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Amendamentul

20.
observă că, din cei 17 angajați
statutari care au părăsit Autoritatea în
2016, în două cazuri au fost aplicate
restricții pentru a împiedica persoanele
respective să devină puncte de contact între
Autoritate și noul lor angajator, să exercite
activități de lobby și să desfășoare activități
legate de dosarele în curs ale Autorității;

20.
observă cu îngrijorare că, conform
Observatorului european al
întreprinderilor, 46% dintre experții
Autorității care lucrează în Autoritate
începând cu 2015 se află în conflict de
interese datorită legăturilor directe sau
indirecte cu lobby-urile și firmele ale
căror produse sunt evaluate de Autoritate;
salută faptul că, din cei 17 angajați
statutari care au părăsit Autoritatea în
2016, în două cazuri au fost aplicate
restricții pentru a împiedica persoanele
respective să devină puncte de contact între
Autoritate și noul lor angajator, să exercite
activități de lobby și să desfășoare activități
legate de dosarele în curs ale Autorității;
recunoaște că procedurile interne nu sunt
suficiente pentru a asigura independența
Autorității de industrii; constată că
personalul care părăsește Autoritatea este
obligat să o informeze cu privire la
viitoarea activitate profesională și la orice
potențial conflict de interese; îndeamnă
Autoritatea să aplice norme mai stricte
privind practica „ușilor turnante” și să
aplice sancțiuni extrem de disuasive în
astfel de cazuri;
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Amendamentul
26a. regretă că evaluările Autorității
privind glifosatul au fost preluate din
documentele Monsanto și că, în
consecință, Autoritatea a clasificat
glifosatul ca nelegat de cancer, încălcând
o veche practică de aliniere cu evaluările
riscului de cancer al LARC, după cum a
explicat Consiliul pentru apărarea
resurselor naturale;
Or. en
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