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20.4.2016 A8-0086/5 

Pakeitimas 5 

Benedek Jávor 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 9a. mano, kad dabartinė Tarnybos 

politika, pagal kurią draudžiami tik 

akivaizdūs ir bendro pobūdžio interesų 

konfliktai ir interesai vertinami tik 

atsižvelgiant į konkrečius ekspertų grupių 

įgaliojimus ir darbo grupių interesus, 

nėra pažangus ir ryžtingas galimų 

interesų konfliktų išvengimo būdas; 

mano, kad dabartinė Tarnybos 

nepriklausomumo politika ir 

įgyvendinimo taisyklės nėra nei 

„ryžtingos“, nei „pažangios“, bet tebėra 

brangios ir neveiksmingos, o jos riboto 

noro įdiegti veiklos pertraukos laikotarpį 

grupės įgaliojimų taikymo srityje 

nepakanka; 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

20.4.2016 A8-0086/6 

Pakeitimas 6 

Benedek Jávor 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 9b. ragina Tarnybą peržiūrėti savo 

nepriklausomumo politiką ir susijusias 

įgyvendinimo taisykles taip, kad būtų 

užtikrinta, kad jokie atitinkami 

ekonominiai interesai nepatektų į 

Tarnybos kompetencijos sritį; todėl 

primena Tarnybai biudžeto įvykdymą 

tvirtinančios institucijos ne kartą 

pateiktus prašymus, vertinant, ar nėra 

interesų konflikto, atsižvelgti į Tarnybos, 

o ne į grupės įgaliojimus; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/7 

Pakeitimas 7 

Benedek Jávor 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

12 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

12. palankiai vertina tai, kad Tarnyba, 

siekdama stiprinti savo nepriklausomumą 

ir interesų konfliktų sprendimo politiką 

ekspertų grupių atžvilgiu, 2014 m. atliko 

savo interesų deklaracijų taisyklių ex-post 

analizę; pažymi, kad atlikus šią analizę 

taisyklės buvo persvarstytos ir buvo 

patvirtintas naujas, paprastesnis ir 

modernesnis šių taisyklių variantas; 

ragina Tarnybą reguliariai atlikti savo 

politikos analizę siekiant užtikrinti 

nuoseklų savo nepriklausomumo 

didėjimą; 

12. pažymi, kad, siekdama stiprinti savo 

nepriklausomumą ir interesų konfliktų 

sprendimo politiką ekspertų grupių 

atžvilgiu, 2014 m. Tarnyba atliko savo 

interesų deklaracijų taisyklių ex-post 

analizę; susirūpinęs pažymi, jog, 

nepaisant to, kad, atlikus šią analizę, 

taisyklės buvo persvarstytos ir buvo 

patvirtintas naujas ir paprastesnis taisyklių 

variantas, nepadaryta jokių reikšmingų 

pakeitimų; taip pat ypač susirūpinęs 

primena Tarnybai, kad nebuvo atsižvelgta 

į biudžeto įvykdymą tvirtinančios 

institucijos reikalavimus dėl pagrindinių 

pakeitimų; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/8 

Pakeitimas 8 

Benedek Jávor 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

15 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 15a. primena Tarnybai, jog negalima 

leisti, kad komercinio konfidencialumo 

išlygos trukdytų atskleisti duomenis, nes 

minėtų duomenų atskleidimas yra 

viršesnis viešasis sveikatos ir saugumo 

interesas; ragina ją esamą teisinę 

komercinio intereso apsaugą traktuoti 

kiek galima ribotai; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/9 

Pakeitimas 9 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

9. susirūpinęs pažymi, kad Tarnyba, 

siekdama bendradarbiauti su atitinkamos 

veiklos srities aukščiausio lygio 

akademinės bendruomenės nariais ir kartu 

turėti efektyviausią interesų konfliktų 

sprendimo politiką, naudoja ekspertų 

interesų įvertinimo sistemą, kurioje 

atsižvelgiama į ekspertų vaidmenį ir 

mokslinės darbo grupės ar specialistų 

grupės, kurios narys būtų ekspertas, 

įgaliojimus, ir juos vertina pagal daug 

įvairių kriterijų; be to, pažymi, kad 

2016 m. Tarnyba, atlikdama reguliarią savo 

nepriklausomumo politikos peržiūrą, 

patikrins taikomas interesų konfliktų 

nustatymo sistemas; ragina Tarnybą 

informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią 

instituciją apie peržiūros rezultatus ir 

reikiamus ekspertų atrankos ir patikrinimo 

tvarkos pakeitimus; 

9. pažymi, kad Tarnyba, siekdama 

bendradarbiauti su atitinkamos veiklos 

srities aukščiausio lygio akademinės 

bendruomenės nariais ir kartu turėti 

efektyviausią interesų konfliktų sprendimo 

politiką, naudoja ekspertų interesų 

įvertinimo sistemą, kurioje atsižvelgiama į 

ekspertų vaidmenį ir mokslinės darbo 

grupės ar specialistų grupės, kurios narys 

būtų ekspertas, įgaliojimus, ir juos vertina 

pagal daug įvairių kriterijų; be to, pažymi, 

kad 2016 m. Tarnyba, atlikdama reguliarią 

savo nepriklausomumo politikos peržiūrą, 

patikrins taikomas interesų konfliktų 

nustatymo sistemas; ragina Tarnybą 

informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią 

instituciją apie peržiūros rezultatus ir 

reikiamus ekspertų atrankos ir patikrinimo 

tvarkos pakeitimus; 

Or. en 

 

 


