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Predlog spremembe 1
Renate Sommer

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. je že prej obravnaval nekatere 
pomanjkljivosti v povezavi z navzkrižjem
interesov, izjavami o interesih in 
transparentnostjo; opozarja, da nekdanja 
predsednica upravnega odbora leta 2010 ni 
razkrila, da je članica odbora 
Mednarodnega inštituta za vede o življenju 
(ILSI); kljub vsemu kaže omeniti, da 
članov upravnega odbora EFSA ne 
imenuje izvršna direktorica in jih zato tudi
ne more razrešiti;

2. je že prej opozoril na morebitna 
navzkrižja interesov; opozarja, da nekdanja 
predsednica upravnega odbora leta 2010 ni 
razkrila, da je članica odbora 
Mednarodnega inštituta za vede o življenju 
(ILSI); ugotavlja, da članov upravnega 
odbora EFSA izvršna direktorica ne more 
razrešiti;

Or. de

Predlog spremembe 2
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. je že prej obravnaval nekatere
pomanjkljivosti v povezavi z navzkrižjem 
interesov, izjavami o interesih in 
transparentnostjo; opozarja, da nekdanja 
predsednica upravnega odbora leta 2010 ni 
razkrila, da je članica odbora 
Mednarodnega inštituta za vede o življenju 
(ILSI); kljub vsemu kaže omeniti, da 
članov upravnega odbora EFSA ne imenuje 
izvršna direktorica in jih zato tudi ne more 
razrešiti;

2. ugotavlja, da še vedno obstajajo 
pomisleki glede institucionalnih napak, ki 
so povzročile pomanjkljivosti v povezavi z 
navzkrižjem interesov, izjavami o interesih 
in transparentnostjo; opozarja, da nekdanja 
predsednica upravnega odbora leta 2010 ni 
razkrila, da je članica odbora 
Mednarodnega inštituta za vede o življenju 
(ILSI); kljub vsemu kaže omeniti, da 
članov upravnega odbora EFSA ne imenuje 
izvršna direktorica in jih zato tudi ne more 
razrešiti;

Or. en
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Predlog spremembe 3
Corinne Lepage

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. je že prej obravnaval nekatere 
pomanjkljivosti v povezavi z navzkrižjem 
interesov, izjavami o interesih in 
transparentnostjo; opozarja, da nekdanja 
predsednica upravnega odbora leta 2010 ni 
razkrila, da je članica odbora 
Mednarodnega inštituta za vede o življenju 
(ILSI); kljub vsemu kaže omeniti, da 
članov upravnega odbora EFSA ne imenuje 
izvršna direktorica in jih zato tudi ne more 
razrešiti;

2. je že prej obravnaval resne
pomanjkljivosti v povezavi z navzkrižjem 
interesov, izjavami o interesih in 
transparentnostjo; opozarja, da nekdanja 
predsednica upravnega odbora leta 2010 ni 
razkrila, da je članica odbora 
Mednarodnega inštituta za vede o življenju 
(ILSI), pri čemer ta inštitut financirajo 
podjetja iz prehrambenega, kemijskega in 
farmacevtskega sektorja; kljub vsemu 
kaže omeniti, da članov upravnega odbora 
EFSA ne imenuje izvršna direktorica in jih 
zato tudi ne more razrešiti;

Or. fr

Predlog spremembe 4
Renate Sommer

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. se je podrobno seznanil tudi s primeri 
„vrtljivih vrat“ in ugotovil, da je treba 
uvesti in izvajati ustrezne ukrepe, da bodo 
takšni primeri, ki škodijo ugledu agencije, 
preprečeni; je prepričan, da bi bilo treba 
poleg tega predvideti tudi ukrepe v 
primerih, ko pravila niso spoštovana;

3. opozarja, da je treba izvajati ukrepe, ki 
vzdržujejo ugled agencije;

Or. de
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Predlog spremembe 5
Kartika Tamara Liotard

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. se je podrobno seznanil tudi s primeri 
„vrtljivih vrat“ in ugotovil, da je treba 
uvesti in izvajati ustrezne ukrepe, da bodo 
takšni primeri, ki škodijo ugledu agencije, 
preprečeni; je prepričan, da bi bilo treba 
poleg tega predvideti tudi ukrepe v 
primerih, ko pravila niso spoštovana;

3. se je podrobno seznanil tudi s primeri 
„vrtljivih vrat“ in ugotovil, da je treba 
nujno uvesti in izvajati ustrezne ukrepe, da 
bodo takšni primeri, ki škodijo ugledu 
agencije, preprečeni; je prepričan, da bi 
bilo treba poleg tega predvideti tudi ukrepe 
v primerih, ko pravila niso spoštovana;

Or. en

Predlog spremembe 6
Corinne Lepage

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. se je podrobno seznanil tudi s primeri 
„vrtljivih vrat“ in ugotovil, da je treba 
uvesti in izvajati ustrezne ukrepe, da bodo 
takšni primeri, ki škodijo ugledu agencije, 
preprečeni; je prepričan, da bi bilo treba 
poleg tega predvideti tudi ukrepe v 
primerih, ko pravila niso spoštovana;

3. se je podrobno seznanil tudi s primeri 
„vrtljivih vrat“ in ugotovil, da je treba 
uvesti in izvajati ustrezne ukrepe, da bodo 
takšni primeri, ki škodijo ugledu agencije, 
preprečeni; je prepričan, da bi bilo treba 
poleg tega predvideti tudi ukrepe v 
primerih, ko pravila niso spoštovana;
opozarja, da je evropski varuh človekovih 
pravic menil, da agencija ni ustrezno 
obravnavala odprave morebitnega 
navzkrižja interesov leta 2008 v zvezi z 
zaposlitvijo njenega vodje oddelka za 
genetsko spremenjene organizme, ki je 
delal v biotehnološkem podjetju manj kot 
dva meseca po tem, ko je zapustil 
agencijo, brez prehodnega obdobja, in da 
sta Parlament in varuh zato agencijo 
pozvala, naj izboljša način uporabe svojih 
pravil in postopkov, da bi se izognila 
prihodnjim primerom „vrtljivih vrat“;
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Or. fr

Predlog spremembe 7
Kartika Tamara Liotard

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. je trdno prepričan, da je treba sprejeti 
potrebne ukrepe, če pride do nespoštovanja 
veljavnih pravil; meni, da bi morala 
agencija v teh primerih pripraviti akcijski 
načrt za odpravo pomanjkljivosti, izvajanje 
tega načrta bi moral spremljati Evropski 
parlament, slednji oziroma evropski 
zakonodajalec pa bi moral te težave 
obravnavati s spremembo veljavnih pravil 
in predpisov, da bi odpravil morebitne 
vrzeli;

5. je trdno prepričan, da je treba sprejeti 
potrebne ukrepe, če pride do nespoštovanja 
veljavnih pravil; meni, da bi morala 
agencija v teh primerih pripraviti akcijski 
načrt za odpravo pomanjkljivosti, izvajanje 
tega načrta bi moral spremljati Evropski 
parlament, slednji oziroma evropski 
zakonodajalec pa mora te težave 
prednostno obravnavati s spremembo 
veljavnih pravil in predpisov, da bi 
odpravil morebitne vrzeli;

Or. en

Predlog spremembe 8
Corinne Lepage

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. je trdno prepričan, da je treba sprejeti 
potrebne ukrepe, če pride do nespoštovanja 
veljavnih pravil; meni, da bi morala 
agencija v teh primerih pripraviti akcijski 
načrt za odpravo pomanjkljivosti, izvajanje 
tega načrta bi moral spremljati Evropski 
parlament, slednji oziroma evropski 
zakonodajalec pa bi moral te težave 
obravnavati s spremembo veljavnih pravil 
in predpisov, da bi odpravil morebitne 
vrzeli;

5. je trdno prepričan, da je treba sprejeti 
potrebne ukrepe, če pride do nespoštovanja 
veljavnih pravil; meni, da bi morala 
agencija v teh primerih pripraviti akcijski 
načrt in jasen časovni razpored za odpravo 
pomanjkljivosti, izvajanje tega načrta bi 
moral spremljati Evropski parlament, 
slednji oziroma evropski zakonodajalec pa 
bi moral te težave obravnavati s
spremembo veljavnih pravil in predpisov, 
da bi odpravil morebitne vrzeli;
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Predlog spremembe 9
Corinne Lepage

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. je podrobno seznanjen z vsemi novimi 
politikami, pravili, izvedbenimi ukrepi in 
ukrepi, sprejetimi od leta 2007, s katerimi 
naj bi preprečili in ublažili navzkrižje 
interesov strokovnjakov in uslužbencev; je 
odločen, da bo spremljal učinke teh 
ukrepov; namerava izvršno direktorico tudi 
v prihodnje vabiti na redne pogovore, da se 
spodbudi izmenjava informacij prek 
kontaktne osebe, ki jo je izbral izmed 
svojih članov, in z obiski agencije vsaki 
dve leti; spominja, da je bil zadnji obisk 
maja 2012;

6. je podrobno seznanjen z vsemi novimi 
politikami, pravili, izvedbenimi ukrepi in 
ukrepi, sprejetimi od leta 2011, s katerimi 
naj bi preprečili navzkrižje interesov 
strokovnjakov in uslužbencev; je odločen, 
da bo spremljal učinke teh ukrepov; 
namerava izvršno direktorico tudi v 
prihodnje vabiti na redne pogovore, da se 
spodbudi izmenjava informacij prek 
kontaktne osebe, ki jo je izbral izmed 
svojih članov, in z obiski agencije vsaki 
dve leti; spominja, da je bil zadnji obisk 
maja 2012;

Or. fr

Predlog spremembe 10
Esther de Lange

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. je podrobno seznanjen z vsemi novimi 
politikami, pravili, izvedbenimi ukrepi in 
ukrepi, sprejetimi od leta 2007, s katerimi 
naj bi preprečili in ublažili navzkrižje 
interesov strokovnjakov in uslužbencev; je 
odločen, da bo spremljal učinke teh 
ukrepov; namerava izvršno direktorico tudi 
v prihodnje vabiti na redne pogovore, da se 
spodbudi izmenjava informacij prek 
kontaktne osebe, ki jo je izbral izmed 

6. je podrobno seznanjen z vsemi novimi 
politikami, pravili, izvedbenimi ukrepi in 
ukrepi, sprejetimi od leta 2007, s katerimi 
naj bi preprečili in ublažili navzkrižje 
interesov strokovnjakov in uslužbencev; v 
zvezi s tem pozdravlja kodeks ravnanja 
upravnega odbora EFSA, njegov aktivni 
pristop pri pregledu izjav o interesih ter 
nova pravila za preverjanje navzkrižij 
interesov, ki veljajo od julija 2012 in ki so 
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svojih članov, in z obiski agencije vsaki 
dve leti; spominja, da je bil zadnji obisk 
maja 2012;

se proaktivno uporabljala pri prenovi 
znanstvenih svetov; je odločen, da bo 
spremljal učinke teh ukrepov; namerava 
izvršno direktorico tudi v prihodnje vabiti 
na redne pogovore, da se spodbudi 
izmenjava informacij prek kontaktne 
osebe, ki jo je izbral izmed svojih članov, 
in z obiski agencije vsaki dve leti; 
spominja, da je bil zadnji obisk maja 2012;

Or. en

Predlog spremembe 11
Renate Sommer

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. je podrobno seznanjen z vsemi novimi 
politikami, pravili, izvedbenimi ukrepi in 
ukrepi, sprejetimi od leta 2007, s katerimi 
naj bi preprečili in ublažili navzkrižje 
interesov strokovnjakov in uslužbencev; je 
odločen, da bo spremljal učinke teh 
ukrepov; namerava izvršno direktorico tudi 
v prihodnje vabiti na redne pogovore, da se 
spodbudi izmenjava informacij prek 
kontaktne osebe, ki jo je izbral izmed 
svojih članov, in z obiski agencije vsaki 
dve leti; spominja, da je bil zadnji obisk 
maja 2012;

6. je podrobno seznanjen z vsemi novimi 
politikami, pravili, izvedbenimi ukrepi in 
ukrepi, sprejetimi od leta 2007, s katerimi 
naj bi preprečili in ublažili navzkrižje 
interesov strokovnjakov in uslužbencev;
pozdravlja zlasti nove smernice za 
neodvisnost in znanstvene procese 
sprejemanja odločitev; je odločen, da bo 
spremljal učinke teh ukrepov; namerava 
izvršno direktorico tudi v prihodnje vabiti 
na redne pogovore, da se spodbudi 
izmenjava informacij prek kontaktne 
osebe, ki jo je izbral izmed svojih članov, 
in z obiski agencije vsaki dve leti;
spominja, da je bil zadnji obisk maja 2012;

Or. de

Predlog spremembe 12
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Osnutek mnenja
Odstavek 7
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7. se je seznanil s podrobno korespondenco 
med upravno ravnjo EFSA in poročevalko 
odbora CONT pred plenarnim sklepom 
glede odložitve podelitve razrešnice in po 
njem;

7. se je seznanil s podrobno korespondenco 
med upravno ravnjo EFSA in poročevalko 
odbora CONT pred plenarnim sklepom o 
odložitvi sklepa o podelitvi razrešnice in po 
njem;

Or. en

Predlog spremembe 13
Renate Sommer

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. znova poudarja, da je Računsko sodišče 
v posebnem poročilu komentiralo revizijo
izjav o interesih članov upravnega odbora 
in postopek zaposlovanja, vendar hkrati
ocenilo, da so računovodski izkazi agencije 
za leto 2010 zanesljivi, zakoniti in pravilni;

8. znova poudarja, da je Računsko sodišče 
v posebnem poročilu o reviziji izjav o 
interesih članov upravnega odbora in 
postopka zaposlovanja ocenilo, da so 
računovodski izkazi agencije za leto 2010 
zanesljivi, zakoniti in pravilni;

Or. de

Predlog spremembe 14
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. v splošnem pozdravlja sporazum o 
skupni izjavi in skupnem pristopu 
Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije 
o decentraliziranih agencijah; opominja, da 
so bili obravnavani in sprejeti nekateri 
elementi, ki so pomembni za podelitev 
razrešnice; verjame, da bo časovni načrt o 
nadaljnjih ukrepih glede skupnega pristopa 

9. v splošnem pozdravlja sporazum o 
skupni izjavi in skupnem pristopu 
Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije 
o decentraliziranih agencijah; opominja, da 
so bili obravnavani in sprejeti nekateri 
elementi, ki so pomembni za podelitev 
razrešnice; poudarja, da mora časovni 
načrt o nadaljnjih ukrepih glede skupnega 
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primerno upošteval ta vprašanja; pristopa primerno upoštevati ta vprašanja;

Or. en

Predlog spremembe 15
Corinne Lepage

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. vseeno meni, da sklep o podelitvi 
razrešnice EFSA ne more temeljiti na 
dodatnih zahtevah, npr. smernicah 
OECD, če izvajanja teh zahtev uradno ne 
zahtevajo niti zakonodajalec EU niti 
posebne ureditve v agencijah med 
zadevnim postopkom podelitve razrešnice; 
poziva evropske institucije, naj preučijo, 
ali bi bilo priporočljivo vključiti in sprejeti 
dodatne smernice v morebitnem skupnem 
okviru za vse evropske institucije in 
organe;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 16
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. vseeno meni, da sklep o podelitvi 
razrešnice EFSA ne more temeljiti na 
dodatnih zahtevah, npr. smernicah OECD, 
če izvajanja teh zahtev uradno ne 
zahtevajo niti zakonodajalec EU niti 
posebne ureditve v agencijah med 
zadevnim postopkom podelitve razrešnice; 
poziva evropske institucije, naj preučijo, 
ali bi bilo priporočljivo vključiti in sprejeti 

10. meni, da bi moral sklep o podelitvi 
razrešnice EFSA temeljiti na smernicah 
OECD, da bi zagotovili visokokakovostne, 
mednarodno priznane standarde za 
računovodstvo, revizijo in finančno 
razkritje; poziva evropske institucije, naj 
vključijo smernice OECD in se zavežejo 
njihovi uvedbi v skupnem delovnem
okviru za vse evropske institucije in 



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

SL

dodatne smernice v morebitnem skupnem 
okviru za vse evropske institucije in 
organe;

organe;

Or. en

Predlog spremembe 17
Kartika Tamara Liotard

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. vseeno meni, da sklep o podelitvi 
razrešnice EFSA ne more temeljiti na 
dodatnih zahtevah, npr. smernicah OECD, 
če izvajanja teh zahtev uradno ne zahtevajo 
niti zakonodajalec EU niti posebne 
ureditve v agencijah med zadevnim 
postopkom podelitve razrešnice; poziva 
evropske institucije, naj preučijo, ali bi bilo 
priporočljivo vključiti in sprejeti dodatne 
smernice v morebitnem skupnem okviru za 
vse evropske institucije in organe;

10. vseeno meni, da sklep o podelitvi 
razrešnice EFSA ne more temeljiti na 
dodatnih zahtevah, npr. smernicah OECD, 
če izvajanja teh zahtev uradno ne zahtevajo 
niti zakonodajalec EU niti posebne 
ureditve v agencijah med zadevnim 
postopkom podelitve razrešnice; poziva 
evropske institucije, naj prednostno
preučijo, ali bi bilo priporočljivo vključiti 
in sprejeti dodatne smernice v morebitnem 
skupnem okviru za vse evropske institucije 
in organe;

Or. en

Predlog spremembe 18
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. zato na osnovi razpoložljivih podatkov 
meni, da se izvršni direktorici Evropske 
agencije za varnost hrane lahko podeli
razrešnica glede izvrševanje proračuna 
agencije za proračunsko leto 2010.

11. na osnovi razpoložljivih podatkov 
meni, da se izvršni direktorici Evropske 
agencije za varnost hrane ne bi smela 
podeliti razrešnica glede izvrševanje 
proračuna agencije za proračunsko leto 
2010.
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