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20.4.2016 A8-0086/5 

Изменение  5 

Бенедек Явор 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0086/2016 

Дерек Вон 

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски орган за безопасност на храните 

2015/2176(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 9a. счита, че настоящата политика 

на Органа по отношение на 

независимостта, която забранява 

само явни и общи конфликти на 

интереси и оценява наличието на 

конфликт на интереси въз основа 

единствено на специфичния мандат 

на експертната група и интересите 

на работната група, не е достатъчно 

усъвършенстван и надежден начин да 

се избегнат потенциалните 

конфликти на интереси; счита, че 

настоящата политика на Органа по 

отношение на независимостта и 

правилата за нейното прилагане не са 

нито „надеждни“, нито 

„усъвършенствани“, но остават 

скъпи и неефективни, а ограниченото 

му намерение да прилага период на 

прекъсване, свързан с мандата на 

експертната група, далеч не е 

недостатъчно; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/6 

Изменение  6 

Бенедек Явор 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0086/2016 

Дерек Вон 

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски орган за безопасност на храните 

2015/2176(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 9б. призовава Органа да преразгледа 

както своята политика по 

отношение на независимостта, така 

и свързаните с нея правила за 

прилагане, по начин, който 

гарантира, че съответните 

икономически интереси не попадат в 

рамките на компетентност на 

Органа; напомня в тази връзка на 

Органа многократните искания от 

страна на органа по освобождаване 

от отговорност при преценката дали 

е налице конфликт на интереси да се 

взема предвид мандатът на Органа, а 

не на въпросната експертна група; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/7 

Изменение  7 

Бенедек Явор 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0086/2016 

Дерек Вон 

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски орган за безопасност на храните 

2015/2176(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 12 

 

Предложение за резолюция Изменение 

12. приветства факта, че за да 

подобри своята политика за 

независимостта и конфликтите на 

интереси по отношение на експертните 

групи, през 2014 г. Органът е извършил 

последващ анализ на правилата си 

относно декларациите за интереси; 

отбелязва, че този анализ е довел до 

преразглеждането и приемането на нова, 

по-опростена и по-усъвършенствана 

версия на тези правила; призовава 

Органа редовно да прави анализи на 

политиките си, за да гарантира 

непрекъснатото развитие на своята 

независимост; 

12. отбелязва, че за да подобри своята 

политика за независимостта и 

конфликтите на интереси по отношение 

на експертните групи, през 2014 г. 

Органът е извършил последващ анализ 

на правилата си относно декларациите 

за интереси; отбелязва със 

загриженост, че въпреки факта, че 

този анализ е довел до 

преразглеждането и приемането на нова 

и опростена версия на тези правила, не 

са направени съществени промени; и 

по-специално, припомня  на Органа с 

голяма загриженост, че основните 

промени, поискани от органа по 

освобождаване от отговорност, не са 

били взети предвид; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/8 

Изменение  8 

Бенедек Явор 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0086/2016 

Дерек Вон 

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски орган за безопасност на храните 

2015/2176(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 15а. припомня на Органа, че не бива да 

се позволява клаузите за търговска 

поверителност да възпрепятстват 

разкриването на данни, поради 

първостепенните съображения за 

обществения интерес, свързан със 

здравето и безопасността; насърчава 

Органа да тълкува съществуващата 

правна защита на търговските 

интереси възможно най-

ограничително; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/9 

Изменение  9 

Дерек Вон, Инес Аяла Сендер 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0086/2016 

Дерек Вон 

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски орган за безопасност на храните 

2015/2176(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. отбелязва със загриженост, че за да 

може да работи с водещите учени в 

сектора и да разполага с възможно най-

ефективната политика за конфликтите 

на интереси, Органът използва система 

за оценка на интересите на експертите, 

която взема предвид ролята на 

експертите и мандата на научната 

работна група или комитет, чийто 

член ще бъде експертът, според редица 

различни критерии; отбелязва освен 

това, че през 2016 г. Органът ще 

направи преглед на съществуващите 

системи за откриване на конфликти на 

интереси като част от редовния цикъл 

на преглед на политиката си за 

независимост; призовава Органа да 

информира органа по освобождаване от 

отговорност за резултатите от прегледа 

и да предприеме необходимите мерки за 

адаптиране при подбора и проверката на 

експертите; 

9. отбелязва, че за да може да работи с 

водещите учени в сектора и да 

разполага с възможно най-ефективната 

политика за конфликтите на интереси, 

Органът използва система за оценка на 

интересите на експертите, която взема 

предвид ролята на експертите и мандата 

на научната работна група или 

експертната група, чийто член ще 

бъде експертът, според редица различни 

критерии; отбелязва освен това, че през 

2016 г. Органът ще направи преглед на 

съществуващите системи за откриване 

на конфликти на интереси като част от 

редовния цикъл на преглед на 

политиката си за независимост; 

призовава Органа да информира органа 

по освобождаване от отговорност за 

резултатите от прегледа и да 

предприеме необходимите мерки за 

адаптиране при подбора и проверката на 

експертите; 

Or. en 

 

 


