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11.4.2018 A8-0091/2 

Amendement  2 

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

Permuy, Luke Ming Flanagan, Marina Albiol Guzmán 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0091/2018 

Indrek Tarand 

Kwijting 2016: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) 

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

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. stelt vast dat er aan twee van de 17 

vaste personeelsleden die de Autoriteit in 

2016 verlieten restricties werden opgelegd 

om te voorkomen dat deze personen 

contactpunten tussen de Autoriteit en hun 

nieuwe werkgever zouden worden, 

lobbyactiviteiten zouden ontplooien of 

activiteiten zouden uitoefenen die verband 

houden met lopende dossiers van de 

Autoriteit; 

20. stelt met bezorgdheid vast dat 

volgens Corporate Europe Observatory 46 

% van de deskundigen die sinds 2015 voor 

de Autoriteit werken, in een 

belangenconflict verkeert doordat zij 

directe of indirecte banden hebben met 

lobby's en ondernemingen waarvan de 

producten door de Autoriteit worden 

beoordeeld; verheugt zich over het feit dat 

er aan twee van de 17 vaste 

personeelsleden die de Autoriteit in 2016 

verlieten, restricties werden opgelegd om 

te voorkomen dat deze personen 

contactpunten tussen de Autoriteit en hun 

nieuwe werkgever zouden worden, 

lobbyactiviteiten zouden ontplooien of 

activiteiten zouden uitoefenen die verband 

houden met lopende dossiers van de 

Autoriteit; onderkent dat interne 

procedures niet volstaan om de 

onafhankelijkheid van de Autoriteit ten 

aanzien van de bedrijfswereld te 

waarborgen; stelt vast dat vertrekkende 

personeelsleden verplicht zijn om de 

Autoriteit op de hoogte te stellen van hun 

toekomstige dienstverband en van alle 

mogelijke belangenconflicten; roept de 

Autoriteit ertoe op strengere regels te 

hanteren met betrekking tot 

'draaideurpraktijken' en in dergelijke 

gevallen sterk ontmoedigende sancties toe 
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te passen; 

Or. en 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

11.4.2018 A8-0091/3 

Amendement  3 

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

Permuy, Luke Ming Flanagan, Marina Albiol Guzmán 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0091/2018 

Indrek Tarand 

Kwijting 2016: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) 

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

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 26 bis. betreurt dat de beoordelingen van 

de Autoriteit inzake glyfosaat werden 

opgesteld op basis van documenten van 

Monsanto en dat de Autoriteit glyfosaat 

bijgevolg niet heeft ingedeeld als een stof 

die met kanker in verband kan worden 

gebracht, hiermee afwijkend van de 

gevestigde praktijk om zich aan te sluiten 

bij de risicobeoordelingen inzake 

carcinogene stoffen van het 

Internationaal Agentschap voor 

Kankeronderzoek (IARC), zoals door de 

Natural Resources Defense Council 

(Raad ter bescherming van natuurlijke 

hulpbronnen) werd gedocumenteerd; 

Or. en 

 

 


