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Amendamentul 1
Renate Sommer

Proiect de aviz
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. a abordat deja, în trecut, anumite 
deficiențe legate de conflictele de interese, 
declarațiile de interese și transparență; 
subliniază că fostul președinte al 
Consiliului de administrație nu și-a declarat 
în 2010 calitatea de membru în consiliul 
Institutului Internațional de Științe ale 
Vieții (International Life Sciences Institute 
- ILSI); consideră drept important faptul 
că membrii Consiliului de administrație al 
EFSA nu sunt numiți de directorul 
executiv și, prin urmare, nu pot fi demiși 
de acesta;

2. a semnalat deja, în trecut, posibile 
conflicte de interese; subliniază că fostul 
președinte al Consiliului de administrație 
nu și-a declarat în 2010 calitatea de 
membru în consiliul Institutului 
Internațional de Științe ale Vieții 
(International Life Sciences Institute -
ILSI); observă că membrii Consiliului de 
administrație al EFSA nu pot fi demiși de 
directorul său executiv;

Or. de

Amendamentul 2
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proiect de aviz
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. a abordat deja, în trecut, anumite
deficiențe legate de conflictele de interese, 
declarațiile de interese și transparență; 
subliniază că fostul președinte al 
Consiliului de administrație nu și-a declarat 
în 2010 calitatea de membru în consiliul 
Institutului Internațional de Științe ale 
Vieții (International Life Sciences Institute 
- ILSI); consideră drept important faptul că 
membrii Consiliului de administrație al 
EFSA nu sunt numiți de directorul executiv 
și, prin urmare, nu pot fi demiși de acesta;

2. observă că există în continuare motive 
de îngrijorare privind neajunsurile 
instituționale care au dus la deficiențe 
legate de conflictele de interese, 
declarațiile de interese și transparență; 
subliniază că fostul președinte al 
Consiliului de administrație nu și-a declarat 
în 2010 calitatea de membru în consiliul 
Institutului Internațional de Științe ale 
Vieții (International Life Sciences Institute 
- ILSI); consideră drept important faptul că 
membrii Consiliului de administrație al 
EFSA nu sunt numiți de directorul executiv 
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și, prin urmare, nu pot fi demiși de acesta;

Or. en

Amendamentul 3
Corinne Lepage

Proiect de aviz
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. a abordat deja, în trecut, anumite 
deficiențe legate de conflictele de interese, 
declarațiile de interese și transparență; 
subliniază că fostul președinte al 
Consiliului de administrație nu și-a declarat 
în 2010 calitatea de membru în consiliul 
Institutului Internațional de Științe ale 
Vieții (International Life Sciences Institute 
- ILSI); consideră drept important faptul că 
membrii Consiliului de administrație al 
EFSA nu sunt numiți de directorul executiv 
și, prin urmare, nu pot fi demiși de acesta; 

2. a abordat deja, în trecut, anumite 
deficiențe grave legate de conflictele de 
interese, declarațiile de interese și 
transparență; subliniază că fostul 
președinte al Consiliului de administrație 
nu și-a declarat în 2010 calitatea de 
membru în consiliul Institutului 
Internațional de Științe ale Vieții 
(International Life Sciences Institute -
ILSI), în condițiile în care ILSI este 
finanțat de întreprinderi din sectoarele 
alimentar, chimic și farmaceutic; 
consideră drept important faptul că 
membrii Consiliului de administrație al 
EFSA nu sunt numiți de directorul executiv 
și, prin urmare, nu pot fi demiși de acesta; 

Or. fr

Amendamentul 4
Renate Sommer

Proiect de aviz
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. a luat act cu îngrijorare de cazurile de 
tip „ușă turnantă” și de necesitatea de a 
stabili și de a aplica măsurile necesare 
pentru a evita astfel de incidente, ce 
subminează credibilitatea Autorității; își 

3. evidențiază necesitatea de a aplica 
măsuri care să mențină credibilitatea 
Autorității;
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manifestă convingerea că astfel de măsuri 
trebuie să fie însoțite de un set de 
sancțiuni, aplicabile în cazul nerespectării 
respectivelor măsuri;

Or. de

Amendamentul 5
Kartika Tamara Liotard

Proiect de aviz
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. a luat act cu îngrijorare de cazurile de tip 
„ușă turnantă” și de necesitatea de a stabili 
și de a aplica măsurile necesare pentru a 
evita astfel de incidente, ce subminează 
credibilitatea Autorității; își manifestă 
convingerea că astfel de măsuri trebuie să 
fie însoțite de un set de sancțiuni, 
aplicabile în cazul nerespectării 
respectivelor măsuri;

3. a luat act cu îngrijorare de cazurile de tip 
„ușă turnantă” și de necesitatea de a stabili 
și de a aplica urgent măsurile necesare 
pentru a evita astfel de incidente, ce 
subminează credibilitatea Autorității; își 
manifestă convingerea că astfel de măsuri 
trebuie să fie însoțite de un set de sancțiuni, 
aplicabile în cazul nerespectării 
respectivelor măsuri;

Or. en

Amendamentul 6
Corinne Lepage

Proiect de aviz
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. a luat act cu îngrijorare de cazurile de tip 
„ușă turnantă” și de necesitatea de a stabili 
și de a aplica măsurile necesare pentru a 
evita astfel de incidente, ce subminează 
credibilitatea Autorității; își manifestă 
convingerea că astfel de măsuri trebuie să 
fie însoțite de un set de sancțiuni, 
aplicabile în cazul nerespectării 
respectivelor măsuri; 

3. a luat act cu îngrijorare de cazurile de tip 
„ușă turnantă” și de necesitatea de a stabili 
și de a aplica măsurile necesare pentru a 
evita astfel de incidente, ce subminează 
credibilitatea Autorității; își manifestă 
convingerea că astfel de măsuri trebuie să 
fie însoțite de un set de sancțiuni aplicabile 
în cazul nerespectării respectivelor măsuri; 
reamintește că Ombudsmanul European a 
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considerat că Autoritatea nu a gestionat 
corect un potențial conflict de interese 
privind angajarea, în 2008, a șefului 
unității sale pentru organisme modificate 
genetic de către o întreprindere din 
domeniul biotehnologiei, la mai puțin de 2 
luni de la plecarea sa din cadrul 
Autorității, fără să existe o perioadă de 
tranziție, iar Parlamentul și 
Ombudsmanul au invitat, în consecință, 
Autoritatea să îmbunătățească modul de 
aplicare a normelor și procedurilor sale 
pentru a evita pe viitor astfel de cazuri de 
tip „ușă turnantă”;

Or. fr

Amendamentul 7
Kartika Tamara Liotard

Proiect de aviz
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. își manifestă convingerea cu privire la 
necesitatea luării de măsuri în cazul 
constatării nerespectării normelor în 
vigoare; consideră că, în astfel de cazuri, 
autoritatea în cauză trebuie să elaboreze un 
plan de acțiune prin care să remedieze 
deficiențele, iar aplicarea sa ar trebui 
monitorizată de Parlamentul European, iar 
problemele identificate trebuie rezolvate 
fie de Parlamentul European, fie de 
legiuitorul european, prin modificarea 
normelor și a reglementărilor în vigoare, 
pentru a se elimina astfel eventualele breșe;

5. își manifestă convingerea cu privire la 
necesitatea luării de măsuri în cazul 
constatării nerespectării normelor în 
vigoare; consideră că, în astfel de cazuri, 
autoritatea în cauză trebuie să elaboreze un 
plan de acțiune prin care să remedieze 
deficiențele, iar aplicarea sa ar trebui 
monitorizată de Parlamentul European, iar 
problemele identificate trebuie rezolvate cu 
prioritate fie de Parlamentul European, fie 
de legiuitorul european, prin modificarea 
normelor și a reglementărilor în vigoare, 
pentru a se elimina astfel eventualele breșe;

Or. en

Amendamentul 8
Corinne Lepage
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Proiect de aviz
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. își manifestă convingerea cu privire la 
necesitatea luării de măsuri în cazul 
constatării nerespectării normelor în 
vigoare; consideră că, în astfel de cazuri, 
autoritatea în cauză trebuie să elaboreze un 
plan de acțiune prin care să remedieze 
deficiențele, iar aplicarea sa ar trebui 
monitorizată de Parlamentul European, iar 
problemele identificate trebuie rezolvate 
fie de Parlamentul European, fie de 
legiuitorul european, prin modificarea 
normelor și a reglementărilor în vigoare, 
pentru a se elimina astfel eventualele breșe; 

5. își manifestă convingerea cu privire la 
necesitatea luării de măsuri în cazul 
constatării nerespectării normelor în 
vigoare; consideră că, în astfel de cazuri, 
autoritatea în cauză trebuie să elaboreze un 
plan de acțiune prin care să remedieze 
deficiențele, însoțit de un calendar precis,
iar aplicarea sa ar trebui monitorizată de 
Parlamentul European, iar problemele 
identificate trebuie rezolvate fie de 
Parlamentul European, fie de legiuitorul 
european, prin modificarea normelor și a 
reglementărilor în vigoare, pentru a se 
elimina astfel eventualele breșe; 

Or. fr

Amendamentul 9
Corinne Lepage

Proiect de aviz
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. ia act cu interes de toate noile politici, 
norme și măsuri de punere în aplicare 
introduse începând cu 2007 pentru evitarea 
și contracararea conflictelor de interese în 
rândul experților științifici și al 
personalului; își manifestă hotărârea de a 
monitoriza efectul acestor acțiuni; va 
continua să-l invite în mod periodic pe 
directorul executiv pentru schimburi de 
vederi, să sprijine schimbul de informații 
prin numirea unuia dintre membrii săi ca 
persoană de contact și prin vizitarea 
Autorității la fiecare doi ani;  reamintește 
că ultima vizită a avut loc în mai 2012; 

6. ia act cu interes de toate noile politici, 
norme și măsuri de punere în aplicare 
introduse începând cu 2011 pentru evitarea 
conflictelor de interese în rândul experților 
științifici și al personalului; își manifestă 
hotărârea de a monitoriza efectul acestor 
acțiuni; va continua să-l invite în mod 
periodic pe directorul executiv pentru 
schimburi de vederi, să sprijine schimbul 
de informații prin numirea unuia dintre 
membrii săi ca persoană de contact și prin 
vizitarea Autorității la fiecare doi ani;  
reamintește că ultima vizită a avut loc în 
mai 2012; 

Or. fr
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Amendamentul 10
Esther de Lange

Proiect de aviz
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. ia act cu interes de toate noile politici, 
norme și măsuri de punere în aplicare 
introduse începând cu 2007 pentru evitarea 
și contracararea conflictelor de interese în 
rândul experților științifici și al 
personalului; își manifestă hotărârea de a 
monitoriza efectul acestor acțiuni; va 
continua să-l invite în mod periodic pe 
directorul executiv pentru schimburi de 
vederi, să sprijine schimbul de informații 
prin numirea unuia dintre membrii săi ca 
persoană de contact și prin vizitarea 
Autorității la fiecare doi ani; reamintește că 
ultima vizită a avut loc în mai 2012;

6. ia act cu interes de toate noile politici, 
norme și măsuri de punere în aplicare 
introduse începând cu 2007 pentru evitarea 
și contracararea conflictelor de interese în 
rândul experților științifici și al 
personalului; salută, în acest context, 
codul de conduită al Consiliului de 
administrație al EFSA și abordarea activă 
a membrilor săi privind revizuirea 
declarațiilor lor de interese, precum și 
noile norme privind identificarea 
conflictelor de interese, în vigoare din 
iulie 2012, care au fost aplicate proactiv 
în cazul reînnoirii comitetelor științifice;
își manifestă hotărârea de a monitoriza 
efectul acestor acțiuni; va continua să-l 
invite în mod periodic pe directorul 
executiv pentru schimburi de vederi, să 
sprijine schimbul de informații prin 
numirea unuia dintre membrii săi ca 
persoană de contact și prin vizitarea 
Autorității la fiecare doi ani; reamintește că 
ultima vizită a avut loc în mai 2012;

Or. en

Amendamentul 11
Renate Sommer

Proiect de aviz
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. ia act cu interes de toate noile politici, 
norme și măsuri de punere în aplicare 

6. ia act cu interes de toate noile politici, 
norme și măsuri de punere în aplicare 
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introduse începând cu 2007 pentru evitarea 
și contracararea conflictelor de interese în 
rândul experților științifici și al 
personalului; își manifestă hotărârea de a 
monitoriza efectul acestor acțiuni; va 
continua să-l invite în mod periodic pe 
directorul executiv pentru schimburi de 
vederi, să sprijine schimbul de informații 
prin numirea unuia dintre membrii săi ca 
persoană de contact și prin vizitarea 
Autorității la fiecare doi ani; reamintește că 
ultima vizită a avut loc în mai 2012;

introduse începând cu 2007 pentru evitarea 
și contracararea conflictelor de interese în 
rândul experților științifici și al 
personalului; salută în special noile 
orientări privind independența și 
procesele decizionale din domeniul 
științific; își manifestă hotărârea de a 
monitoriza efectul acestor acțiuni; va 
continua să-l invite în mod periodic pe 
directorul executiv pentru schimburi de 
vederi, să sprijine schimbul de informații 
prin numirea unuia dintre membrii săi ca 
persoană de contact și prin vizitarea 
Autorității la fiecare doi ani; reamintește că 
ultima vizită a avut loc în mai 2012;

Or. de

Amendamentul 12
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proiect de aviz
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. a luat act de corespondența detaliată 
dintre administrația EFSA și raportorul 
comisiei CONT înainte și după decizia 
ședinței plenare de a amâna acordarea
descărcării de gestiune;

7. a luat act de corespondența detaliată 
dintre administrația EFSA și raportorul 
comisiei CONT atât înainte, cât și după 
decizia ședinței plenare de a amâna decizia 
de acordare a descărcării de gestiune;

Or. en

Amendamentul 13
Renate Sommer

Proiect de aviz
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. reamintește că Curtea de Conturi a 
formulat observații în raportul său cu 

8. reamintește că, în raportul său cu privire 
la revizuirea declarațiilor de interese ale 
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privire la revizuirea declarațiilor de 
interese ale membrilor Consiliului de 
administrație și cu privire la procedurile de 
recrutare, dar că aceasta a considerat 
totodată conturile Autorității pentru 2010 
drept fiabile și conforme cu legile și 
reglementările în vigoare;

membrilor Consiliului de administrație și 
cu privire la procedurile de recrutare, 
Curtea de Conturi a considerat conturile 
Autorității pentru 2010 drept fiabile și 
conforme cu legile și reglementările în
vigoare;

Or. de

Amendamentul 14
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proiect de aviz
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. salută, în general, acordul convenit cu 
privire la declarația comună și la 
Abordarea comună a Parlamentului 
European, a Consiliului și a Comisiei 
privind agențiile descentralizate; 
reamintește că anumite elemente ce 
prezintă importanță pentru descărcarea de 
gestiune au fost abordate și reținute; se 
așteaptă ca foaia de parcurs privind 
acțiunile ulterioare în cadrul Abordării 
comune va ține cont pe deplin de aceste 
aspecte;

9. salută, în general, acordul convenit cu 
privire la declarația comună și la 
Abordarea comună a Parlamentului 
European, a Consiliului și a Comisiei 
privind agențiile descentralizate; 
reamintește că anumite elemente ce 
prezintă importanță pentru descărcarea de 
gestiune au fost abordate și reținute;
subliniază că foaia de parcurs privind 
acțiunile ulterioare în cadrul Abordării 
comune trebuie să țină cont pe deplin de 
aceste aspecte;

Or. en

Amendamentul 15
Corinne Lepage

Proiect de aviz
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră însă că decizia de acordare 
a descărcării de gestiune pentru EFSA nu 
se poate baza pe cerințe suplimentare, 

eliminat
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cum ar fi orientările OCDE, având în 
vedere că aplicarea respectivelor cerințe 
nu a fost nici cerută în mod oficial de 
legiuitorul UE și nici de aranjamente 
specifice în cadrul Agenției pe durata 
respectivei proceduri de descărcare de 
gestiune; invită instituțiile europene să 
analizeze dacă este oportună integrarea și 
asumarea unor orientări suplimentare 
într-un potențial cadru comun pentru 
toate instituțiile și organismele europene; 

Or. fr

Amendamentul 16
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proiect de aviz
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră însă că decizia de acordare a 
descărcării de gestiune pentru EFSA nu se 
poate baza pe cerințe suplimentare, cum 
ar fi orientările OCDE, având în vedere că 
aplicarea respectivelor cerințe nu a fost 
nici cerută în mod oficial de legiuitorul 
UE și nici de aranjamente specifice în 
cadrul Agenției pe durata respectivei 
proceduri de descărcare de gestiune; 
invită instituțiile europene să analizeze 
dacă este oportună integrarea și 
asumarea unor orientări suplimentare
într-un potențial cadru comun pentru toate 
instituțiile și organismele europene;

10. consideră că decizia de acordare a 
descărcării de gestiune pentru EFSA ar 
trebui să se bazeze pe orientările OCDE,
pentru a asigura aplicarea unor standarde 
de înaltă calitate, recunoscute pe plan 
internațional, în materie de contabilitate, 
audit și informare financiară; invită 
instituțiile europene să integreze și să se 
angajeze să introducă orientările OCDE
într-un cadru de lucru comun pentru toate 
instituțiile și organismele europene;

Or. en

Amendamentul 17
Kartika Tamara Liotard

Proiect de aviz
Punctul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră însă că decizia de acordare a 
descărcării de gestiune pentru EFSA nu se 
poate baza pe cerințe suplimentare, cum ar 
fi orientările OCDE, având în vedere că 
aplicarea respectivelor cerințe nu a fost nici 
cerută în mod oficial de legiuitorul UE și 
nici de aranjamente specifice în cadrul 
Agenției pe durata respectivei proceduri de 
descărcare de gestiune; invită instituțiile 
europene să analizeze dacă este oportună 
integrarea și asumarea unor orientări 
suplimentare într-un potențial cadru comun 
pentru toate instituțiile și organismele 
europene;

10. consideră însă că decizia de acordare a 
descărcării de gestiune pentru EFSA nu se 
poate baza pe cerințe suplimentare, cum ar 
fi orientările OCDE, având în vedere că 
aplicarea respectivelor cerințe nu a fost nici 
cerută în mod oficial de legiuitorul UE și 
nici de aranjamente specifice în cadrul 
Agenției pe durata respectivei proceduri de 
descărcare de gestiune; invită instituțiile 
europene să analizeze cu prioritate dacă 
este oportună integrarea și asumarea unor 
orientări suplimentare într-un potențial 
cadru comun pentru toate instituțiile și 
organismele europene;

Or. en

Amendamentul 18
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proiect de aviz
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră prin urmare, pe baza 
informațiilor disponibile, că se poate 
acorda directorului executiv al Autorității 
Europene pentru Siguranța Alimentară 
descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului Autorității aferent exercițiului 
financiar 2010.

11. consideră, pe baza informațiilor 
disponibile, că nu ar trebui să se acorde
directorului executiv al Autorității 
Europene pentru Siguranța Alimentară 
descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului Autorității aferent exercițiului 
financiar 2010.

Or. en


