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Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. priznava prizadevanja agencije za 

povečanje preglednosti svojega dela in 

podatkov, ki jih pri tem uporablja; je 

seznanjen z obstoječimi pravnimi 

omejitvami, s katerimi se sooča, ko 

poskuša povečati preglednosti podatkov; 

poudarja, da je namen razkrivanja v 

omogočanju ponovljivosti dela agencije in 

da so zato ukrepi v smeri preglednosti 

postopkov pri ocenjevanju tveganja 

dobrodošel prvi korak, a bi bilo treba 

vseeno zagotoviti tudi preglednost 

podatkov; v zvezi s tem pozdravlja 

sprožitev pobude za preglednost v januarju 

2013; v tem kontekstu pozdravlja boljšo 

predstavitev in dostopnost informacij in 

dokumentov na domači spletni strani 

agencije ter druge ukrepe, ki jih je sprejela 

za „odprto EFSA“, kot so mnenja glede 

ocene tveganja in vpliv, ki ga imajo na 

državljane Unije; spodbuja agencijo, naj 

nadaljuje po tej poti; 

19. priznava prizadevanja agencije za 

povečanje preglednosti svojega dela in 

podatkov, ki jih pri tem uporablja; izraža 

nezadovoljstvo zaradi obstoječih pravnih 

omejitev, s katerimi se sooča, ko poskuša 

povečati preglednosti podatkov; poudarja, 

da je namen razkrivanja v omogočanju 

ponovljivosti dela agencije in da so zato 

ukrepi v smeri preglednosti postopkov pri 

ocenjevanju tveganja dobrodošel prvi 

korak, a bi bilo treba vseeno zagotoviti tudi 

preglednost podatkov; v zvezi s tem 

pozdravlja sprožitev pobude za preglednost 

v januarju 2013; v tem kontekstu 

pozdravlja boljšo predstavitev in 

dostopnost informacij in dokumentov na 

domači spletni strani agencije ter druge 

ukrepe, ki jih je sprejela za „odprto EFSA“, 

kot so mnenja glede ocene tveganja in 

vpliv, ki ga imajo na državljane Unije; 

spodbuja agencijo, naj nadaljuje po tej poti, 

in poudarja, da je treba z vsemi 

razpoložljivimi instrumenti preseči pravne 

omejitve, povezane s preglednostjo; 

Or. en 



 

AM\1092756SL.doc  PE579.922v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

20.4.2016 A8-0086/2 

Predlog spremembe  2 

Marco Valli, Marco Zanni, Dario Tamburrano 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) 

COM(2015)0377 – C8-0221/2015 – 2015/2176(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 19a. je seznanjen s pomisleki javnosti 

zaradi uporabe zaupnih informacij med 

ocenami, ki jih izvaja agencija, v zvezi s 

snovmi, ki jih je treba dati na trg; 

ugotavlja, da javnost zaradi teh 

pomislekov izgublja zaupanje v 

neodvisnost in verodostojnost agencije; 

poudarja, da je treba obrniti ta trend; 

priporoča, naj agencija oceni učinke na 

zdravje in okolje zgolj na podlagi 

znanstvenih informacij, ki so v celoti 

dostopne in objavljene po medsebojnem 

strokovnem pregledu; priporoča, naj 

agencija to priporočilo posreduje državi 

članici poročevalki; 

Or. en 

 

 


