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11.4.2018 A8-0091/2 

Predlog spremembe  2 

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

Permuy, Luke Ming Flanagan, Marina Albiol Guzmán 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0091/2018 

Indrek Tarand 

Razrešnica 2016: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. ugotavlja, da so bile pri dveh od 17 

statutarno zaposlenih sodelavcev, ki so leta 

2016 zapustili agencijo, uporabljene 

omejitve za preprečitev, da bi posameznika 

postala kontaktna točka med agencijo in 

novim delodajalcem, lobirala ali izvajala 

dejavnosti, ki so povezane s sedanjimi 

dosjeji agencije; 

20. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je 

po podatkih organizacije Corporate 

Europe Observatory 46 % strokovnjakov, 

od leta 2015 zaposlenih pri agenciji, v 

navzkrižju interesov, saj so neposredno ali 

posredno povezani z lobiji in družbami, 

katerih proizvode ocenjuje agencija; 

pozdravlja dejstvo, da so bile pri dveh od 

17 statutarno zaposlenih sodelavcev, ki so 

leta 2016 zapustili agencijo, uporabljene 

omejitve za preprečitev, da bi posameznika 

postala kontaktna točka med agencijo in 

novim delodajalcem, lobirala ali izvajala 

dejavnosti, ki so povezane s sedanjimi 

dosjeji agencije; se zaveda, da interni 

postopki niso zadostno jamstvo za to, da 

bo agencija res neodvisna od industrije; 

ugotavlja, da morajo uslužbenci agencijo 

obvestiti o svoji prihodnji zaposlitvi in 

morebitnem navzkrižju interesov; poziva 

agencijo, naj začne uveljavljati strožja 

pravila za izmenično zaposlovanje v 

javnem in zasebnem sektorju ter sprejme 

odvračalne kazni za tovrstne primere; 

Or. en 
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Predlog spremembe  3 

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

Permuy, Luke Ming Flanagan, Marina Albiol Guzmán 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0091/2018 

Indrek Tarand 

Razrešnica 2016: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 26 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 26a. obžaluje, da je agencija glifosat 

ocenila na podlagi dokumentov Monsanta 

ter ga zaradi tega uvrstila med snovi, ki 

niso povezane s pojavom raka, kar je v 

nasprotju z dolgotrajno prakso 

usklajevanja z ocenami Mednarodne 

agencije za raziskovanje raka (IARC), ko 

gre za oceno tveganja za nastanek te 

bolezni, kakor je navedel Svet za varstvo 

naravnih virov (Natural Resources 

Defence Council); 

Or. en 

 

 


