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20.4.2016 A8-0086/5 

Predlog spremembe  5 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

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

2015/2176(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 9a. meni, da pri sedanji politiki 

neodvisnosti agencije, ki prepoveduje 

zgolj očitna in splošna nasprotja interesov 

ter interese ocenjuje le na podlagi 

posebnega mandata znanstvenih svetov in 

interesov delovnih skupin, ne gre za 

izpopolnjen in čvrst način preprečevanja 

morebitnih nasprotij interesov; meni, da 

sedanja politika neodvisnosti agencije in 

njena izvedbena pravila niso niti „čvrsta“ 

niti „izpopolnjena“, a ostajajo draga in 

neučinkovita, omejen namen 

uveljavljanja obdobja mirovanja glede 

področja mandata svetov pa je pretežno 

nezadosten; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/6 

Predlog spremembe  6 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

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

2015/2176(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 9b. poziva agencijo, naj pregleda svojo 

politiko neodvisnosti in z njo povezana 

izvedbena pravila, tako da zagotovi, da v 

področje pristojnosti agencije ne bodo 

sodili ustrezni gospodarski interesi; v zvezi 

s tem opominja agencijo na večkratne 

pozive organa za podelitev razrešnice, naj 

pri ugotavljanju obstoja nasprotja 

interesov upošteva svoj mandat, ne pa 

zadevnega sveta; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/7 

Predlog spremembe  7 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

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

2015/2176(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. pozdravlja dejstvo, da je agencija leta 

2014 izvedla naknadno analizo svojih 

pravil, ki urejajo izjave o interesih, da bi 

izboljšala svojo politiko o neodvisnosti in 

nasprotju interesov strokovnih skupin; 

ugotavlja, da je na podlagi te analize 

revidirala ta pravila in sprejela nova, ki so 

enostavnejša in bolj izpopolnjena; poziva 

agencijo, naj redno opravlja analize svojih 

politik, da bi zagotavljala stalen razvoj 

svoje neodvisnosti; 

12. ugotavlja, da je agencija leta 2014 

izvedla naknadno analizo svojih pravil, ki 

urejajo izjave o interesih, da bi izboljšala 

svojo politiko o neodvisnosti in nasprotju 

interesov strokovnih skupin; z 

zaskrbljenostjo ugotavlja, da je na podlagi 

te analize sicer revidirala ta pravila in 

sprejela nova in enostavnejša, ki pa niso 

prinesla občutnejših sprememb; z veliko 

zaskrbljenostjo pa agencijo še zlasti 

opozarja, da niso bile upoštevane 

poglavitne zahteve po spremembah, ki jih 

je podal organ za podelitev razrešnice; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/8 

Predlog spremembe  8 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

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

2015/2176(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 15a. opominja agencijo, da zaradi 

prevladujočega interesa javnosti z vidika 

zdravja in varnosti komercialne klavzule o 

zaupnosti ne smejo ovirati razkrivanja 

podatkov; spodbuja jo, naj obstoječe 

pravno varstvo poslovnih interesov 

tolmači kolikor je mogoče strogo; 

Or. en 



 

AM\1092850SL.doc  PE579.922v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

20.4.2016 A8-0086/9 

Predlog spremembe  9 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

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

2015/2176(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da želi 

agencija sodelovati z najboljšimi 

akademiki v industriji in obenem imeti 

najučinkovitejšo politiko v zvezi z 

nasprotjem interesov ter da zato uporablja 

sistem za ocenjevanje interesov 

strokovnjakov, pri katerem se glede na več 

različnih meril upoštevajo vloga 

strokovnjakov in naloge znanstvene 

delovne skupine ali sveta, katerega član naj 

bi bil strokovnjak; ugotavlja tudi, da bo 

agencija leta 2016 v okviru rednega 

pregledovanja svoje politike o neodvisnosti 

preskusila svoj sistem za odkrivanje 

nasprotja interesov; poziva agencijo, naj 

organ za podelitev razrešnice obvesti o 

rezultatih tega pregleda in potrebnih 

prilagoditvah postopkov za izbiro in 

preverjanje strokovnjakov; 

9. ugotavlja, da želi agencija sodelovati z 

najboljšimi akademiki v industriji in 

obenem imeti najučinkovitejšo politiko v 

zvezi z nasprotjem interesov ter da zato 

uporablja sistem za ocenjevanje interesov 

strokovnjakov, pri katerem se glede na več 

različnih meril upoštevajo vloga 

strokovnjakov in naloge znanstvene 

delovne skupine ali sveta, katerega član naj 

bi bil strokovnjak; ugotavlja tudi, da bo 

agencija leta 2016 v okviru rednega 

pregledovanja svoje politike o neodvisnosti 

preskusila svoj sistem za odkrivanje 

nasprotja interesov; poziva agencijo, naj 

organ za podelitev razrešnice obvesti o 

rezultatih tega pregleda in potrebnih 

prilagoditvah postopkov za izbiro in 

preverjanje strokovnjakov; 

Or. en 

 

 


