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Alteração 1
Renate Sommer

Projeto de parecer
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Recorda que já em ocasiões anteriores 
salientara um certo número de 
deficiências relacionadas com conflitos de 
interesses, declarações de interesses e 
transparência; especifica que, em 2010, o 
anterior Presidente do Conselho de 
Administração não declarou que pertencia 
ao Conselho de Administração do 
International Life Sciences Institute (ILSI); 
é de notar, contudo, que os membros do 
Conselho de Administração da AESA não 
são nomeados pelo Diretor Executivo e 
não podem, por conseguinte, ser por ele 
despedidos;

2. Recorda que já em ocasiões anteriores 
assinalara eventuais conflitos de interesse;
especifica que, em 2010, o anterior 
Presidente do Conselho de Administração 
não declarou que pertencia ao Conselho de 
Administração do International Life 
Sciences Institute (ILSI); constata que os 
membros do Conselho de Administração 
da AESA não podem ser por despedidos 
pelo Diretor Executivo;

Or. de

Alteração 2
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Projeto de parecer
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Recorda que já em ocasiões anteriores
salientara um certo número de
deficiências relacionadas com conflitos de 
interesses, declarações de interesses e 
transparência; especifica que, em 2010, o 
anterior Presidente do Conselho de 
Administração não declarou que pertencia 
ao Conselho de Administração do 
International Life Sciences Institute (ILSI); 
é de notar, contudo, que os membros do 
Conselho de Administração da AESA não 
são nomeados pelo Diretor Executivo e não 

2. Assinala que subsistem preocupações 
quanto às insuficiências institucionais 
que causaram deficiências relacionadas 
com conflitos de interesses, declarações de 
interesses e transparência;  especifica que, 
em 2010, o anterior Presidente do 
Conselho de Administração não declarou 
que pertencia ao Conselho de 
Administração do International Life 
Sciences Institute (ILSI); é de notar, 
contudo, que os membros do Conselho de 
Administração da AESA não são 
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podem, por conseguinte, ser por ele 
despedidos;

nomeados pelo Diretor Executivo e não 
podem, por conseguinte, ser por ele 
despedidos;

Or. en

Alteração 3
Corinne Lepage

Projeto de parecer
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Recorda que já em ocasiões anteriores 
salientara um certo número de deficiências 
relacionadas com conflitos de interesses, 
declarações de interesses e transparência; 
especifica que, em 2010, o anterior 
Presidente do Conselho de Administração 
não declarou que pertencia ao Conselho de 
Administração do International Life 
Sciences Institute (ILSI); é de notar, 
contudo, que os membros do Conselho de 
Administração da AESA não são 
nomeados pelo Diretor Executivo e não 
podem, por conseguinte, ser por ele 
despedidos; 

2. Recorda que já em ocasiões anteriores 
salientara a existência de graves
deficiências relacionadas com conflitos de 
interesses, declarações de interesses e 
transparência; especifica que, em 2010, o 
anterior Presidente do Conselho de 
Administração não declarou que pertencia 
ao Conselho de Administração do 
International Life Sciences Institute (ILSI), 
sendo que este instituto é financiado pelas 
empresas do setor alimentar, químico e 
farmacêutico; é de notar, contudo, que os 
membros do Conselho de Administração 
da AESA não são nomeados pelo Diretor 
Executivo e não podem, por conseguinte, 
ser por ele despedidos; 

Or. fr

Alteração 4
Renate Sommer

Projeto de parecer
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Tomou igualmente conhecimento das 
situações de "porta giratória" e da 
necessidade de tomar e aplicar medidas

3. Assinala a necessidade de aplicar 
medidas que permitam garantir a 
credibilidade da Autoridade;
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para evitar a ocorrência dessas situações, 
que comprometem a credibilidade da 
Autoridade; está convencido de que estas 
medidas devem ser acompanhadas de uma 
série de sanções a aplicar em caso de não 
respeito dessas regras;

Or. de

Alteração 5
Kartika Tamara Liotard

Projeto de parecer
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Tomou igualmente conhecimento das 
situações de "porta giratória" e da 
necessidade de tomar e aplicar medidas 
para evitar a ocorrência dessas situações, 
que comprometem a credibilidade da 
Autoridade; está convencido de que estas 
medidas devem ser acompanhadas de uma 
série de sanções a aplicar em caso de não 
respeito dessas regras;

3. Tomou igualmente conhecimento das 
situações de "porta giratória" e da 
necessidade de tomar e aplicar medidas 
com caráter de urgência para evitar a 
ocorrência dessas situações, que 
comprometem a credibilidade da 
Autoridade; está convencido de que estas 
medidas devem ser acompanhadas de uma 
série de sanções a aplicar em caso de não 
respeito dessas regras;

Or. en

Alteração 6
Corinne Lepage

Projeto de parecer
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Tomou igualmente conhecimento das 
situações de "porta giratória" e da 
necessidade de tomar e aplicar medidas 
para evitar a ocorrência dessas situações, 
que comprometem a credibilidade da 
Autoridade; está convencido de que estas 

3. Tomou igualmente conhecimento das 
situações de "porta giratória" e da 
necessidade de tomar e aplicar medidas 
para evitar a ocorrência dessas situações, 
que comprometem a credibilidade da 
Autoridade; está convencido de que estas 
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medidas devem ser acompanhadas de uma 
série de sanções a aplicar em caso de não 
respeito dessas regras; 

medidas devem ser acompanhadas de uma 
série de sanções a aplicar em caso de não 
respeito dessas regras; recorda que o 
Provedor de Justiça Europeu considerou 
que a Autoridade não tratou de forma 
adequada um eventual conflito de 
interesses relativo à mudança do seu 
chefe da unidade de organismos 
geneticamente modificados para uma 
empresa de biotecnologia em 2008, menos 
de dois meses após o membro do pessoal 
em questão ter deixado a Autoridade, sem 
um período de transição, e que o 
Parlamento e o Provedor exortaram, por 
conseguinte, a Autoridade a melhorar a 
forma como aplica as regras e os seus 
processos, a fim de evitar futuros casos de 
"porta giratória"; 

Or. fr

Alteração 7
Kartika Tamara Liotard

Projeto de parecer
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Está firmemente convencido de que 
devem ser tomadas medidas adequadas em 
caso de não respeito das disposições em 
vigor; considera que, nestes casos, a 
Autoridade deverá elaborar um plano de 
ação destinado a corrigir as deficiências, 
devendo a sua execução ser acompanhada 
pelo Parlamento Europeu; considera ainda 
que o Parlamento Europeu ou o legislador 
europeu terá de resolver esses problemas 
alterando as normas e regulamentos em 
vigor a fim de eliminar eventuais lacunas;

5. Está firmemente convencido de que 
devem ser tomadas medidas adequadas em 
caso de não respeito das disposições em 
vigor; considera que, nestes casos, a 
Autoridade deverá elaborar um plano de 
ação destinado a corrigir as deficiências, 
devendo a sua execução ser acompanhada 
pelo Parlamento Europeu; considera ainda 
que o Parlamento Europeu ou o legislador 
europeu terá de resolver esses problemas 
com caráter prioritário alterando as 
normas e regulamentos em vigor a fim de 
eliminar eventuais lacunas;

Or. en
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Alteração 8
Corinne Lepage

Projeto de parecer
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Está firmemente convencido de que 
devem ser tomadas medidas adequadas em 
caso de não respeito das disposições em 
vigor; considera que, nestes casos, a 
Autoridade deverá elaborar um plano de 
ação destinado a corrigir as deficiências, 
devendo a sua execução ser acompanhada 
pelo Parlamento Europeu; considera ainda 
que o Parlamento Europeu ou o legislador 
europeu terá de resolver esses problemas 
alterando as normas e regulamentos em 
vigor a fim de eliminar eventuais lacunas; 

5. Está firmemente convencido de que 
devem ser tomadas medidas adequadas em 
caso de não respeito das disposições em 
vigor; considera que, nestes casos, a 
Autoridade deverá elaborar um plano de 
ação acompanhado de um calendário 
preciso destinado a corrigir as deficiências, 
devendo a sua execução ser acompanhada 
pelo Parlamento Europeu; considera ainda 
que o Parlamento Europeu ou o legislador 
europeu terá de resolver esses problemas 
alterando as normas e regulamentos em 
vigor a fim de eliminar eventuais lacunas; 

Or. fr

Alteração 9
Corinne Lepage

Projeto de parecer
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Toma conhecimento de todas as novas 
políticas, normas e medidas de execução 
que foram estabelecidas desde 2007 para 
evitar e atenuar os conflitos de interesses a 
nível dos peritos científicos e do pessoal; 
declara a sua intenção de acompanhar o 
impacto destas medidas; continuará a 
convidar o Diretor Executivo para trocas 
de pontos de vista regulares, a promover o 
intercâmbio de informações nomeadamente 
através da pessoa de contacto designada de 
entre os seus membros e a efetuar visitas à 
Agência de dois em dois anos;  recorda que 
a última visita teve lugar em maio de 2012; 

6. Toma conhecimento de todas as novas 
políticas, normas e medidas de execução 
que foram estabelecidas desde 2011 para 
evitar os conflitos de interesses a nível dos 
peritos científicos e do pessoal; declara a 
sua intenção de acompanhar o impacto 
destas medidas; continuará a convidar o 
Diretor Executivo para trocas de pontos de 
vista regulares, a promover o intercâmbio 
de informações nomeadamente através da 
pessoa de contacto designada de entre os 
seus membros e a efetuar visitas à Agência 
de dois em dois anos;  recorda que a última 
visita teve lugar em maio de 2012; 
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Or. fr

Alteração 10
Esther de Lange

Projeto de parecer
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Toma conhecimento de todas as novas 
políticas, normas e medidas de execução 
que foram estabelecidas desde 2007 para 
evitar e atenuar os conflitos de interesses a 
nível dos peritos científicos e do pessoal; 
declara a sua intenção de acompanhar o 
impacto destas medidas; continuará a 
convidar o Diretor Executivo para trocas 
de pontos de vista regulares, a promover o 
intercâmbio de informações nomeadamente 
através da pessoa de contacto designada de 
entre os seus membros e a efetuar visitas à 
Agência de dois em dois anos; recorda que 
a última visita teve lugar em maio de 2012;

6. Toma conhecimento de todas as novas 
políticas, normas e medidas de execução 
que foram estabelecidas desde 2007 para 
evitar e atenuar os conflitos de interesses a 
nível dos peritos científicos e do pessoal; 
saúda, neste contexto, o código de 
conduta do Conselho de Administração da 
AESA e a respetiva abordagem ativa na 
revisão das suas declarações de interesse, 
bem como as novas regras de controlo de 
conflitos de interesse em vigor desde julho 
de 2012, utilizadas de forma proativa na 
renovação dos painéis científicos; declara 
a sua intenção de acompanhar o impacto 
destas medidas; continuará a convidar o 
Diretor Executivo para trocas de pontos de 
vista regulares, a promover o intercâmbio 
de informações nomeadamente através da 
pessoa de contacto designada de entre os 
seus membros e a efetuar visitas à Agência 
de dois em dois anos; recorda que a última 
visita teve lugar em maio de 2012;

Or. en

Alteração 11
Renate Sommer

Projeto de parecer
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Toma conhecimento de todas as novas 6. Toma conhecimento de todas as novas 
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políticas, normas e medidas de execução 
que foram estabelecidas desde 2007 para 
evitar e atenuar os conflitos de interesses a 
nível dos peritos científicos e do pessoal; 
declara a sua intenção de acompanhar o 
impacto destas medidas; continuará a 
convidar o Diretor Executivo para trocas 
de pontos de vista regulares, a promover o 
intercâmbio de informações nomeadamente 
através da pessoa de contacto designada de 
entre os seus membros e a efetuar visitas à 
Agência de dois em dois anos; recorda que 
a última visita teve lugar em maio de 2012;

políticas, normas e medidas de execução 
que foram estabelecidas desde 2007 para 
evitar e atenuar os conflitos de interesses a 
nível dos peritos científicos e do pessoal; 
saúda, em especial, as novas orientações 
em matéria de independência e de 
processos decisórios a nível científico;
declara a sua intenção de acompanhar o 
impacto destas medidas; continuará a 
convidar o Diretor Executivo para trocas 
de pontos de vista regulares, a promover o 
intercâmbio de informações nomeadamente 
através da pessoa de contacto designada de 
entre os seus membros e a efetuar visitas à 
Agência de dois em dois anos; recorda que 
a última visita teve lugar em maio de 2012;

Or. de

Alteração 12
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Projeto de parecer
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Tem conhecimento da correspondência 
circunstanciada trocada entre a 
administração da AEM e o relator da 
Comissão CONT antes e depois da decisão 
tomada em plenário relativamente ao 
adiamento da concessão de quitação;

7. Tem conhecimento da correspondência 
circunstanciada trocada entre a 
administração da AEM e o relator da 
Comissão CONT antes e depois da decisão 
tomada em plenário relativamente ao 
adiamento da decisão de concessão de 
quitação;

Or. en

Alteração 13
Renate Sommer

Projeto de parecer
N.º 8
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Proposta de resolução Alteração

8. Reitera que o Tribunal de Contas, no seu 
relatório especial, proferiu observações
sobre a revisão das declarações de 
interesses dos membros do Conselho de 
Administração e dos procedimentos de 
recrutamento, mas considerou que as 
contas da Autoridade relativas a 2010 são 
fiáveis, legais e regulares;

8. Reitera que o Tribunal de Contas 
considerou, no seu relatório especial sobre 
a revisão das declarações de interesses dos 
membros do Conselho de Administração e 
dos procedimentos de recrutamento, que as 
contas da Autoridade relativas a 2010 são 
fiáveis, legais e regulares;

Or. de

Alteração 14
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Projeto de parecer
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Congratula-se, de um forma geral, com a 
declaração conjunta e a abordagem comum 
do Parlamento Europeu, do Conselho e da 
Comissão sobre as agências 
descentralizadas; recorda que foram 
analisados e aceites elementos importantes 
relativos à quitação; está convencido de 
que o roteiro sobre o acompanhamento da 
abordagem comum terá estas questões 
devidamente em conta;

9. Congratula-se, de um forma geral, com a 
declaração conjunta e a abordagem comum 
do Parlamento Europeu, do Conselho e da 
Comissão sobre as agências 
descentralizadas; recorda que foram 
analisados e aceites elementos importantes 
relativos à quitação; salienta que o roteiro 
sobre o acompanhamento da abordagem 
comum deve ter estas questões
devidamente em conta;

Or. en

Alteração 15
Corinne Lepage

Projeto de parecer
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Considera que a decisão de concessão Suprimido
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de quitação à Autoridade não pode 
basear-se em requisitos adicionais, como 
as orientações da OCDE, pois a aplicação 
desses requisitos não foi oficialmente 
solicitada nem pelo legislador da UE nem 
por disposições específicas das agências 
no âmbito do respetivo processo de 
quitação; solicita às instituições europeias 
que avaliem a necessidade e a 
oportunidade de introduzir orientações 
adicionais e de exigir o seu respeito num 
eventual quadro comum para todas as 
instituições e organismos europeus; 

Or. fr

Alteração 16
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Projeto de parecer
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Considera que a decisão de concessão 
de quitação à Autoridade não pode basear-
se em requisitos adicionais, como as 
orientações da OCDE, pois a aplicação 
desses requisitos não foi oficialmente 
solicitada nem pelo legislador da UE nem 
por disposições específicas das agências 
no âmbito do respetivo processo de 
quitação; solicita às instituições europeias 
que avaliem a necessidade e a 
oportunidade de introduzir orientações 
adicionais e de exigir o seu respeito num 
eventual quadro comum para todas as 
instituições e organismos europeus;

10. Considera que a decisão de concessão 
de quitação à Autoridade deve basear-se 
nas orientações da OCDE para assegurar 
normas contabilísticas, de auditoria e de 
divulgação financeira de elevada 
qualidade e reconhecidas a nível 
internacional; solicita às instituições 
europeias que introduzam orientações da 
OCDE e exijam o seu respeito num quadro 
de ação comum para todas as instituições e 
organismos europeus;

Or. en

Alteração 17
Kartika Tamara Liotard
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Projeto de parecer
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Considera que a decisão de concessão 
de quitação à Autoridade não pode basear-
se em requisitos adicionais, como as 
orientações da OCDE, pois a aplicação 
desses requisitos não foi oficialmente 
solicitada nem pelo legislador da UE nem 
por disposições específicas das agências no 
âmbito do respetivo processo de quitação; 
solicita às instituições europeias que 
avaliem a necessidade e a oportunidade de 
introduzir orientações adicionais e de 
exigir o seu respeito num eventual quadro 
comum para todas as instituições e
organismos europeus;

10. Considera que a decisão de concessão 
de quitação à Autoridade não pode basear-
se em requisitos adicionais, como as 
orientações da OCDE, pois a aplicação 
desses requisitos não foi oficialmente 
solicitada nem pelo legislador da UE nem 
por disposições específicas das agências no 
âmbito do respetivo processo de quitação; 
solicita às instituições europeias que 
avaliem, com caráter prioritário, a 
necessidade e a oportunidade de introduzir 
orientações adicionais e de exigir o seu 
respeito num eventual quadro comum para 
todas as instituições e organismos 
europeus;

Or. en

Alteração 18
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Projeto de parecer
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Considera que, com base nos dados 
disponíveis, pode ser concedida quitação 
ao Diretor Executivo da Autoridade 
Europeia para a Segurança dos Alimentos 
pela execução do orçamento da Autoridade 
para o exercício de 2010.

11. Considera que, com base nos dados 
disponíveis, não deverá ser concedida 
quitação ao Diretor Executivo da 
Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos pela execução do orçamento da 
Autoridade para o exercício de 2010.

Or. en


