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11.4.2018 A8-0091/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

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

Permuy, Luke Ming Flanagan, Marina Albiol Guzmán 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0091/2018 

Indrek Tarand 

Absolutórium za rok 2016: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. poukazuje na to, že zo 17 

štatutárnych zamestnancov, ktorí v roku 

2016 odišli z úradu, sa v dvoch prípadoch 

uplatnili obmedzenia s cieľom zabrániť 

tomu, aby sa tieto osoby stali kontaktnými 

bodmi medzi úradom a ich novým 

zamestnávateľom, aby vykonávali 

lobistickú činnosť a aby uskutočňovali 

činnosti súvisiace s aktuálnymi spismi 

úradu; 

20. so znepokojením konštatuje, že 

podľa Corporate Europe Observatory je 

46 % odborníkov úradu, ktorí v úrade 

pracujú od roku 2015, v konflikte záujmov 

vzhľadom na priame či nepriame väzby na 

lobistické skupiny a spoločnosti, ktorých 

výrobky úrad hodnotí; víta, že zo 17 

štatutárnych zamestnancov, ktorí v roku 

2016 odišli z úradu, sa v dvoch prípadoch 

uplatnili obmedzenia s cieľom zabrániť 

tomu, aby sa tieto osoby stali kontaktnými 

bodmi medzi úradom a ich novým 

zamestnávateľom, aby vykonávali 

lobistickú činnosť a aby uskutočňovali 

činnosti súvisiace s aktuálnymi spismi 

úradu; uznáva, že vnútorné postupy nie sú 

dostatočné na zabezpečenie nezávislosti 

medzi úradom a priemyslom; konštatuje, 

že odchádzajúci zamestnanci sú povinní 

informovať úrad o svojom budúcom 

zamestnaní a akomkoľvek možnom 

konflikte záujmov; naliehavo vyzýva úrad, 

aby presadzoval prísnejšie pravidlá 

týkajúce sa javu otáčavých dverí a vysoko 

odrádzajúce sankcie v takýchto 

prípadoch; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0091/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

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

Permuy, Luke Ming Flanagan, Marina Albiol Guzmán 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0091/2018 

Indrek Tarand 

Absolutórium za rok 2016: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 26 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 26a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

hodnotenie úradu týkajúce sa glyfozátu 

bolo prevzaté z dokumentácie spoločnosti 

Monsanto a v dôsledku toho úrad 

klasifikoval glyfozát ako látku nesúvisiace 

s rakovinou, čo je v rozpore so zaužívanou 

praxou v súlade s hodnoteniami 

nebezpečnosti z hľadiska rakoviny, ktorá 

vykonáva Medzinárodná agentúra pre 

výskum rakoviny, ako dokladá 

organizácia Natural Resources Defense 

Council; 

Or. en 

 

 


