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Amendement 1
Renate Sommer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. heeft in het verleden al bepaalde 
tekortkomingen aangekaart in verband 
met belangenvermenging, 
belangenverklaring en transparantie; wil 
benadrukken dat de vorige voorzitter van 
de raad van bestuur in 2010 heeft nagelaten 
melding te maken van haar lidmaatschap 
van het bestuur van het International Life 
Sciences Institute (ILSI); vindt het evenwel 
vermeldenswaardig dat de leden van de 
raad van bestuur van de EAVV niet door 
de uitvoerend directeur worden benoemd 
en dus ook niet door hem ontslagen 
kunnen worden;

2. heeft in het verleden al gewezen op 
mogelijke belangenvermenging; wil 
benadrukken dat de vorige voorzitter van 
de raad van bestuur in 2010 heeft nagelaten 
melding te maken van haar lidmaatschap 
van het bestuur van het International Life 
Sciences Institute (ILSI); stelt vast dat de 
leden van de raad van bestuur van de 
EAVV niet door de uitvoerend directeur 
ontslagen kunnen worden;

Or. de

Amendement 2
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. heeft in het verleden al bepaalde
tekortkomingen aangekaart in verband 
met belangenvermenging, 
belangenverklaring en transparantie; wil 
benadrukken dat de vorige voorzitter van 
de raad van bestuur in 2010 heeft nagelaten 
melding te maken van haar lidmaatschap 
van het bestuur van het International Life 
Sciences Institute (ILSI); vindt het evenwel 
vermeldenswaardig dat de leden van de 
raad van bestuur van de EAVV niet door 
de uitvoerend directeur worden benoemd 

2. wijst erop dat er bezorgdheid blijft 
bestaan over het institutioneel falen dat 
heeft geleid tot tekortkomingen in verband 
met belangenvermenging, 
belangenverklaring en transparantie; wil 
benadrukken dat de vorige voorzitter van 
de raad van bestuur in 2010 heeft nagelaten 
melding te maken van haar lidmaatschap 
van het bestuur van het International Life 
Sciences Institute (ILSI); vindt het evenwel 
vermeldenswaardig dat de leden van de 
raad van bestuur van de EAVV niet door 
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en dus ook niet door hem ontslagen kunnen 
worden;

de uitvoerend directeur worden benoemd 
en dus ook niet door hem ontslagen kunnen 
worden;

Or. en

Amendement 3
Corinne Lepage

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. heeft in het verleden al bepaalde
tekortkomingen aangekaart in verband met 
belangenvermenging, belangenverklaring 
en transparantie; wil benadrukken dat de 
vorige voorzitter van de raad van bestuur in 
2010 heeft nagelaten melding te maken van 
haar lidmaatschap van het bestuur van het 
International Life Sciences Institute (ILSI);
vindt het evenwel vermeldenswaardig dat 
de leden van de raad van bestuur van de 
EAVV niet door de uitvoerend directeur 
worden benoemd en dus ook niet door hem 
ontslagen kunnen worden;

2. heeft in het verleden al ernstige
tekortkomingen aangekaart in verband met 
belangenvermenging, belangenverklaring 
en transparantie; wil benadrukken dat de 
vorige voorzitter van de raad van bestuur in 
2010 heeft nagelaten melding te maken van 
haar lidmaatschap van het bestuur van het 
International Life Sciences Institute (ILSI), 
terwijl het ILSI wordt gefinancierd door 
ondernemingen uit de voedings-, 
chemische en farmaceutische sector; vindt 
het evenwel vermeldenswaardig dat de 
leden van de raad van bestuur van de 
EAVV niet door de uitvoerend directeur 
worden benoemd en dus ook niet door hem 
ontslagen kunnen worden;

Or. fr

Amendement 4
Renate Sommer

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. heeft eveneens kennis genomen van 
"draaideurgevallen" en van de noodzaak
om maatregelen te nemen en uit te voeren

3. wijst op de noodzaak maatregelen uit te 
voeren waardoor de Autoriteit haar 
geloofwaardigheid kan behouden;
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teneinde deze incidenten, die de 
geloofwaardigheid van de Autoriteit
aantasten, te voorkomen; is ervan 
overtuigd dat deze acties gepaard moeten 
gaan met bepaalde sancties wanneer die 
regels niet worden nageleefd;

Or. de

Amendement 5
Kartika Tamara Liotard

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. heeft eveneens kennis genomen van
"draaideurgevallen" en van de noodzaak 
om maatregelen te nemen en uit te voeren 
teneinde deze incidenten, die de 
geloofwaardigheid van de Autoriteit 
aantasten, te voorkomen; is ervan 
overtuigd dat deze acties gepaard moeten 
gaan met bepaalde sancties wanneer die 
regels niet worden nageleefd;

3. heeft eveneens kennis genomen van
"draaideurgevallen" en van de noodzaak 
om dringend maatregelen te nemen en uit 
te voeren teneinde deze incidenten, die de 
geloofwaardigheid van de Autoriteit 
aantasten, te voorkomen; is ervan 
overtuigd dat deze acties gepaard moeten 
gaan met bepaalde sancties wanneer die 
regels niet worden nageleefd;

Or. en

Amendement 6
Corinne Lepage

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. heeft eveneens kennis genomen van 
"draaideurgevallen" en van de noodzaak 
om maatregelen te nemen en uit te voeren 
teneinde deze incidenten, die de 
geloofwaardigheid van de Autoriteit 
aantasten, te voorkomen; is ervan 
overtuigd dat deze acties gepaard moeten 

3. heeft eveneens kennis genomen van 
"draaideurgevallen" en van de noodzaak 
om maatregelen te nemen en uit te voeren 
teneinde deze incidenten, die de 
geloofwaardigheid van de Autoriteit 
aantasten, te voorkomen; is ervan 
overtuigd dat deze acties gepaard moeten 
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gaan met bepaalde sancties wanneer die 
regels niet worden nageleefd; 

gaan met bepaalde sancties wanneer die 
regels niet worden nageleefd; herinnert 
eraan dat de Europese Ombudsman van 
oordeel was dat de Autoriteit onvoldoende 
heeft gereageerd op een mogelijk 
belangenconflict met betrekking tot de 
overstap in 2008 van de verantwoordelijke 
van de afdeling genetisch gemodificeerde 
organismen naar een 
biotechnologiebedrijf, dit minder dan twee 
maanden nadat de betreffende 
medewerker de Autoriteit had verlaten en 
zonder een afkoelingsperiode; herinnert 
er tevens aan dat het Parlement en de 
Ombudsman vervolgens bij de Autoriteit 
hebben aangedrongen op een betere 
toepassing van haar voorschriften en 
procedures om in de toekomst 
"draaideurgevallen"te voorkomen.

Or. fr

Amendement 7
Kartika Tamara Liotard

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is er rotsvast van overtuigd dat de nodige 
maatregelen moeten worden genomen als 
de huidige regels niet worden nageleefd;
vindt dat in deze gevallen de Autoriteit een 
actieplan moet opstellen om de 
tekortkomingen te verhelpen, dat de 
uitvoering ervan gecontroleerd moet 
worden door het Europees Parlement en 
dat het Europees Parlement of de Europese 
wetgever deze problemen moet aanpakken 
door de huidige regels en regelgeving te 
veranderen teneinde mogelijke lacunes 
weg te werken;

5. is er rotsvast van overtuigd dat de nodige 
maatregelen moeten worden genomen als 
de huidige regels niet worden nageleefd;
vindt dat in deze gevallen de Autoriteit een 
actieplan moet opstellen om de 
tekortkomingen te verhelpen, dat de 
uitvoering ervan gecontroleerd moet 
worden door het Europees Parlement en 
dat het Europees Parlement of de Europese 
wetgever deze problemen met prioriteit
moet aanpakken door de huidige regels en 
regelgeving te veranderen teneinde 
mogelijke lacunes weg te werken;

Or. en
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Amendement 8
Corinne Lepage

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is er rotsvast van overtuigd dat de nodige 
maatregelen moeten worden genomen als 
de huidige regels niet worden nageleefd;
vindt dat in deze gevallen de Autoriteit een 
actieplan moet opstellen om de 
tekortkomingen te verhelpen, dat de 
uitvoering ervan gecontroleerd moet 
worden door het Europees Parlement en 
dat het Europees Parlement of de Europese 
wetgever deze problemen moet aanpakken 
door de huidige regels en regelgeving te 
veranderen teneinde mogelijke lacunes 
weg te werken;

5. is er rotsvast van overtuigd dat de nodige 
maatregelen moeten worden genomen als 
de huidige regels niet worden nageleefd;
vindt dat in deze gevallen de Autoriteit een 
actieplan met een nauwkeurig tijdschema
moet opstellen om de tekortkomingen te 
verhelpen, dat de uitvoering ervan 
gecontroleerd moet worden door het 
Europees Parlement en dat het Europees 
Parlement of de Europese wetgever deze 
problemen moet aanpakken door de 
huidige regels en regelgeving te veranderen 
teneinde mogelijke lacunes weg te werken;

Or. fr

Amendement 9
Corinne Lepage

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. heeft kennis genomen van alle nieuwe 
beleidslijnen, regels, 
uitvoeringsvoorschriften en acties die sinds
2007 zijn opgesteld om 
belangenvermenging tussen 
wetenschappelijke deskundigen en 
ambtenaren te voorkomen en te beperken;
is vast van plan de gevolgen van deze 
acties te controleren; blijft de uitvoerend 
directeur op regelmatige basis uitnodigen 
voor een gedachtewisseling teneinde de 
uitwisseling van informatie te bevorderen 

6. heeft kennis genomen van alle nieuwe 
beleidslijnen, regels, 
uitvoeringsvoorschriften en acties die sinds
2011 zijn opgesteld om 
belangenvermenging tussen 
wetenschappelijke deskundigen en 
ambtenaren te voorkomen; is vast van plan 
de gevolgen van deze acties te controleren;
blijft de uitvoerend directeur op 
regelmatige basis uitnodigen voor een 
gedachtewisseling teneinde de uitwisseling 
van informatie te bevorderen ook via de 
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ook via de onder zijn leden aangestelde 
contactpersoon en via een bezoek aan het 
Agentschap elke twee jaar; herinnert eraan 
dat het laatste bezoek in mei 2012 plaats 
had;

onder zijn leden aangestelde 
contactpersoon en via een bezoek aan het 
Agentschap elke twee jaar; herinnert eraan 
dat het laatste bezoek in mei 2012 plaats 
had;

Or. fr

Amendement 10
Esther de Lange

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. heeft kennis genomen van alle nieuwe 
beleidslijnen, regels, 
uitvoeringsvoorschriften en acties die sinds 
2007 zijn opgesteld om 
belangenvermenging tussen 
wetenschappelijke deskundigen en 
ambtenaren te voorkomen en te beperken;
is vast van plan de gevolgen van deze 
acties te controleren; blijft de uitvoerend 
directeur op regelmatige basis uitnodigen 
voor een gedachtewisseling teneinde de 
uitwisseling van informatie te bevorderen 
ook via de onder zijn leden aangestelde 
contactpersoon en via een bezoek aan het 
Agentschap elke twee jaar; herinnert eraan 
dat het laatste bezoek in mei 2012 plaats 
had;

6. heeft kennis genomen van alle nieuwe 
beleidslijnen, regels, 
uitvoeringsvoorschriften en acties die sinds 
2007 zijn opgesteld om 
belangenvermenging tussen 
wetenschappelijke deskundigen en 
ambtenaren te voorkomen en te beperken;
is ingenomen met de gedragscode van de 
raad van bestuur van de EAVV en met 
zijn actieve aanpak om hun 
belangenverklaringen te herzien, alsook 
met de in juli 2012 ingevoerde nieuwe 
regels om na te gaan of er sprake is van 
belangenvermenging, die reeds proactief 
werden gebruikt bij de nieuwe 
samenstelling van de wetenschappelijke 
panels; is vast van plan de gevolgen van 
deze acties te controleren; blijft de 
uitvoerend directeur op regelmatige basis 
uitnodigen voor een gedachtewisseling 
teneinde de uitwisseling van informatie te 
bevorderen ook via de onder zijn leden 
aangestelde contactpersoon en via een 
bezoek aan het Agentschap elke twee jaar;
herinnert eraan dat het laatste bezoek in 
mei 2012 plaats had;

Or. en
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Amendement 11
Renate Sommer

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. heeft kennis genomen van alle nieuwe 
beleidslijnen, regels, 
uitvoeringsvoorschriften en acties die sinds 
2007 zijn opgesteld om 
belangenvermenging tussen 
wetenschappelijke deskundigen en 
ambtenaren te voorkomen en te beperken; 
is vast van plan de gevolgen van deze 
acties te controleren; blijft de uitvoerend 
directeur op regelmatige basis uitnodigen 
voor een gedachtewisseling teneinde de 
uitwisseling van informatie te bevorderen 
ook via de onder zijn leden aangestelde 
contactpersoon en via een bezoek aan het 
Agentschap elke twee jaar; herinnert eraan 
dat het laatste bezoek in mei 2012 plaats 
had;

6. heeft kennis genomen van alle nieuwe 
beleidslijnen, regels, 
uitvoeringsvoorschriften en acties die sinds 
2007 zijn opgesteld om 
belangenvermenging tussen 
wetenschappelijke deskundigen en 
ambtenaren te voorkomen en te beperken; 
is met name ingenomen met de nieuwe 
richtsnoeren inzake onafhankelijkheid en 
wetenschappelijke 
besluitvormingsprocessen; is vast van plan 
de gevolgen van deze acties te controleren; 
blijft de uitvoerend directeur op 
regelmatige basis uitnodigen voor een 
gedachtewisseling teneinde de uitwisseling 
van informatie te bevorderen ook via de 
onder zijn leden aangestelde 
contactpersoon en via een bezoek aan het 
Agentschap elke twee jaar; herinnert eraan 
dat het laatste bezoek in mei 2012 plaats 
had;

Or. de

Amendement 12
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. werd op de hoogte gesteld van de 
gedetailleerde correspondentie tussen de 
administratie van de EAVV en de CONT-
rapporteur voor en na de beslissing in 
plenaire vergadering om het verlenen van 
kwijting uit te stellen;

7. werd op de hoogte gesteld van de 
gedetailleerde correspondentie tussen de 
administratie van de EAVV en de CONT-
rapporteur, zowel vóór als na de beslissing 
in plenaire vergadering om het besluit tot 
het verlenen van kwijting uit te stellen;
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Or. en

Amendement 13
Renate Sommer

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. herhaalt dat de Rekenkamer in haar 
speciaal verslag opmerkingen heeft 
gemaakt over de herziening van de 
belangenverklaringen van de leden van de 
raad van bestuur en de 
aanwervingsprocedures maar dat ze 
tegelijkertijd de jaarrekening van de 
Autoriteit voor 2010 betrouwbaar, wettig 
en regelmatig heeft genoemd;

8. herhaalt dat de Rekenkamer in haar 
speciaal verslag over de herziening van de 
belangenverklaringen van de leden van de 
raad van bestuur en de 
aanwervingsprocedures concludeerde dat 
de jaarrekening van de Autoriteit voor 
2010 betrouwbaar, wettig en regelmatig is;

Or. de

Amendement 14
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is in het algemeen verheugd over de 
overeenkomst over de gezamenlijke 
verklaring over en gemeenschappelijke 
aanpak van het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie van 
gedecentraliseerde agentschappen; brengt 
in herinnering dat bepaalde voor de 
kwijting belangrijke elementen aangepakt 
en behandeld werden; gelooft dat de 
routekaart over de follow-up van de 
gemeenschappelijke aanpak ten volle 
rekening zal houden met deze punten;

9. is in het algemeen verheugd over de 
overeenkomst over de gezamenlijke 
verklaring inzake en over de
gemeenschappelijke aanpak van het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie van gedecentraliseerde 
agentschappen; brengt in herinnering dat 
bepaalde voor de kwijting belangrijke 
elementen aangepakt en behandeld werden;
benadrukt dat de routekaart over de 
follow-up van de gemeenschappelijke 
aanpak ten volle rekening moet houden 
met deze punten;
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Or. en

Amendement 15
Corinne Lepage

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is echter van mening dat het 
kwijtingsbesluit voor de Autoriteit niet 
gebaseerd mag zijn op bijkomende 
vereisten, zoals richtsnoeren van de 
OESO, wanneer de introductie van deze 
vereisten niet officieel geëist werd tijdens 
de kwijtingsprocedure in kwestie door de 
EU-wetgever noch door regelingen 
binnen de agentschappen; nodigt de 
Europese instellingen uit om na te gaan 
of het opportuun is bijkomende 
richtsnoeren op te nemen in een mogelijk 
gemeenschappelijk kader voor alle 
Europese instellingen en organen en zich 
eraan te houden; 

Schrappen

Or. fr

Amendement 16
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is echter van mening dat het 
kwijtingsbesluit voor de Autoriteit niet
gebaseerd mag zijn op bijkomende 
vereisten, zoals richtsnoeren van de
OESO, wanneer de introductie van deze 
vereisten niet officieel geëist werd tijdens 
de kwijtingsprocedure in kwestie door de 
EU-wetgever noch door regelingen 

10. is van mening dat het kwijtingsbesluit 
voor de Autoriteit moet worden gebaseerd 
op OESO-richtsnoeren om hoogstaande 
en internationaal erkende normen op het 
vlak van boekhouding, audits en 
financiële openbaarmaking te 
garanderen; verzoekt de Europese 
instellingen de invoering van OESO-
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binnen de agentschappen; nodigt de
Europese instellingen uit om na te gaan of 
het opportuun is bijkomende richtsnoeren
op te nemen in een mogelijk
gemeenschappelijk kader voor alle 
Europese instellingen en organen en zich 
eraan te houden;

richtsnoeren op te nemen en deze 
verplicht te stellen binnen een 
gemeenschappelijk werkkader voor alle 
Europese instellingen en organen;

Or. en

Amendement 17
Kartika Tamara Liotard

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is echter van mening dat het 
kwijtingsbesluit voor de Autoriteit niet 
gebaseerd mag zijn op bijkomende 
vereisten, zoals richtsnoeren van de OESO, 
wanneer de introductie van deze vereisten 
niet officieel geëist werd tijdens de 
kwijtingsprocedure in kwestie door de EU-
wetgever noch door regelingen binnen de 
agentschappen; nodigt de Europese 
instellingen uit om na te gaan of het 
opportuun is bijkomende richtsnoeren op te 
nemen in een mogelijk gemeenschappelijk 
kader voor alle Europese instellingen en 
organen en zich eraan te houden;

10. is echter van mening dat het 
kwijtingsbesluit voor de Autoriteit niet 
gebaseerd mag zijn op bijkomende 
vereisten, zoals richtsnoeren van de OESO, 
wanneer de introductie van deze vereisten 
niet officieel geëist werd tijdens de 
kwijtingsprocedure in kwestie door de EU-
wetgever noch door regelingen binnen de 
agentschappen; nodigt de Europese 
instellingen uit om met prioriteit na te gaan 
of het opportuun is bijkomende 
richtsnoeren op te nemen in een mogelijk 
gemeenschappelijk kader voor alle 
Europese instellingen en organen en zich 
eraan te houden;

Or. en

Amendement 18
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. is daarom, op grond van de 
beschikbare informatie, van mening dat 
aan de uitvoerend directeur van de 
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 
kwijting verleend kan worden met 
betrekking tot de uitvoering van de 
begroting van de Autoriteit voor het 
begrotingsjaar 2010.

11. is op grond van de beschikbare 
informatie van mening dat aan de 
uitvoerend directeur van de Europese 
Autoriteit voor voedselveiligheid geen
kwijting verleend mag worden met 
betrekking tot de uitvoering van de 
begroting van de Autoriteit voor het 
begrotingsjaar 2010.

Or. en


