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Amendment  2 

Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Marina Albiol Guzmán 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0091/2018 

Indrek Tarand 

2016. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 

COM(2017)0365 – C8-0270/2017 – 2017/2159(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

20 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

20. megjegyzi, hogy a hatóságot 2016-

ban elhagyó, a személyzeti szabályzat 

hatálya alá tartozó 17 munkatárs közül két 

esetben korlátozásokat kellett alkalmazni 

annak megakadályozására, hogy az 

érintettek a hatóság és az új munkaadójuk 

közötti kapcsolattartóként működjenek 

közre, lobbitevékenységet végezzenek, és a 

hatóság folyamatban lévő ügyeihez 

kapcsolódó tevékenységeket végezzenek; 

20. aggodalommal állapítja meg, hogy 

az Európai Vállalatfigyelő Szervezet 

(Corporate Europe Observatory) szerint a 

2015 óta a hatóságnál dolgozó szakértők 

46%-a összeférhetetlenségi helyzetben 

van, mert közvetlen vagy közvetett 

szálakkal kapcsolódnak 

lobbiszervezetekhez vagy olyan 

vállalatokhoz, amelyek termékeit a 

hatóság értékeli; üdvözli, hogy a hatóságot 

2016-ban elhagyó, a személyzeti 

szabályzat hatálya alá tartozó 17 munkatárs 

közül két esetben korlátozásokat kellett 

alkalmazni annak megakadályozására, 

hogy az érintettek a hatóság és az új 

munkaadójuk közötti kapcsolattartóként 

működjenek közre, lobbitevékenységet 

végezzenek, és a hatóság folyamatban lévő 

ügyeihez kapcsolódó tevékenységeket 

végezzenek; tudomásul veszi, hogy a belső 

eljárások nem elegendőek a hatóság és az 

iparág közötti függetlenség biztosításához; 

megjegyzi, hogy a távozó munkatársaknak 

tájékoztatniuk kell a hatóságot jövőbeli 

munkájukról és minden esetleges 

összeférhetetlenségről; sürgeti a 

hatóságot, hogy alkalmazzon szigorúbb 

szabályokat a forgóajtó-jelenségre, és 

ilyen esetekben vessen ki kifejezetten 

elrettentő erejű szankciókat; 



 

AM\1150766HU.docx  PE618.428v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

Or. en 



 

AM\1150766HU.docx  PE618.428v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

11.4.2018 A8-0091/3 

Módosítás  3 

Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Marina Albiol Guzmán 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0091/2018 

Indrek Tarand 

2016. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 

COM(2017)0365 – C8-0270/2017 – 2017/2159(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

26 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 26a. sajnálja, hogy a hatóság glifozáttal 

kapcsolatos értékelései a Monsantótól 

kapott dokumentumokon alapultak, és 

hogy következésképpen a hatóság a 

glifozátot nem minősítette rákkeltő 

anyagnak, szakítva azzal a régóta tartó 

gyakorlattal, hogy követi az IARC rákkal 

kapcsolatos kockázatokról szóló 

értékelését, amelyet a Natural Resources 

Defense Council (Természetes 

Erőforrások Védelmének Tanácsa) 

dokumentál; 

Or. en 

 

 


