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Pozměňovací návrh   1 

Tibor Szanyi 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

1. konstatuje, že v roce 2014 měl Evropský 

úřad pro bezpečnost potravin (dále jen 

„úřad“) k dispozici částku 80 547 505 EUR 

ze souhrnného rozpočtu Evropské unie; 

rád by zdůraznil, že tato částka představuje 

0,056% celkového rozpočtu EU; 

1. konstatuje, že v roce 2014 měl Evropský 

úřad pro bezpečnost potravin (dále jen 

„úřad“) k dispozici částku 80 547 505 EUR 

ze souhrnného rozpočtu Evropské unie a že 

tato částka představuje 0,056% celkového 

rozpočtu EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   2 

Benedek Jávor 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

5. je si zvláště dobře vědom zájmu 

veřejnosti o rozhodovací proces v úřadu 

v rámci jeho úlohy a úkolů stanovených 

právními předpisy; zdůrazňuje, že v tomto 

ohledu má zásadní význam komunikace; 

bere na vědomí skutečnost, že úřad 

vyčleňuje 74 % svých lidských zdrojů na 

vědecké činnosti, hodnocení a 

shromažďování údajů a na komunikaci; 

povzbuzuje úřad, aby v tomto přístupu 

pokračoval; 

5. je si zvláště dobře vědom zájmu 

veřejnosti o rozhodovací proces v úřadu 

v rámci jeho úlohy a zejména pak 

pozornosti, která je věnována případům 

střetu zájmů; zdůrazňuje, že zásadní 

význam mají pravidla k zajištění 

věrohodné integrity úřadu a že v tomto 

ohledu má zásadní význam další 

komunikace a otevřenost vůči sdělovacím 

prostředkům; bere na vědomí skutečnost, 

že úřad vyčleňuje 74 % svých lidských 

zdrojů na vědecké činnosti, hodnocení a 

shromažďování údajů a na komunikaci; 

povzbuzuje úřad, aby v tomto přístupu 

pokračoval; 
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Pozměňovací návrh   3 

Julie Girling 

 

Návrh stanoviska 

Bod 7 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

7. vítá úsilí úřadu provést nápravná 

opatření v návaznosti na předchozí 

připomínky Účetního dvora, zejména to, že 

úřad v roce 2012 zahájil komplexní 

sebehodnocení svého systému vnitřní 

kontroly, které v současné době stále 

probíhá, a proces zlepšování svého 
ročního pracovního programu s cílem 

začlenit do něj více podrobných informací 

o plánovaných veřejných zakázkách a 

grantech, který byl již dokončen; 

7. vítá úsilí úřadu provést nápravná 

opatření v návaznosti na předchozí 

připomínky Účetního dvora, zejména pak 

zlepšení týkající se jeho ročního 

pracovního programu, která provedl s 

cílem zahrnout do něj podrobnější 

informace o plánovaných veřejných 

zakázkách a grantech; uznává práci, která 

byla od roku 2012 vykonána s cílem 

zlepšit účinnost systému vnitřní kontroly 

úřadu prostřednictvím důsledného 

sebehodnocení, což je proces, který 

pokračuje i nadále; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   4 

Benedek Jávor 

 

Návrh stanoviska 

Bod 8 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

8. vítá rovněž úsilí úřadu o provedení 

nápravných opatření v návaznosti na 

připomínky, které učinil Parlament v 

souvislosti s udělením absolutoria za rok 

2013, v oblasti finanční kontroly, vnitřního 

auditu a systému, který byl zaveden za 

účelem řešení zájmů vědeckých odborníků 

úřadu; 

8. vítá rovněž úsilí úřadu o provedení 

nápravných opatření v návaznosti na 

připomínky, které učinil Parlament v 

souvislosti s udělením absolutoria za rok 

2013, v oblasti finanční kontroly, norem 

vnitřní kontroly a vnitřního auditu, a dále 

si všímá úsilí úřadu o zkvalitnění systému, 

který byl zaveden za účelem řešení střetu 

zájmů vědeckých odborníků úřadu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   5 

Benedek Jávor 

 

Návrh stanoviska 

Bod 8 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 8a. těší se na výsledky systémového 

přezkumu politik, který úřad provádí v 

oblasti procesu přijímání nezávislých a 

vědeckých rozhodnutí; vítá závazek úřadu, 

že zváží zveřejnění odměn za hlášené 

činnosti odborníků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   6 

Benedek Jávor 

 

Návrh stanoviska 

Bod 8 b (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 8b. vítá, že byl v rámci úřadu zaveden 

systém, jehož cílem je centralizovat 

kontrolu prohlášení o zájmech 

předkládaných odborníky; vyzývá úřad, 

aby do své politiky zařadil zákaz 

spolupráce se všemi odborníky, včetně 

odborníků pověřených členskými státy, 

kteří řádně a pravdivě nevyplnili toto 

prohlášení; vyzývá úřad, aby do své 

politiky zahrnul povinnost pro odborníky, 

aby po dobu své práce pro úřad museli 

úřad informovat o jakékoli případné 

změně týkající se informací zahrnutých do 

prohlášení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   7 
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Benedek Jávor 

 

Návrh stanoviska 

Bod 8 c (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 8c. vyzývá úřad, aby se zavázal, že zveřejní 

jména a prohlášení o zájmech odborníků 

a současně vědecká stanoviska a plné 

znění veškerých studií, jimiž se úřad 

zabýval; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   8 

Benedek Jávor 

 

Návrh stanoviska 

Bod 8 d (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 8d. vyzývá úřad, aby provedl přezkum své 

definice střetu zájmů s cílem uvést ji do 

souladu s definicí Účetního dvora; 

domnívá se, že stávající politika úřadu, 

která spočívá v hodnocení střetu zájmů na 

základě 66 % programu konkrétní 

skupiny, není sofistikovaný ani důsledný 

způsob předcházení střetům zájmů; vyzývá 

úřad, aby při hodnocení toho, zda došlo ke 

střetu zájmů, zohledňoval svůj mandát a 

nikoli dotyčný panel; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   9 

Benedek Jávor 

 

Návrh stanoviska 

Bod 8 e (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 
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 8e. připomíná úřadu rozhodnutí evropské 

ochránkyně práv, v němž uvádí, že „by 

úřad měl provést revizi svých pravidel pro 

řízení střetů zájmů“ s cílem zajistit, aby ti 

odborníci, kteří působí v akademické 

sféře, podávali úřadu veškeré relevantní 

informace; domnívá se, že pokud by se 

tato záležitost týkala asi jedné třetiny 

odborníků, jak uvedl úřad, měl by této 

otázce úřad věnovat zvláštní pozornost a 

měl by vypracovat spolu s dotčenými 

akademickými institucemi zvláštní 

opatření s cílem ochránit důvěryhodnost 

obou stran; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   10 

Benedek Jávor 

 

Návrh stanoviska 

Bod 8 f (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 8f. znovu opakuje, že by úřad měl 

uplatňovat dvouletou čekací lhůtu u všech 

podstatných zájmů týkajících se 

regulovaného odvětví, včetně financování 

výzkumu, smluv o poskytování 

poradenských služeb a rozhodovacích 

funkcí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   11 

Benedek Jávor 

 

Návrh stanoviska 

Bod 8 g (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 8g. vyzývá úřad, aby posoudil vytvoření 

nového statutu pro „odborníky při 
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slyšeních“ po vzoru mezinárodní agentury 

pro výzkum rakoviny Světové zdravotnické 

organizace; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   12 

Nicola Caputo 

 

Návrh stanoviska 

Bod 9 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

9. je přesvědčen, že by měl úřad i nadále 

věnovat zvláštní pozornost veřejnému 

mínění a v nejvyšší možné míře se zapojit 

do otevřeného a transparentního dialogu; v 

tomto ohledu vítá, že úřad v prosinci 2013 

zahájil iniciativu zaměřenou na 

transparentnost; v této souvislosti vítá lepší 

prezentaci a přístupnost informací a 

dokumentů na internetové stránce úřadu a 

další opatření přijatá za účelem "otevření 

úřadu Evropského úřadu pro bezpečnost 

potravin "; povzbuzuje úřad, aby v tomto 

přístupu pokračoval; 

9. je přesvědčen, že by měl úřad i nadále 

věnovat zvláštní pozornost veřejnému 

mínění a v nejvyšší možné míře se zapojit 

do otevřeného a transparentního dialogu; v 

tomto ohledu vítá, že úřad v prosinci 2013 

zahájil iniciativu zaměřenou na 

transparentnost; v této souvislosti vítá lepší 

prezentaci a přístupnost informací a 

dokumentů na internetové stránce úřadu a 

další opatření (např. stanoviska 

k hodnocení rizik a dopadu těchto rizik na 

občany Unie) přijatá za účelem dosažení 

„transparentního Evropského úřadu pro 

bezpečnost potravin“; povzbuzuje úřad, 

aby v tomto přístupu pokračoval; 

Or. it 

Pozměňovací návrh   13 

Benedek Jávor 

 

Návrh stanoviska 

Bod 9 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 9a. zdůrazňuje, že na základě Listiny 

základních práv Evropské unie mají 

jednotlivci právo na přístup k veřejným 

dokumentům; připomíná, že vědeckou 

relevanci nejlépe zajišťuje 

transparentnost a odpovědnost za 
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výsledky; zdůrazňuje, že by proto měl úřad 

zveřejnit veškeré údaje, které sloužily k 

dosažení vědeckých závěrů, a to ve 

strojově čitelném formátu, aby tak mohl 

být prováděn vědecký dohled a mohl 

probíhat trvalý pokrok; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   14 

Jasenko Selimovic 

 

Návrh stanoviska 

Bod 9 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 9a. žádá odpovědný subjekt v rámci 

úřadu, aby co nejdříve provedl strategii 

boje proti podvodům; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   15 

Benedek Jávor 

 

Návrh stanoviska 

Bod 9 b (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 9b. zdůrazňuje, že cílem zveřejňování 

údajů je umožnit reprodukovatelnost 

práce úřadu, a proto jsou opatření 

zaměřená na zvýšení transparentnosti v 

oblasti hodnocení rizik vítaným prvním 

krokem, nicméně je nutné zajistit rovněž 

transparentnost údajů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   16 

Benedek Jávor 
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Návrh stanoviska 

Bod 9 c (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 9c. připomíná úřadu, že ustanovení 

týkající se zachování důvěrnosti nesmí 

narušovat zveřejňování údajů s ohledem 

na převažující veřejný zájem, pokud jde o 

ochranu zdraví a bezpečnost;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   17 

Benedek Jávor 

 

Návrh stanoviska 

Bod 9 d (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 9d. zdůrazňuje, že odborníci v regulačních 

agenturách musí být odměňováni tak, aby 

se umožnila jejich nezávislost na odvětví, 

které regulují; vyzývá Komisi, aby úřadu 

poskytla finanční prostředky na platy 

odborníků s cílem zajistit jejich 

nezávislost; 

Or. en 

 


