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20.4.2016 A8-0086/5 

Alteração  5 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Quitação 2014: Agência Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 9-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 9-A. Considera que a atual política da 

Autoridade em matéria de independência, 

que consiste em proibir unicamente os 

conflitos de interesses evidentes e gerais e 

em basear-se unicamente nas declarações 

específicas dos grupos de peritos 

científicos e nos interesses dos grupos de 

trabalho para efeitos de avaliação dos 

interesses, não constitui uma forma 

sofisticada e rigorosa de evitar potenciais 

conflitos de interesses; considera que a 

atual política da Autoridade em matéria 

de independência e de normas de 

execução não são nem «sólidas» nem 

«sofisticadas» mas, sim, onerosas e 

ineficazes e que o seu objetivo, que se 

circunscreve à aplicação de um período 

de incompatibilidade no quadro do 

mandato do painel, é largamente 

insuficiente; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/6 

Alteração  6 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Quitação 2014: Agência Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 9-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 9-B. Solicita à Autoridade que reveja a 

sua política em matéria de independência 

e as normas de execução conexas de 

forma a garantir que nenhum interesse 

económico importante seja abrangido 

pelo seu âmbito de competências; recorda, 

neste contexto, à Autoridade os pedidos 

reiterados que a autoridade de quitação 

lhe endereçou para ter em conta o 

mandato da Autoridade e não o do painel 

em questão, para determinar se existe um 

conflito de interesses; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/7 

Alteração  7 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Quitação 2014: Agência Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

12. Saúda o facto de, a fim de melhorar a 

sua independência e a sua política em 

matéria de conflitos de interesses no que 

respeita a grupos de peritos, a Autoridade 

ter levado a efeito, em 2014, uma análise 

ex-post da sua regulamentação em matéria 

de declarações de interesses; observa que 

esta análise redundou numa revisão e na 

adoção de uma nova versão mais simples e 

mais sofisticada destas regras; convida a 

Autoridade a analisar com regularidade 

as suas próprias políticas, com o objetivo 

de garantir o desenvolvimento constante 

da sua independência; 

12. Regista que, a fim de melhorar a sua 

independência e a sua política em matéria 

de conflitos de interesses no que respeita a 

grupos de peritos, a Autoridade levou a 

efeito, em 2014, uma análise ex-post da sua 

regulamentação em matéria de declarações 

de interesses; observa, com preocupação, 

que, a despeito do facto de esta análise ter 

redundado numa revisão e na adoção de 

uma nova versão mais simples destas 

regras, não foram efetuadas alterações 

substanciais; em particular, recorda à 

Autoridade, com grande preocupação, 

que as principais alterações requeridas 

pela autoridade de quitação não foram 

tidas em conta; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/8 

Alteração  8 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Quitação 2014: Agência Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 15-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 15-A. Recorda à Autoridade que as 

cláusulas de confidencialidade comercial 

não devem servir para entravar a 

divulgação dos dados, atendendo ao 

interesse público superior da saúde e da 

segurança; encoraja-a a interpretar a 

atual proteção jurídica do interesse 

comercial de uma forma tão restritiva 

quanto possível; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/9 

Alteração  9 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Quitação 2014: Agência Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Constata com preocupação que, para 

poder colaborar com os melhores 

académicos do sector e dispor da política o 

mais eficaz possível em matéria de 

conflitos de interesses, a Autoridade utiliza 

um sistema de avaliação dos interesses dos 

peritos que tem em conta o papel de cada 

perito e a missão do grupo de trabalho 

científico ou do painel do qual o perito 

deveria fazer parte de acordo com um certo 

número de critérios; observa ainda que, em 

2016, a Autoridade procederá à análise dos 

sistemas de que dispõe para detetar 

conflitos de interesses no contexto do ciclo 

regular de revisão da sua política de 

independência; insta a Autoridade a 

informar a autoridade de quitação sobre os 

resultados desta revisão e as adaptações 

necessárias aos procedimentos de seleção 

de peritos e de avaliação de competências; 

9. Constata que, para poder colaborar com 

os melhores académicos do sector e dispor 

da política o mais eficaz possível em 

matéria de conflitos de interesses, a 

Autoridade utiliza um sistema de avaliação 

dos interesses dos peritos que tem em conta 

o papel de cada perito e a missão do grupo 

de trabalho científico ou do painel do qual 

o perito deveria fazer parte de acordo com 

um certo número de critérios; observa 

ainda que, em 2016, a Autoridade 

procederá à análise dos sistemas de que 

dispõe para detetar conflitos de interesses 

no contexto do ciclo regular de revisão da 

sua política de independência; insta a 

Autoridade a informar a autoridade de 

quitação sobre os resultados desta revisão e 

as adaptações necessárias aos 

procedimentos de seleção de peritos e de 

avaliação de competências; 

Or. en 

 

 


