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Poprawka 1
Renate Sommer

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zwracał w przeszłości uwagę na pewne 
niedociągnięcia związane z konfliktem
interesów, deklaracją o braku konfliktu 
interesów i przejrzystością; pragnie 
przypomnieć, że była przewodnicząca 
zarządu nie zgłosiła w 2010 r. swojego 
członkostwa w zarządzie 
Międzynarodowego Instytutu Nauk 
Biologicznych (ILSI); uważa jednak za 
godne uwagi, że członkowie zarządu 
EFSA nie są mianowani przez dyrektora 
wykonawczego, a zatem nie mogą być 
przez niego odwoływani;

2. zwracał w przeszłości uwagę na
ewentualne konflikty interesów; pragnie 
przypomnieć, że była przewodnicząca 
zarządu nie zgłosiła w 2010 r. swojego 
członkostwa w zarządzie 
Międzynarodowego Instytutu Nauk 
Biologicznych (ILSI); uważa jednak, że 
członkowie zarządu EFSA nie mogą być 
odwoływani przez dyrektora 
wykonawczego;

Or. de

Poprawka 2
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zwracał w przeszłości uwagę na pewne 
niedociągnięcia związane z konfliktem 
interesów, deklaracją o braku konfliktu 
interesów i przejrzystością; pragnie 
przypomnieć, że była przewodnicząca 
zarządu nie zgłosiła w 2010 r. swojego 
członkostwa w zarządzie 
Międzynarodowego Instytutu Nauk 
Biologicznych (ILSI); uważa jednak za 
godne uwagi, że członkowie zarządu EFSA 
nie są mianowani przez dyrektora 
wykonawczego, a zatem nie mogą być 
przez niego odwoływani;

2. zauważa, że nadal istnieją obawy co do 
wad systemu instytucjonalnego, które 
doprowadziły do niedociągnięć 
związanych z konfliktem interesów, 
deklaracją o braku konfliktu interesów i 
przejrzystością; pragnie przypomnieć, że 
była przewodnicząca zarządu nie zgłosiła 
w 2010 r. swojego członkostwa 
w zarządzie Międzynarodowego Instytutu 
Nauk Biologicznych (ILSI); uważa jednak 
za godne uwagi, że członkowie zarządu 
EFSA nie są mianowani przez dyrektora 
wykonawczego, a zatem nie mogą być 
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przez niego odwoływani;

Or. en

Poprawka 3
Corinne Lepage

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zwracał w przeszłości uwagę na pewne 
niedociągnięcia związane z konfliktem 
interesów, deklaracją o braku konfliktu 
interesów i przejrzystością; pragnie 
przypomnieć, że była przewodnicząca 
zarządu nie zgłosiła w 2010 r. swojego 
członkostwa w zarządzie 
Międzynarodowego Instytutu Nauk 
Biologicznych (ILSI); uważa jednak za 
godne uwagi, że członkowie zarządu EFSA 
nie są mianowani przez dyrektora 
wykonawczego, a zatem nie mogą być 
przez niego odwoływani; 

2. zwracał w przeszłości uwagę na pewne 
poważne niedociągnięcia związane z 
konfliktem interesów, deklaracją o braku 
konfliktu interesów i przejrzystością;
pragnie przypomnieć, że była 
przewodnicząca zarządu nie zgłosiła 
w 2010 r. swojego członkostwa 
w zarządzie Międzynarodowego Instytutu 
Nauk Biologicznych (ILSI), który jest 
finansowany przez przedsiębiorstwa z 
sektorów: spożywczego, chemicznego i 
farmaceutycznego; uważa jednak za godne 
uwagi, że członkowie zarządu EFSA nie są 
mianowani przez dyrektora 
wykonawczego, a zatem nie mogą być 
przez niego odwoływani; 

Or. fr

Poprawka 4
Renate Sommer

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwrócił także szczególną uwagę na
przypadki tzw. syndromu drzwi 
obrotowych i konieczność ustanowienia i
realizacji odpowiednich środków
zapobiegających takim incydentom, które

3. zwraca uwagę na konieczność realizacji 
środków, które zapewnią wiarygodność 
Urzędu;
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podważają wiarygodność Urzędu; jest 
przekonany, że takim działaniom powinny 
towarzyszyć pewne konsekwencje, 
wyciągane kiedy przepisy nie są 
przestrzegane;

Or. de

Poprawka 5
Kartika Tamara Liotard

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwrócił także szczególną uwagę na 
przypadki tzw. syndromu drzwi 
obrotowych i konieczność ustanowienia i 
realizacji odpowiednich środków 
zapobiegających takim incydentom, które 
podważają wiarygodność Urzędu; jest 
przekonany, że takim działaniom powinny 
towarzyszyć pewne konsekwencje, 
wyciągane kiedy przepisy nie są 
przestrzegane;

3. zwrócił także szczególną uwagę na 
przypadki tzw. syndromu drzwi 
obrotowych i konieczność pilnego 
ustanowienia i realizacji odpowiednich 
środków zapobiegających takim 
incydentom, które podważają 
wiarygodność Urzędu; jest przekonany, że 
takim działaniom powinny towarzyszyć 
pewne konsekwencje, wyciągane kiedy 
przepisy nie są przestrzegane;

Or. en

Poprawka 6
Corinne Lepage

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwrócił także szczególną uwagę na 
przypadki tzw. syndromu drzwi 
obrotowych i konieczność ustanowienia i 
realizacji odpowiednich środków 
zapobiegających takim incydentom, które 
podważają wiarygodność Urzędu; jest 
przekonany, że takim działaniom powinny 

3. zwrócił także szczególną uwagę na 
przypadki tzw. syndromu drzwi 
obrotowych i konieczność ustanowienia i 
realizacji odpowiednich środków 
zapobiegających takim incydentom, które 
podważają wiarygodność Urzędu; jest 
przekonany, że takim działaniom powinny 
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towarzyszyć pewne konsekwencje, 
wyciągane kiedy przepisy nie są 
przestrzegane; 

towarzyszyć pewne konsekwencje, 
wyciągane kiedy przepisy nie są 
przestrzegane; przypomina, że Europejski 
Rzecznik Praw Obywatelskich uznał, że 
Urząd nie uwzględnił w odpowiedni 
sposób potencjalnego konfliktu interesów 
dotyczącego przejścia szefa jednostki ds. 
organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie do spółki biotechnologicznej 
w 2008 roku w okresie krótszym niż dwa 
miesiące od odejścia tego pracownika 
z Urzędu, bez zachowania okresu 
przejściowego, oraz że w konsekwencji 
Parlament i Rzecznik zwrócili się do 
Urzędu o poprawę sposobu stosowania 
zasad i procedur w celu uniknięcia w 
przyszłości przypadków tzw. syndromu 
drzwi obrotowych;

Or. fr

Poprawka 7
Kartika Tamara Liotard

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wyraża zdecydowane przekonanie, że w 
przypadku pojawienia się niezgodności z 
obowiązującymi przepisami należy podjąć 
niezbędne kroki; uważa, że w takich 
przypadkach Urząd musi sporządzić plan 
działań mający na celu usunięcie 
niedociągnięć, a jego realizacja powinna 
być nadzorowana przez Parlament 
Europejski, przy czym Parlament 
Europejski lub europejski ustawodawca 
musi zająć się tymi problemami, 
zmieniając obowiązujące przepisy 
i regulacje w celu usunięcia ewentualnych 
luk;

5. wyraża zdecydowane przekonanie, że w 
przypadku pojawienia się niezgodności z 
obowiązującymi przepisami należy podjąć 
niezbędne kroki; uważa, że w takich 
przypadkach Urząd musi sporządzić plan 
działań mający na celu usunięcie 
niedociągnięć, a jego realizacja powinna 
być nadzorowana przez Parlament 
Europejski, przy czym Parlament 
Europejski lub europejski ustawodawca 
musi priorytetowo zająć się tymi 
problemami, zmieniając obowiązujące 
przepisy i regulacje w celu usunięcia 
ewentualnych luk;

Or. en
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Poprawka 8
Corinne Lepage

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wyraża zdecydowane przekonanie, że w 
przypadku pojawienia się niezgodności z 
obowiązującymi przepisami należy podjąć 
niezbędne kroki; uważa, że w takich 
przypadkach Urząd musi sporządzić plan 
działań mający na celu usunięcie 
niedociągnięć, a jego realizacja powinna 
być nadzorowana przez Parlament 
Europejski, przy czym Parlament 
Europejski lub europejski ustawodawca 
musi zająć się tymi problemami, 
zmieniając obowiązujące przepisy 
i regulacje w celu usunięcia ewentualnych 
luk; 

5. wyraża zdecydowane przekonanie, że w 
przypadku pojawienia się niezgodności z 
obowiązującymi przepisami należy podjąć 
niezbędne kroki; uważa, że w takich 
przypadkach Urząd musi sporządzić plan 
działań wraz z towarzyszącym mu 
dokładnym harmonogramem, mający na 
celu usunięcie niedociągnięć, a jego 
realizacja powinna być nadzorowana przez 
Parlament Europejski, przy czym 
Parlament Europejski lub europejski 
ustawodawca musi zająć się tymi 
problemami, zmieniając obowiązujące 
przepisy i regulacje w celu usunięcia 
ewentualnych luk;

Or. fr

Poprawka 9
Corinne Lepage

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. odnotowuje z uwagą wszystkie nowe 
strategie, przepisy, środki wykonawcze i 
działania, które wprowadzono od 2007 r. w 
celu uniknięcia konfliktu interesów i 
zmniejszenia ryzyka jego wystąpienia
wśród ekspertów naukowych i personelu; 
jest zdecydowany monitorować skutki tych 
działań; nadal będzie regularnie zapraszał 
dyrektora wykonawczego do wymiany 
poglądów, aby zachęcać do wymiany 

6. odnotowuje z uwagą wszystkie nowe 
strategie, przepisy, środki wykonawcze i 
działania, które wprowadzono od 2011 r. w 
celu uniknięcia konfliktu interesów wśród 
ekspertów naukowych i personelu; jest 
zdecydowany monitorować skutki tych 
działań; nadal będzie regularnie zapraszał 
dyrektora wykonawczego do wymiany 
poglądów, aby zachęcać do wymiany 
informacji także za pośrednictwem 
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informacji także za pośrednictwem 
wybranej spośród członków komisji osoby 
kontaktowej i odwiedzając Urząd co dwa 
lata;  przypomina, że ostatnia wizyta miała 
miejsce w maju 2012 r.; 

wybranej spośród członków komisji osoby 
kontaktowej i odwiedzając Urząd co dwa 
lata;  przypomina, że ostatnia wizyta miała 
miejsce w maju 2012 r.; 

Or. fr

Poprawka 10
Esther de Lange

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. odnotowuje z uwagą wszystkie nowe 
strategie, przepisy, środki wykonawcze i 
działania, które wprowadzono od 2007 r. w 
celu uniknięcia konfliktu interesów i 
zmniejszenia ryzyka jego wystąpienia 
wśród ekspertów naukowych i personelu; 
jest zdecydowany monitorować skutki tych 
działań; nadal będzie regularnie zapraszał 
dyrektora wykonawczego do wymiany 
poglądów, aby zachęcać do wymiany 
informacji także za pośrednictwem 
wybranej spośród członków komisji osoby 
kontaktowej i odwiedzając Urząd co dwa 
lata; przypomina, że ostatnia wizyta miała 
miejsce w maju 2012 r.;

6. odnotowuje z uwagą wszystkie nowe 
strategie, przepisy, środki wykonawcze i 
działania, które wprowadzono od 2007 r. w 
celu uniknięcia konfliktu interesów i 
zmniejszenia ryzyka jego wystąpienia 
wśród ekspertów naukowych i personelu; z 
zadowoleniem przyjmuje w związku z tym 
kodeks postępowania zarządu EFSA i 
czynne podejście jego członków do 
przeglądu swoich deklaracji o braku 
konfliktu interesów, a także nowe przepisy 
dotyczące kontroli sytuacji konfliktu 
interesów obowiązujące od lipca 2012 r. i 
aktywnie stosowane przy odnawianiu 
składu paneli naukowców; jest 
zdecydowany monitorować skutki tych 
działań; nadal będzie regularnie zapraszał 
dyrektora wykonawczego do wymiany 
poglądów, aby zachęcać do wymiany 
informacji także za pośrednictwem 
wybranej spośród członków komisji osoby 
kontaktowej i odwiedzając Urząd co dwa 
lata; przypomina, że ostatnia wizyta miała 
miejsce w maju 2012 r.;

Or. en
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Poprawka 11
Renate Sommer

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. odnotowuje z uwagą wszystkie nowe 
strategie, przepisy, środki wykonawcze i 
działania, które wprowadzono od 2007 r. w 
celu uniknięcia konfliktu interesów i 
zmniejszenia ryzyka jego wystąpienia 
wśród ekspertów naukowych i personelu;
jest zdecydowany monitorować skutki tych 
działań; nadal będzie regularnie zapraszał 
dyrektora wykonawczego do wymiany 
poglądów, aby zachęcać do wymiany 
informacji także za pośrednictwem 
wybranej spośród członków komisji osoby 
kontaktowej i odwiedzając Urząd co dwa 
lata; przypomina, że ostatnia wizyta miała 
miejsce w maju 2012 r.;

6. odnotowuje z uwagą wszystkie nowe 
strategie, przepisy, środki wykonawcze i 
działania, które wprowadzono od 2007 r. w 
celu uniknięcia konfliktu interesów i 
zmniejszenia ryzyka jego wystąpienia 
wśród ekspertów naukowych i personelu; z 
zadowoleniem przyjmuje w szczególności 
nowe dyrektywy dotyczące niezależności i 
procesów decyzyjnych w dziedzinie nauki; 
jest zdecydowany monitorować skutki tych 
działań; nadal będzie regularnie zapraszał 
dyrektora wykonawczego do wymiany 
poglądów, aby zachęcać do wymiany 
informacji także za pośrednictwem 
wybranej spośród członków komisji osoby 
kontaktowej i odwiedzając Urząd co dwa 
lata; przypomina, że ostatnia wizyta miała 
miejsce w maju 2012 r.;

Or. de

Poprawka 12
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. został poinformowany o szczegółowej 
korespondencji między administracją 
EFSA i sprawozdawcą komisji CONT 
przed i po podjęciu przez zgromadzenie 
plenarne decyzji o odroczeniu udzielenia 
absolutorium;

7. został poinformowany o szczegółowej 
korespondencji między administracją 
EFSA i sprawozdawcą komisji CONT 
zarówno przed, jak i po podjęciu przez 
zgromadzenie plenarne decyzji 
o odroczeniu udzielenia absolutorium;

Or. en
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Poprawka 13
Renate Sommer

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. przypomina, że w sprawozdaniu 
specjalnym Trybunał Obrachunkowy 
poczynił uwagi o przeglądzie deklaracji o 
braku konfliktu interesów członków 
zarządu i procedurach rekrutacyjnych, ale
uznał jednocześnie sprawozdanie 
finansowe Urzędu za 2012 r. za 
wiarygodne, zgodne z prawem 
i prawidłowe;

8. przypomina, że w sprawozdaniu 
specjalnym dotyczącym przeglądu
deklaracji o braku konfliktu interesów 
członków zarządu i procedur
rekrutacyjnych Trybunał Obrachunkowy
uznał sprawozdanie finansowe Urzędu za 
2012 r. za wiarygodne, zgodne z prawem 
i prawidłowe;

Or. de

Poprawka 14
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zasadniczo z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie w sprawie wspólnego 
oświadczenia i wspólnego podejścia 
Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji 
w sprawie agencji zdecentralizowanych; 
przypomina, że uwzględniono i podjęto 
tam niektóre kwestie istotne dla udzielania 
absolutorium; jest przekonany, że kwestie 
te zostaną należycie uwzględnione w 
programie działania nawiązującym do 
wspólnego podejścia;

9. zasadniczo z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie w sprawie wspólnego 
oświadczenia i wspólnego podejścia 
Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji 
w sprawie agencji zdecentralizowanych; 
przypomina, że uwzględniono i podjęto 
tam niektóre kwestie istotne dla udzielania 
absolutorium; podkreśla, że kwestie te 
muszą zostać należycie uwzględnione w 
programie działania nawiązującym do 
wspólnego podejścia;

Or. en
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Poprawka 15
Corinne Lepage

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa jednak, że decyzja o udzieleniu 
Urzędowi absolutorium nie może się 
opierać na dodatkowych wymogach, np. 
wytycznych OECD, jeżeli prawodawca UE 
oficjalnie nie zażądał stosowania tych 
wymogów ani też nie wynikało to ze 
specjalnych ustaleń w agencjach podczas 
odnośnej procedury udzielania 
absolutorium z wykonania budżetu; 
zwraca się do instytucji europejskich o 
zbadanie, czy celowe jest uwzględnienie i 
zobowiązanie do stosowania dodatkowych 
wytycznych w ewentualnych wspólnych 
przepisach ramowych dla wszystkich 
instytucji i organów europejskich; 

skreślony

Or. fr

Poprawka 16
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa jednak, że decyzja o udzieleniu 
Urzędowi absolutorium nie może się 
opierać na dodatkowych wymogach, np. 
wytycznych OECD, jeżeli prawodawca UE 
oficjalnie nie zażądał stosowania tych 
wymogów ani też nie wynikało to ze 
specjalnych ustaleń w agencjach podczas 
odnośnej procedury udzielania 
absolutorium z wykonania budżetu; 
zwraca się do instytucji europejskich o 
zbadanie, czy celowe jest uwzględnienie i 
zobowiązanie do stosowania dodatkowych

10. uważa, że decyzja o udzieleniu 
Urzędowi absolutorium powinna się 
opierać na wymogach OECD, aby 
zapewnić wysokiej jakości, 
międzynarodowo uznane normy dotyczące 
rachunkowości, audytu i ujawniania 
informacji finansowych; zwraca się do 
instytucji europejskich o uwzględnienie i 
zobowiązanie do wprowadzenia 
wytycznych OECD do wspólnych 
roboczych przepisów ramowych dla 
wszystkich instytucji i organów 
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wytycznych w ewentualnych wspólnych 
przepisach ramowych dla wszystkich 
instytucji i organów europejskich;

europejskich;

Or. en

Poprawka 17
Kartika Tamara Liotard

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa jednak, że decyzja o udzieleniu 
Urzędowi absolutorium nie może się 
opierać na dodatkowych wymogach, np. 
wytycznych OECD, jeżeli prawodawca UE 
oficjalnie nie zażądał stosowania tych 
wymogów ani też nie wynikało to ze 
specjalnych ustaleń w agencjach podczas 
odnośnej procedury udzielania 
absolutorium z wykonania budżetu; zwraca 
się do instytucji europejskich o zbadanie, 
czy celowe jest uwzględnienie i 
zobowiązanie do stosowania dodatkowych 
wytycznych w ewentualnych wspólnych 
przepisach ramowych dla wszystkich 
instytucji i organów europejskich;

10. uważa jednak, że decyzja o udzieleniu 
Urzędowi absolutorium nie może się 
opierać na dodatkowych wymogach, np. 
wytycznych OECD, jeżeli prawodawca UE 
oficjalnie nie zażądał stosowania tych 
wymogów ani też nie wynikało to ze 
specjalnych ustaleń w agencjach podczas 
odnośnej procedury udzielania 
absolutorium z wykonania budżetu; zwraca 
się do instytucji europejskich o pilne 
zbadanie, czy celowe jest uwzględnienie i 
zobowiązanie do stosowania dodatkowych 
wytycznych w ewentualnych wspólnych 
przepisach ramowych dla wszystkich 
instytucji i organów europejskich;

Or. en

Poprawka 18
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. na podstawie dostępnych informacji 
uważa zatem, że dyrektorowi 
wykonawczemu Europejskiego Urzędu ds. 
Bezpieczeństwa Żywności można udzielić 

11. na podstawie dostępnych informacji 
uważa, że dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności nie powinno się udzielić 
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absolutorium z wykonania budżetu Urzędu 
na rok budżetowy 2010.

absolutorium z wykonania budżetu Urzędu 
na rok budżetowy 2010.

Or. en


