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20.4.2016 A8-0086/5 

Amendamentul  5 

Benedek Jávor 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Descărcarea de gestiune 2014: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 9a. este de părere că actuala politică de 

independență a Autorității de a proscrie 

doar conflictele de interese evidente și 

generale și de a evalua conflictele de 

interes doar pe baza mandatelor specifice 

ale grupurilor științifice și a intereselor  

grupurilor de lucru nu este o modalitate 

ingenioasă și fiabilă de a evita 

potențialele conflicte de interese; 

consideră că actuala politică de 

independență a Autorității și normele sale 

de aplicare nu sunt nici „fiabile”, nici 

„ingenioase”, ci rămân costisitoare și 

ineficiente, iar intenția sa limitată de a 

impune o perioadă de incompatibilitate 

față de mandatul grupului de experți este 

în mare măsură insuficientă; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/6 

Amendamentul  6 

Benedek Jávor 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Descărcarea de gestiune 2014: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 9b. solicită Autorității să își revizuiască 

atât politica de independență, cât și 

normele de aplicare aferente într-un mod 

care să garanteze că niciun interes 

economic relevant nu intră în sfera sa de 

competență; reamintește în acest sens 

Autorității că autoritatea care acordă 

descărcarea de gestiune i-a cerut în 

repetate rânduri să țină cont de mandatul 

său, și nu de grupul de experți în cauză 

atunci când analizează dacă există sau nu 

un conflict de interese; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/7 

Amendamentul  7 

Benedek Jávor 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Descărcarea de gestiune 2014: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. apreciază faptul că, pentru a-și 

îmbunătăți politica de independență și 

politica privind conflictele de interese în 

ceea ce privește grupurile de experți, 

Autoritatea a efectuat în 2014 o analiză 

ex post a normelor sale privind declarațiile 

de interese; constată că această analiză a 

dus la o revizuire și la adoptarea unei noi 

versiuni, mai simple și mai sofisticate, a 

acestor norme; îi solicită Autorității să își 

analizeze periodic propriile politici pentru 

a garanta afirmarea constantă a 

independenței sale; 

12. observă că, pentru a-și îmbunătăți 

politica de independență și politica privind 

conflictele de interese în ceea ce privește 

grupurile de experți, Autoritatea a efectuat 

în 2014 o analiză ex post a normelor sale 

privind declarațiile de interese; constată cu 

îngrijorare că deși această analiză a dus la 

o revizuire și la adoptarea unei noi 

versiuni, mai simple a acestor norme, nu 

s-au înregistrat schimbări de fond; în 

special, reamintește cu deosebită 

îngrijorare Autorității că principalele 

modificări cerute de autoritatea care 

acordă descărcarea de gestiune nu au fost 

luate în considerare; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/8 

Amendamentul  8 

Benedek Jávor 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Descărcarea de gestiune 2014: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 15a. reamintește Autorității că clauzele de 

confidențialitate comercială nu trebuie 

lăsate să împiedice publicarea datelor din 

motive de interes public major în 

domeniul sănătății și siguranței; o 

încurajează să interpreteze protecția 

juridică existentă a intereselor comerciale 

cât mai restrictiv posibil; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/9 

Amendamentul  9 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Descărcarea de gestiune 2014: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. constată cu îngrijorare că, pentru a 

putea colabora cu cele mai prestigioase 

cadre universitare din domeniu și pentru a 

dispune de cea mai eficace politică privind 

conflictele de interese cu putință, 

Autoritatea folosește un sistem de evaluare 

a intereselor experților, care ține cont de 

rolul experților și de mandatul grupului de 

lucru sau al grupului științific din care 

urmează să facă parte experții în cauză, 

comparându-le cu o serie de criterii 

diferite; constată, de asemenea, că 

Autoritatea va examina, în 2016, sistemele 

în vigoare, pentru a depista conflictele de 

interese, ca parte a ciclului regulat de 

reexaminare a politicii sale de 

independență; solicită Autorității să 

informeze autoritatea care acordă 

descărcarea de gestiune cu privire la 

rezultatele evaluării și la ajustările care vor 

trebui aduse procedurilor de selectare a 

experților și verificare a recomandărilor 

acestora; 

9. constată că, pentru a putea colabora cu 

cele mai prestigioase cadre universitare din 

domeniu și pentru a dispune de cea mai 

eficace politică privind conflictele de 

interese cu putință, Autoritatea folosește un 

sistem de evaluare a intereselor experților, 

care ține cont de rolul experților și de 

mandatul grupului de lucru sau al grupului 

științific din care urmează să facă parte 

experții în cauză, comparându-le cu o serie 

de criterii diferite; constată, de asemenea, 

că Autoritatea va examina, în 2016, 

sistemele în vigoare, pentru a depista 

conflictele de interese, ca parte a ciclului 

regulat de reexaminare a politicii sale de 

independență; solicită Autorității să 

informeze autoritatea care acordă 

descărcarea de gestiune cu privire la 

rezultatele evaluării și la ajustările care vor 

trebui aduse procedurilor de selectare a 

experților și verificare a recomandărilor 

acestora; 

Or. en 

 

 


