasākumus, kas ļautu saglabāt Iestādes 
uzticamību;
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Or. de

Grozījums Nr. 5
Kartika Tamara Liotard

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. ir nopietni ņēmusi vērā gadījumus, kad 
darbinieki rotē starp iestādi un privātā 
sektora iestādēm, kuras pakļautas tās 
kontrolei, un norāda uz nepieciešamību 
izveidot un īstenot pasākumus, lai 
nepieļautu šādus gadījumus, kas mazina 
Iestādes uzticamību; pauž pārliecību, ka 
šādi pasākumi ir jāpapildina ar sankciju 
kopumu, ko piemēro šo noteikumu 
neievērošanas gadījumā;

3. ir nopietni ņēmis vērā gadījumus, kad 
darbinieki rotē starp Iestādi un privātā 
sektora iestādēm, kuras pakļautas tās 
kontrolei, un norāda uz nepieciešamību 
steidzami izveidot un īstenot pasākumus, 
lai nepieļautu šādus gadījumus, kas mazina 
Iestādes uzticamību; pauž pārliecību, ka 
šādi pasākumi ir jāpapildina ar sankciju 
kopumu, ko piemēro šo noteikumu 
neievērošanas gadījumā;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Corinne Lepage

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. ir nopietni ņēmusi vērā gadījumus, kad 
darbinieki rotē starp iestādi un privātā 
sektora iestādēm, kuras pakļautas tās 
kontrolei, un norāda uz nepieciešamību 
izveidot un īstenot pasākumus, lai 
nepieļautu šādus gadījumus, kas mazina 
Iestādes uzticamību; pauž pārliecību, ka 
šādi pasākumi ir jāpapildina ar sankciju 
kopumu, ko piemēro šo noteikumu 
neievērošanas gadījumā; 

3. ir nopietni ņēmis vērā gadījumus, kad 
darbinieki rotē starp Iestādi un privātā 
sektora iestādēm, kuras pakļautas tās 
kontrolei, un norāda uz nepieciešamību 
izveidot un īstenot pasākumus, lai 
nepieļautu šādus gadījumus, kas mazina 
Iestādes uzticamību; pauž pārliecību, ka 
šādi pasākumi ir jāpapildina ar sankciju
kopumu, ko piemēro šo noteikumu 
neievērošanas gadījumā; atgādina par 
Eiropas ombuda viedokli, ka Iestāde 
neadekvāti izskatījusi iespējamo interešu 
konfliktu saistībā ar Ģenētiski modificēto 
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organismu nodaļas vadītāja pāriešanu 
darbā uz biotehnoloģiju jomā darbojošos 
uzņēmumu 2008. gadā mazāk nekā divus 
mēnešus pēc darba attiecību 
pārtraukšanas ar Iestādi, neievērojot 
pārejas periodu, un ka šajā sakarībā 
Parlaments un Ombuds aicināja Iestādi 
uzlabot noteikumu un procedūru 
piemērošanu, lai nākotnē nepieļautu
līdzīgus gadījumus;

Or. fr

Grozījums Nr. 7
Kartika Tamara Liotard

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. pauž ciešu pārliecību, ka spēkā esošo 
noteikumu pārkāpuma gadījumā ir jāveic 
nepieciešamie pasākumi; uzskata, ka tādā 
gadījumā Iestādei ir jāizveido rīcības plāns 
nepilnību novēršanai, Eiropas Parlamentam 
ir jāuzrauga šī plāna īstenošana un vai nu 
Eiropas Parlamentam, vai Eiropas 
likumdevējam ir jārisina radušās 
problēmas, mainot spēkā esošos 
noteikumus un regulējumu, lai novērstu 
iespējamos trūkumus;

5. pauž ciešu pārliecību, ka spēkā esošo 
noteikumu pārkāpuma gadījumā ir jāveic 
nepieciešamie pasākumi; uzskata, ka tādā 
gadījumā Iestādei ir jāizveido rīcības plāns 
nepilnību novēršanai, Eiropas Parlamentam 
ir jāuzrauga šī plāna īstenošana un vai nu 
Eiropas Parlamentam, vai Eiropas 
likumdevējam ir prioritārā kārtā jārisina 
radušās problēmas, mainot spēkā esošos 
noteikumus un regulējumu, lai novērstu 
iespējamos trūkumus;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Corinne Lepage

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. pauž ciešu pārliecību, ka spēkā esošo 5. pauž ciešu pārliecību, ka spēkā esošo 
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noteikumu pārkāpuma gadījumā ir jāveic 
nepieciešamie pasākumi; uzskata, ka tādā 
gadījumā Iestādei ir jāizveido rīcības plāns 
nepilnību novēršanai, Eiropas Parlamentam 
ir jāuzrauga šī plāna īstenošana un vai nu 
Eiropas Parlamentam, vai Eiropas 
likumdevējam ir jārisina radušās 
problēmas, mainot spēkā esošos 
noteikumus un regulējumu, lai novērstu 
iespējamos trūkumus; 

noteikumu pārkāpuma gadījumā ir jāveic 
nepieciešamie pasākumi; uzskata, ka tādā 
gadījumā Iestādei ir jāizveido rīcības plāns 
ar precīzu grafiku nepilnību novēršanai, 
Eiropas Parlamentam ir jāuzrauga šī plāna 
īstenošana un vai nu Eiropas Parlamentam, 
vai Eiropas likumdevējam ir jārisina 
radušās problēmas, mainot spēkā esošos 
noteikumus un regulējumu, lai novērstu 
iespējamos trūkumus;

Or. fr

Grozījums Nr. 9
Corinne Lepage

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. ir rūpīgi iepazinusies ar visiem 
jaunajiem politikas virzieniem, 
noteikumiem, īstenošanas pasākumiem un 
darbībām, kas izveidotas kopš 2007. gada
un kuru mērķis ir izvairīties no zinātnisko 
ekspertu un darbinieku interešu 
konfliktiem; pauž apņēmību uzraudzīt šo 
pasākumu rezultātus; arī turpmāk aicinās 
izpilddirektori regulāri apmainīties 
viedokļiem, lai sekmētu informācijas 
apmaiņu, ko cita starpā panāks, ieceļot 
kontaktpersonu no komitejas locekļu vidus 
un apmeklējot Iestādi reizi divos gados;  
atgādina, ka iepriekšējais apmeklējums 
notika 2012. gada maijā; 

6. ir rūpīgi iepazinies ar visiem jaunajiem 
politikas virzieniem, noteikumiem, 
īstenošanas pasākumiem un darbībām, kas 
izveidotas kopš 2011. gada un kuru mērķis 
ir izvairīties no zinātnisko ekspertu un 
darbinieku interešu konfliktiem; pauž 
apņēmību uzraudzīt šo pasākumu 
rezultātus; arī turpmāk aicinās 
izpilddirektori regulāri apmainīties 
viedokļiem, lai sekmētu informācijas 
apmaiņu, ko cita starpā panāks, ieceļot 
kontaktpersonu no komitejas locekļu vidus 
un apmeklējot Iestādi reizi divos gados;  
atgādina, ka iepriekšējais apmeklējums 
notika 2012. gada maijā;

Or. fr

Grozījums Nr. 10
Esther de Lange

Atzinuma projekts
6. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

6. ir rūpīgi iepazinusies ar visiem 
jaunajiem politikas virzieniem, 
noteikumiem, īstenošanas pasākumiem un 
darbībām, kas izveidotas kopš 2007. gada 
un kuru mērķis ir izvairīties no zinātnisko 
ekspertu un darbinieku interešu 
konfliktiem; pauž apņēmību uzraudzīt šo 
pasākumu rezultātus; arī turpmāk aicinās 
izpilddirektori regulāri apmainīties 
viedokļiem, lai sekmētu informācijas 
apmaiņu, ko cita starpā panāks, ieceļot 
kontaktpersonu no komitejas locekļu vidus 
un apmeklējot Iestādi reizi divos gados; 
atgādina, ka iepriekšējais apmeklējums 
notika 2012. gada maijā;

6. ir rūpīgi iepazinies ar visiem jaunajiem 
politikas virzieniem, noteikumiem, 
īstenošanas pasākumiem un darbībām, kas 
izveidotas kopš 2007. gada un kuru mērķis 
ir izvairīties no zinātnisko ekspertu un 
darbinieku interešu konfliktiem; šajā 
sakarībā atzinīgi novērtē EFSA valdes 
rīcības kodeksu un aktīvo pieeju savu 
interešu deklarāciju pārskatīšanai, un 
jaunos 2012. gada jūlijā spēkā stājušos 
noteikumus par interešu konfliktu 
apzināšanu, kuri tika proaktīvi izmantoti,
atjaunojot zinātnisko ekspertu grupu 
sastāvu; pauž apņēmību uzraudzīt šo 
pasākumu rezultātus; arī turpmāk aicinās 
izpilddirektori regulāri apmainīties 
viedokļiem, lai sekmētu informācijas 
apmaiņu, ko cita starpā panāks, ieceļot 
kontaktpersonu no komitejas locekļu vidus 
un apmeklējot Iestādi reizi divos gados; 
atgādina, ka iepriekšējais apmeklējums 
notika 2012. gada maijā;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Renate Sommer

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. ir rūpīgi iepazinusies ar visiem 
jaunajiem politikas virzieniem, 
noteikumiem, īstenošanas pasākumiem un 
darbībām, kas izveidotas kopš 2007. gada 
un kuru mērķis ir izvairīties no zinātnisko 
ekspertu un darbinieku interešu 
konfliktiem; pauž apņēmību uzraudzīt šo 
pasākumu rezultātus; arī turpmāk aicinās 
izpilddirektori regulāri apmainīties 
viedokļiem, lai sekmētu informācijas 

6. ir rūpīgi iepazinies ar visiem jaunajiem 
politikas virzieniem, noteikumiem, 
īstenošanas pasākumiem un darbībām, kas 
izveidotas kopš 2007. gada un kuru mērķis 
ir izvairīties no zinātnisko ekspertu un 
darbinieku interešu konfliktiem; īpaši 
atzinīgi vērtē jaunās pamatnostādnes 
neatkarīgu un zinātniski pamatotu 
lēmumu pieņemšanas procesu 
nodrošināšanai; pauž apņēmību uzraudzīt 



AM\911451LV.doc 9/12 PE494.706v01-00

LV

apmaiņu, ko cita starpā panāks, ieceļot 
kontaktpersonu no komitejas locekļu vidus 
un apmeklējot Iestādi reizi divos gados; 
atgādina, ka iepriekšējais apmeklējums 
notika 2012. gada maijā;

šo pasākumu rezultātus; arī turpmāk 
aicinās izpilddirektori regulāri apmainīties 
viedokļiem, lai sekmētu informācijas 
apmaiņu, ko cita starpā panāks, ieceļot 
kontaktpersonu no komitejas locekļu vidus 
un apmeklējot Iestādi reizi divos gados;
atgādina, ka iepriekšējais apmeklējums 
notika 2012. gada maijā;

Or. de

Grozījums Nr. 12
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. ir informēta par detalizēto EFSA vadības 
saraksti ar Budžeta kontroles komitejas 
referentu pirms plenārsēdē pieņemtā 
lēmuma par budžeta izpildes 
apstiprināšanas atlikšanu un pēc tam;

7. ir informēts par detalizēto EFSA vadības 
saraksti ar Budžeta kontroles komitejas 
referentu gan pirms, gan pēc plenārsēdē 
pieņemtā lēmuma atlikt lēmumu par 
budžeta izpildes apstiprināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Renate Sommer

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. atgādina, ka Revīzijas palāta īpašajā 
ziņojumā komentēja to, ka ir pārskatītas
valdes locekļu finansiālo interešu 
deklarācijas un darbā pieņemšanas 
procedūras, tomēr pauda viedokli, ka 
Iestādes 2010. gada pārskati ir uzticami, 
likumīgi un pareizi;

8. atgādina, ka Revīzijas palāta īpašajā 
ziņojumā attiecībā uz valdes locekļu 
finansiālo interešu deklarāciju un darbā 
pieņemšanas procedūru pārbaudi pauda 
viedokli, ka Iestādes 2010. gada pārskati ir 
ticami, likumīgi un pareizi;

Or. de
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Grozījums Nr. 14
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. kopumā atzinīgi vērtē panākto 
vienošanos par kopīgo paziņojumu un 
Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 
vienoto nostāju attiecībā uz 
decentralizētajām aģentūrām; atgādina, ka 
daži elementi, kas ir svarīgi, lai varētu 
apstiprināt budžeta izpildi, ir apzināti un 
pie tiem tiek strādāts; uzskata, ka rīcības 
plānā Vienotās nostājas īstenošanai šie 
jautājumi tiks pienācīgi ņemti vērā;

9. kopumā atzinīgi vērtē panākto 
vienošanos par kopīgo paziņojumu un 
Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 
vienoto nostāju attiecībā uz 
decentralizētajām aģentūrām; atgādina, ka 
daži elementi, kas ir svarīgi, lai varētu 
apstiprināt budžeta izpildi, ir apzināti un 
pie tiem tiek strādāts; uzsver, ka šie 
jautājumi ir pienācīgi jāņem vērā rīcības 
plānā Vienotās nostājas īstenošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Corinne Lepage

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. tomēr uzskata, ka lēmumu par 
Iestādes budžeta izpildes apstiprināšanu 
nevar balstīt uz papildu prasībām, 
piemēram, ESAO pamatnostādnēm, ja ES 
likumdevēji nav oficiāli prasījusi, lai šīs 
prasības tiktu pildītas, un aģentūras nav 
iekļāvušas tās savās procedūrās laikā, uz 
kuru attiecas budžeta izpildes 
apstiprināšana; aicina Eiropas iestādes 
izvērtēt, vai būtu ieteicams iekļaut papildu 
pamatnostādnes iespējamajā kopējā 
sistēmā, kas piemērojama visām Eiropas 
iestādēm un struktūrvienībām, un 
apņemties tās pildīt; 

svītrots



AM\911451LV.doc 11/12 PE494.706v01-00

LV

Or. fr

Grozījums Nr. 16
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. tomēr uzskata, ka lēmumu par Iestādes 
budžeta izpildes apstiprināšanu nevar
balstīt uz papildu prasībām, piemēram,
ESAO pamatnostādnēm, ja ES likumdevēji 
nav oficiāli prasījusi, lai šīs prasības tiktu 
pildītas, un aģentūras nav iekļāvušas tās 
savās procedūrās laikā, uz kuru attiecas 
budžeta izpildes apstiprināšana; aicina 
Eiropas iestādes izvērtēt, vai būtu 
ieteicams iekļaut papildu pamatnostādnes 
iespējamajā kopējā sistēmā, kas 
piemērojama visām Eiropas iestādēm un 
struktūrvienībām, un apņemties tās pildīt;

10. uzskata, ka lēmumu par Iestādes 
budžeta izpildes apstiprināšanu vajadzētu
balstīt uz ESAO pamatnostādnēm, lai 
nodrošinātu kvalitatīvus, starptautiski 
atzītus grāmatvedības, revīzijas un 
finanšu informācijas izpaušanas 
standartus; aicina Eiropas iestādes iekļaut 
un apņemties ieviest ESAO
pamatnostādnes kopējā darbības sistēmā, 
kas piemērojama visām Eiropas iestādēm 
un struktūrvienībām;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Kartika Tamara Liotard

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. tomēr uzskata, ka lēmumu par Iestādes 
budžeta izpildes apstiprināšanu nevar 
balstīt uz papildu prasībām, piemēram, 
ESAO pamatnostādnēm, ja ES likumdevēji 
nav oficiāli prasījusi, lai šīs prasības tiktu 
pildītas, un aģentūras nav iekļāvušas tās 
savās procedūrās laikā, uz kuru attiecas 
budžeta izpildes apstiprināšana; aicina 
Eiropas iestādes izvērtēt, vai būtu 
ieteicams iekļaut papildu pamatnostādnes 

10. tomēr uzskata, ka lēmumu par Iestādes 
budžeta izpildes apstiprināšanu nevar 
balstīt uz papildu prasībām, piemēram, 
ESAO pamatnostādnēm, ja ES likumdevēji 
nav oficiāli prasījuši, lai šīs prasības tiktu 
pildītas, un aģentūras nav iekļāvušas tās 
savās procedūrās laikā, uz kuru attiecas 
budžeta izpildes apstiprināšana; aicina 
Eiropas iestādes kā prioritāru jautājumu 
izvērtēt, vai būtu ieteicams iekļaut papildu 
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iespējamajā kopējā sistēmā, kas 
piemērojama visām Eiropas iestādēm un 
struktūrvienībām, un apņemties tās pildīt;

pamatnostādnes iespējamajā kopējā 
sistēmā, kas piemērojama visām Eiropas 
iestādēm un struktūrvienībām, un 
apņemties tās pildīt;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. tādēļ pamatojoties uz pieejamo 
informāciju, uzskata, ka Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādes izpilddirektorei var 
sniegt apstiprinājumu par Iestādes 
2010. finanšu gada budžeta izpildi.

11. pamatojoties uz pieejamo informāciju, 
uzskata, ka Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestādes izpilddirektorei nav sniedzams 
apstiprinājums par Iestādes 2010. finanšu 
gada budžeta izpildi.

Or. en


