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Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

20. zwraca uwagę, że spośród 17 

pracowników statutowych, którzy opuścili 

Urząd w 2016 r., w dwóch przypadkach 

zastosowano ograniczenia w celu 

uniemożliwienia odnośnym osobom stania 

się punktami kontaktowymi między 

Urzędem a ich nowym pracodawcą, 

prowadzenia działalności lobbingowej lub 

działalności związanej z prowadzonymi 

przez Urząd sprawami; 

20. zauważa z niepokojem, że według 

Corporate Europe Observatory 46 % 

ekspertów pracujących w Urzędzie od 

2015 r. znajduje się w sytuacji konfliktu 

interesów w związku z bezpośrednimi lub 

pośrednimi powiązaniami z lobby i 

przedsiębiorstwami, których produkty 

oceniane są przez Urząd; zauważa z 

zadowoleniem, że spośród 17 

pracowników statutowych, którzy opuścili 

Urząd w 2016 r., w dwóch przypadkach 

zastosowano ograniczenia w celu 

uniemożliwienia odnośnym osobom stania 

się punktami kontaktowymi między 

Urzędem a ich nowym pracodawcą, 

prowadzenia działalności lobbingowej lub 

działalności związanej z prowadzonymi 

przez Urząd sprawami; uznaje, że 

procedury wewnętrzne nie wystarczają do 

zapewnienia wzajemnej niezależności 

Urzędu i branż przemysłowych; zauważa, 

że odchodzący pracownicy mają 

obowiązek informowania Urzędu o swoim 

przyszłym zatrudnieniu oraz o wszelkich 

potencjalnych konfliktach interesów; 

wzywa Urząd do egzekwowania bardziej 

surowych przepisów dotyczących efektu 

„drzwi obrotowych”, a także do 

stosowania zdecydowanie zniechęcających 

kar w razie wykrycia takich przypadków; 



 

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

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

Or. en 



 

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

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

11.4.2018 A8-0091/3 

Poprawka  3 

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

Permuy, Luke Ming Flanagan, Marina Albiol Guzmán 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0091/2018 

Indrek Tarand 

Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 26a. wyraża ubolewanie, że dokonane 

przez Urząd oceny glifosatu sporządzono 

na podstawie dokumentacji Monsanto, 

oraz że w w konsekwencji Urząd nie 

zaklasyfikował glifosatu jako substancji 

powiązanej z nowotworami, przerywając 

długoletnią praktykę zgadzania się z 

ocenami dotyczącymi zagrożenia 

nowotworowego sporządzanymi przez 

LARC, zgodnie z dokumentacją Rady 

Ochrony Zasobów Naturalnych; 

Or. en 

 

 


