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Predlog spremembe 1
Damien Carême

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja na resolucijo Evropskega 
parlamenta z dne 16. januarja 2020 o 
institucijah in organih ekonomske in 
monetarne Unije: preprečevanje nasprotij 
interesov po koncu zaposlitve v javnem 
sektorju1,

1. opozarja na resolucijo Evropskega 
parlamenta z dne 16. januarja 2020 o 
institucijah in organih ekonomske in 
monetarne Unije: preprečevanje nasprotij 
interesov po koncu zaposlitve v javnem 
sektorju1 , zlasti njeno navedbo, da bi bil 
neodvisni organ EU za etiko najbolj 
primeren organ za sprejemanje odločitev 
o nasprotjih interesov glede osebja EU v 
prihodnje;

_________________ _________________
1 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0017. 1 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0017.

Or. en

Predlog spremembe 2
Manon Aubry, Paul Tang

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja na resolucijo Evropskega 
parlamenta z dne 16. januarja 2020 o 
institucijah in organih ekonomske in 
monetarne Unije: preprečevanje nasprotij 
interesov po koncu zaposlitve v javnem 
sektorju1,

1. opozarja na resolucijo Evropskega 
parlamenta z dne 16. januarja 2020 o 
institucijah in organih ekonomske in 
monetarne Unije: preprečevanje nasprotij 
interesov po koncu zaposlitve v javnem 
sektorju1, opozarja, da se v tej resoluciji 
podpira predlog predsednice Komisije za 
ustanovitev neodvisnega organa EU za 
etiko, ki bo skupen za vse institucije EU in 
bo sprejemal odločitve o nasprotjih 
interesov;

_________________ _________________
1 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0017. 1 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0017.
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Or. en

Predlog spremembe 3
Paul Tang, Manon Aubry

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da je evropski varuh 
človekovih pravic v preiskavi ugotovil, da 
Evropski bančni organ nekdanjemu 
izvršnemu direktorju ne bi smel dovoliti, 
da postane direktor finančnega 
lobističnega združenja, pri čemer ta organ 
ob objavi načrtovane menjave ni takoj 
uvedel ustreznih notranjih zaščitnih 
ukrepov, da bi zaščitil zaupne 
informacije; pri tem pozdravlja ukrepe, ki 
jih je na priporočilo evropskega varuha 
človekovih pravic uvedel Evropski bančni 
organ za obravnavo primerov „vrtljivih 
vrat“ v prihodnje;

Or. en

Predlog spremembe 4
Manon Aubry, Paul Tang

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da so primeri nasprotij 
interesov po koncu zaposlitve v javnem 
sektorju in ob pojavu vrtljivih vrat stalna 
težava in bi lahko, če se jih ne obravnava, 
ogrozili uveljavljanje visokih etičnih 
standardov v institucijah in agencijah EU 
in s tem njihovo integriteto ter zaupanje 
državljanov vanje;

2. poudarja, da so primeri nasprotij 
interesov po koncu zaposlitve v javnem 
sektorju in ob pojavu vrtljivih vrat stalna 
težava, ki je skupna vsem institucijam, 
organom, uradom in agencijam po vsej 
Uniji;  vendar je seznanjen z nedavnimi 
vse pogostejšimi primeri v institucijah 
ekonomske in monetarne unije; opozarja, 
da sta evropski varuh človekovih pravic in 
Evropsko računsko sodišče več institucij 
večkrat opozorila na velike 
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pomanjkljivosti njihovih politik za 
preprečevanje nasprotja interesov; 
poudarja, da neobravnavani primeri 
nasprotij interesov ogrožajo uveljavljanje 
visokih etičnih standardov v institucijah in 
agencijah EU in s tem njihovo integriteto 
ter zaupanje državljanov vanje;

Or. en

Predlog spremembe 5
Damien Carême

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da so primeri nasprotij 
interesov po koncu zaposlitve v javnem 
sektorju in ob pojavu vrtljivih vrat stalna 
težava in bi lahko, če se jih ne obravnava, 
ogrozili uveljavljanje visokih etičnih 
standardov v institucijah in agencijah EU 
in s tem njihovo integriteto ter zaupanje 
državljanov vanje;

2. poudarja, da so primeri nasprotij 
interesov po koncu zaposlitve v javnem 
sektorju in ob pojavu vrtljivih vrat stalna 
težava in ogrožajo uveljavljanje visokih 
etičnih standardov v institucijah in 
agencijah EU in s tem njihovo integriteto 
ter zaupanje državljanov vanje; je 
zaskrbljen zaradi sistemske narave pojava 
„vrtljivih vrat“;

Or. en

Predlog spremembe 6
Paul Tang

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da sta vprašanji 
preglednosti in integritete na ravni EU in 
nacionalni ravni močno povezani; zato 
podpira delo Skupine držav proti korupciji 
v okviru Sveta Evrope ter poziva države 
članice, naj izvajajo njihova priporočila, 
zlasti tista o določitvi strogega kodeksa 
ravnanja za nacionalne politike in o 
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sprejetju pravil glede ravnanja po koncu 
zaposlitve v javnem sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 7
Fabio Massimo Castaldo

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. opozarja, da je glede na poročilo 
organizacije Transparency International1a 
v začetku leta 2017 50 % nekdanjih 
komisarjev in 30 % nekdanjih poslancev 
Evropskega parlamenta, ki so zapustili 
politiko, delalo za organizacije iz registra 
EU za preglednost;
_________________
1a http://transparency.eu/wp-
content/uploads/2017/01/Access-all-
areas.pdf

Or. en

Predlog spremembe 8
Paul Tang, Bas Eickhout, Esther de Lange

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. opozarja na tveganja za integriteto, 
ki nastajajo s financiranjem političnih 
strank na nacionalni in evropski ravni; 
pri tem obžaluje neposredno vpletenost 
veleposlanika ZDA na Nizozemskem Peta 
Hoekstre v zbiranje finančnih sredstev za 
Forum voor Democratie, saj je med 
drugim na veleposlaništvu ZDA gostil 
prireditev na visoki ravni za zbiranje 
sredstev;
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Or. en

Predlog spremembe 9
Paul Tang

Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. poudarja pomen strogih etičnih 
kodeksov strank in strogih pravil za 
ravnanje po koncu zaposlitve v javnem 
sektorju ter popolne preglednosti pri 
sekundarnih položajih, ki jih zasedajo 
politiki;

Or. en

Predlog spremembe 10
Manon Aubry

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je lahko finančni 
sektor zaradi zapletenosti finančnih 
regulativnih politik in asimetrije 
informacij med akterji na finančnem trgu 
in javnimi uslužbenci še posebej dovzeten 
za regulativno zlorabo;

3. poudarja, da lahko brez usklajenih 
pravil in okvira glede nasprotja interesov 
v EU in zlasti v ekonomski in monetarni 
uniji pride do zelo različnih standardov 
med institucijami; poudarja, da se 
nekateri predpisi uporabljajo za 
neupoštevanje kadrovskih predpisov EU, 
kot sedaj v primeru predsednika 
Evropskega bančnega organa;

Or. en

Predlog spremembe 11
Paul Tang

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je lahko finančni 
sektor zaradi zapletenosti finančnih 
regulativnih politik in asimetrije informacij 
med akterji na finančnem trgu in javnimi 
uslužbenci še posebej dovzeten za 
regulativno zlorabo;

3. poudarja, da so lahko nadzorniki in 
regulatorji zaradi zapletenosti finančnih 
regulativnih politik in asimetrije informacij 
med akterji na finančnem trgu in javnimi 
uslužbenci še posebej dovzetni za 
regulativno zlorabo s strani finančnega 
sektorja;

Or. en

Predlog spremembe 12
Damien Carême

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. tako na primer obžaluje 
imenovanje izvršnega direktorja 
Evropskega bančnega organa za 
direktorja Združenja za finančne trge v 
Evropi (AFME) februarja 2020; 
ugotavlja, da taka zaposlitev po zaposlitvi 
v javnem sektorju brez obdobja mirovanja 
pomeni tveganje za ugled in neodvisnost 
ne le Evropskega bančnega organa, 
ampak vseh institucij Unije; meni, da bi 
moral biti neodvisni organ EU za etiko 
pristojen za ocenjevanje takih primerov in 
pripravo zavezujočih priporočil zanje;

Or. en

Predlog spremembe 13
Paul Tang, Manon Aubry

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva k okrepitvi obstoječega 
okvira na področju regulacije in 

4. poziva k okrepitvi obstoječega 
okvira na področju regulacije in 
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izvrševanja za nasprotja interesov pred 
zaposlitvijo v javnem sektorju in po njej, 
da se vzpostavijo ustrezne meje med 
javnim sektorjem ter zasebnim in 
neprofitnim sektorjem; v zvezi s tem 
pozdravlja delo Organizacije za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj, 
Evropskega računskega sodišča in 
Evropskega varuha človekovih pravic;

izvrševanja za nasprotja interesov pred 
zaposlitvijo v javnem sektorju in po njej, 
da se vzpostavijo ustrezne meje med 
javnim in zasebnim sektorjem; v zvezi s 
tem pozdravlja delo Organizacije za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj, 
Evropskega računskega sodišča, Skupine 
držav proti korupciji v okviru Sveta 
Evrope in Evropskega varuha človekovih 
pravic;

Or. en

Predlog spremembe 14
Damien Carême

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva k okrepitvi obstoječega 
okvira na področju regulacije in 
izvrševanja za nasprotja interesov pred 
zaposlitvijo v javnem sektorju in po njej, 
da se vzpostavijo ustrezne meje med 
javnim sektorjem ter zasebnim in 
neprofitnim sektorjem; v zvezi s tem 
pozdravlja delo Organizacije za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj, 
Evropskega računskega sodišča in 
Evropskega varuha človekovih pravic;

4. poziva k okrepitvi obstoječega 
okvira na področju regulacije in 
izvrševanja za nasprotja interesov pred 
zaposlitvijo v javnem sektorju in po njej, 
da se vzpostavijo ustrezne, jasne in 
zavezujoče meje med javnim sektorjem ter 
zasebnim in neprofitnim sektorjem; poziva 
Komisijo, naj preuči ukrepe, kot je 
obvezna odprodaja deležev v podjetjih, ki 
spadajo na delovno področje organa ali 
institucije, kjer je zaposlen novo 
imenovani uradnik, ali ki poslujejo s to 
institucijo, ter naj tudi upošteva nove vrste 
preventivnih ukrepov, kot je obvezna 
izločitev pri obravnavi zadev, ki vplivajo 
na nekdanjega delodajalca v zasebnem 
sektorju; v zvezi s tem pozdravlja delo 
Organizacije za gospodarsko sodelovanje 
in razvoj, Evropskega računskega sodišča 
in Evropskega varuha človekovih pravic; 
opozarja, da bi moral biti organ EU za 
etiko pristojen za take primere;

Or. en



PE658.867v01-00 10/29 AM\1215104SL.docx

SL

Predlog spremembe 15
Sven Simon

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva k okrepitvi obstoječega 
okvira na področju regulacije in 
izvrševanja za nasprotja interesov pred 
zaposlitvijo v javnem sektorju in po njej, 
da se vzpostavijo ustrezne meje med 
javnim sektorjem ter zasebnim in 
neprofitnim sektorjem; v zvezi s tem 
pozdravlja delo Organizacije za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj, 
Evropskega računskega sodišča in 
Evropskega varuha človekovih pravic;

4. poziva k okrepitvi obstoječega 
okvira na področju regulacije in 
izvrševanja za nasprotja interesov pred 
zaposlitvijo v javnem sektorju in po njej, 
da se vzpostavijo ustrezne ter sorazmerne 
meje med javnim sektorjem ter zasebnim 
in neprofitnim sektorjem; v zvezi s tem 
pozdravlja delo Organizacije za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj, 
Evropskega računskega sodišča in 
Evropskega varuha človekovih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 16
Manon Aubry, Paul Tang

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva k okrepitvi obstoječega 
okvira na področju regulacije in 
izvrševanja za nasprotja interesov pred 
zaposlitvijo v javnem sektorju in po njej, 
da se vzpostavijo ustrezne meje med 
javnim sektorjem ter zasebnim in 
neprofitnim sektorjem; v zvezi s tem 
pozdravlja delo Organizacije za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj, 
Evropskega računskega sodišča in 
Evropskega varuha človekovih pravic;

4. poziva k okrepitvi obstoječega 
okvira na področju regulacije in 
izvrševanja za nasprotja interesov pred 
zaposlitvijo v javnem sektorju in po njej, 
da se vzpostavijo ustrezne meje med 
javnim sektorjem ter zasebnim in 
neprofitnim sektorjem; v zvezi s tem 
pozdravlja delo Organizacije za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj, 
Evropskega računskega sodišča in 
Evropskega varuha človekovih pravic; 
poudarja, da etična pravila EU niso 
usklajena s smernicami OECD za 
obvladovanje nasprotja interesov v 
javnem sektorju; ugotavlja, da se v 
smernicah OECD priporoča vzpostavitev 
osrednje funkcije, pristojne za pripravo in 
ohranjanje politike in postopkov za 
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nasprotje interesov, kar bi lahko bilo v 
obliki neodvisne agencije; poudarja, da 
brez mehanizma za obravnavo nasprotij 
interesov te pritožbe poleg svojih drugih 
nalog obravnava evropski varuh za 
človekove pravice, pri čemer pa nima 
ustreznih sredstev in pristojnosti za 
uveljavljanje svojih odločitev;

Or. en

Predlog spremembe 17
Damien Carême

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. obžaluje nezadostno upoštevanje 
ter nezadostne ukrepe za preprečevanje in 
izvrševanje, da bi preprečili nasprotje 
interesov v postopku Komisije za javna 
naročila; je zlasti zaskrbljen zaradi 
naročila, ki ga je Komisija dodelila 
podjetju BLackRock za študijo, kako 
lahko Unija čim bolje vključi okoljske, 
socialne in upravljavske dejavnike v 
bančni nadzor; poziva Komisijo, naj to 
pogodbo prekliče in ponovno objavi javni 
razpis za to zadevo; poziva k okrepitvi 
Direktive 2014/24/EU o javnem 
naročanju, da bi v prihodnje preprečili 
tako očitna nasprotja interesov; zlasti 
meni, da bi bilo treba objaviti imena vseh 
ponudnikov, da bi bili avtomatično 
izključeni ponudniki, ki imajo interese ali 
ki delajo za stranke z interesi v nasprotju s 
samim bistvom naročila, ter da bi bilo 
izključene ponudbe, ki so cenovno precej 
nižje od povprečja poslanih ponudb; 
meni, da bi bilo treba organu EU za etiko 
dodeliti tudi pristojnosti za preverjanje 
nasprotja interesov na tem področju;

Or. en



PE658.867v01-00 12/29 AM\1215104SL.docx

SL

Predlog spremembe 18
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. pozdravlja dodatne ukrepe za 
preglednost, ki jih je sporočila 
predsednica Evropske centralne banke 
(ECB) Christine Lagarde o objavi mnenj 
etičnega odbora ECB v primerih 
nasprotja interesov in pridobitne 
zaposlitve članov izvršnega odbora ECB, 
Sveta ECB in nadzornega odbora po 
koncu mandata; poziva evropske 
nadzorne organe, naj uvedejo podoben 
pristop in objavijo ustrezne dokumente 
svojih notranjih organov, pristojnih za 
nasprotje interesov in pridobitne 
zaposlitve po koncu mandata;

Or. en

Predlog spremembe 19
Fabio Massimo Castaldo

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva k vsesplošni prepovedi 
lastništva delnic za komisarje, visoke 
uradnike v institucijah EU in drugih 
agencijah v času mandata, kjer bi lahko 
njihova dejanja vplivala na vrednost 
delnic;

Or. en

Predlog spremembe 20
Paul Tang, Manon Aubry

Osnutek mnenja
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Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. meni, da sedanji pravni okvir in 
institucionalno uveljavljanje etike in 
integritete v institucijah in agencijah EU 
ne ustrezata namenu in je potrebna 
temeljita revizija;

Or. en

Predlog spremembe 21
Damien Carême

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. meni, da bi moral biti organ EU za 
etiko pristojen tudi za nadzor nad 
ustreznim delovanjem in neodvisnostjo 
postopka odločanja Komisije ter za 
ustanavljanje in delovanje strokovnih 
skupin Komisije in podobnih organov; 
poudarja, da posebni interesi in/ali 
organizacije ne bi smeli imeti prevelikega 
vpliva na druge; pri tem je zlasti 
zaskrbljen zaradi nedavne odločitve 
Komisije, da tajništvo evropskega 
zavezništva za čisti vodik brez preglednega 
postopka ali javnega razpisa dodeli 
industrijskemu združenju Hydrogen 
Europe, ki predstavlja interese industrije 
vodika in gorivnih celic; poziva Komisijo, 
naj pregleda svojo odločitev v tej zadevi;

Or. en

Predlog spremembe 22
Paul Tang, Manon Aubry

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. zato poziva k ustanovitvi 
neodvisnega organa EU za etiko;

Or. en

Predlog spremembe 23
Damien Carême

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. ugotavlja, da je sedanji sistem za 
etiko v institucijah EU močno 
razdrobljen, da imajo različne institucije 
različne standarde in organe ter da v 
sistemu ni neodvisnosti in preiskovalnih 
pooblastil; poleg tega ugotavlja, da je 
preveč pomanjkljivosti tudi pri uporabi 
veljavnih pravil za komisarje EU, 
poslance Evropskega parlamenta in 
uradnike EU;

Or. en

Predlog spremembe 24
Paul Tang, Manon Aubry

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. meni, da bi moral imeti novi organ 
EU za etiko širok mandat za oceno vseh 
vprašanj o etiki in integriteti v institucijah 
in agencijah EU, tudi o pravilih za 
lobiranje, preglednosti, pojavu „vrtljivih 
vrat“ in nasprotju interesov;

Or. en
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Predlog spremembe 25
Paul Tang, Manon Aubry

Osnutek mnenja
Odstavek 4 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4d. poudarja, da bi moral biti novi 
organ EU za etiko pristojen za nadzor nad 
zadevami glede vsega osebja institucij in 
agencij EU, poslancev Evropskega 
parlamenta in evropskih komisarjev, 
hkrati pa bi moral imeti možnost revizije 
dovoljenj za menjavo delovnega mesta, 
kadar lahko taka menjava povzroči 
nasprotje interesov;

Or. en

Predlog spremembe 26
Paul Tang, Manon Aubry

Osnutek mnenja
Odstavek 4 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4e. poudarja, da bi moral imeti novi 
organ EU za etiko neodvisno strukturo, 
upravljanje in proračun; poudarja, da je 
potrebna razprava o natančni sestavi in 
mandatu organa za etiko, pri čemer bi 
bilo treba ustrezno upoštevati mnenje 
organizacij civilne družbe;

Or. en

Predlog spremembe 27
Paul Tang, Manon Aubry

Osnutek mnenja
Odstavek 4 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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4f. meni, da bi morale biti v mandat 
novega organa EU za etiko vključene 
naloge preprečevanja in spremljanja, in 
sicer tehnični in nepristranski pregled 
izjav o finančnih interesih ter preverjanje 
izrečenih prepovedi lobiranja in 
spoštovanja pogojev za nadzor, hkrati pa 
bi moral imeti organ dejavno vlogo in 
obravnavati pritožbe določenih subjektov, 
tudi živžgačev;

Or. en

Predlog spremembe 28
Paul Tang, Manon Aubry

Osnutek mnenja
Odstavek 4 g (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4g. poudarja, da bi moral biti novi 
organ EU za etiko pristojen za izrekanje 
upravnih kazni z možnostjo pritožbe in 
sodne presoje brez poseganja v Pogodbe, 
in sicer s pooblastili Evropskega 
parlamenta; 

Or. en

Predlog spremembe 29
Paul Tang, Manon Aubry

Osnutek mnenja
Odstavek 4 h (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4h. si prizadeva za čim prejšnjo 
ustanovitev organa EU za etiko, da bi že v 
bližnji prihodnosti preprečili primere 
„vrtljivih vrat“ in nasprotje interesov;

Or. en
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Predlog spremembe 30
Enikő Győri

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. priporoča, da se Evropski urad za 
boj proti goljufijam ali Evropski varuh 
človekovih pravic pooblasti za izvajanje 
nadzora nad nasprotji interesov, pojavom 
vrtljivih vrat in preglednostjo lobiranja za 
institucije in agencije EU;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 31
Damien Carême

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. priporoča, da se Evropski urad za 
boj proti goljufijam ali Evropski varuh 
človekovih pravic pooblasti za izvajanje 
nadzora nad nasprotji interesov, pojavom 
vrtljivih vrat in preglednostjo lobiranja za 
institucije in agencije EU;

5. poziva k ustanovitvi neodvisnega 
organa EU za etiko, ki bi bil pooblaščen 
za enotno uporabo pravil o etiki v vseh 
institucijah EU tako, da bi izvajal nadzor 
nad nasprotji interesov, pojavom vrtljivih 
vrat in preglednostjo lobiranja za institucije 
in agencije EU;

Or. en

Predlog spremembe 32
Ivars Ijabs

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. priporoča, da se Evropski urad za 
boj proti goljufijam ali Evropski varuh 
človekovih pravic pooblasti za izvajanje 

5. pozdravlja ustanovitev 
neodvisnega organa EU za etiko, s čimer 
bi zagotovili nadzor nad nasprotji 
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nadzora nad nasprotji interesov, pojavom 
vrtljivih vrat in preglednostjo lobiranja za 
institucije in agencije EU;

interesov, pojavom vrtljivih vrat in 
preglednostjo lobiranja za institucije in 
agencije EU;

Or. en

Predlog spremembe 33
Manon Aubry, Paul Tang

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. priporoča, da se Evropski urad za 
boj proti goljufijam ali Evropski varuh 
človekovih pravic pooblasti za izvajanje 
nadzora nad nasprotji interesov, pojavom 
vrtljivih vrat in preglednostjo lobiranja za 
institucije in agencije EU;

5. zato priporoča ustanovitev 
neodvisnega organa EU za etiko s širokim 
mandatom za izvajanje nadzora nad 
nasprotji interesov, pojavom vrtljivih vrat 
in preglednostjo lobiranja za institucije in 
agencije EU ter odločanje o tem;

Or. en

Predlog spremembe 34
Paul Tang

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. priporoča, da se Evropski urad za 
boj proti goljufijam ali Evropski varuh 
človekovih pravic pooblasti za izvajanje 
nadzora nad nasprotji interesov, pojavom 
vrtljivih vrat in preglednostjo lobiranja za 
institucije in agencije EU;

5. priporoča, da imata Evropski urad 
za boj proti goljufijam ali Evropski varuh 
človekovih pravic sekundarno vlogo glede 
na novi organ EU za etiko pri izvajanju 
nadzora nad nasprotji interesov, pojavom 
vrtljivih vrat in preglednostjo lobiranja za 
institucije in agencije EU; opozarja, da je 
treba jasno razmejiti pristojnosti med temi 
institucijami;

Or. en

Predlog spremembe 35
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Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. priporoča, da se Evropski urad za 
boj proti goljufijam ali Evropski varuh 
človekovih pravic pooblasti za izvajanje 
nadzora nad nasprotji interesov, pojavom 
vrtljivih vrat in preglednostjo lobiranja za 
institucije in agencije EU;

5. priporoča, da se Evropski urad za 
boj proti goljufijam ali Evropski varuh 
človekovih pravic pooblasti za izvajanje 
nadzora nad nasprotji interesov, pojavom 
vrtljivih vrat in preglednostjo lobiranja za 
institucije in agencije EU ali pa se razišče 
možnost za ustanovitev neodvisnega in 
nepolitičnega organa EU s tako 
pristojnostjo;

Or. en

Predlog spremembe 36
Alfred Sant

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. priporoča, da se Evropski urad za 
boj proti goljufijam ali Evropski varuh 
človekovih pravic pooblasti za izvajanje 
nadzora nad nasprotji interesov, pojavom 
vrtljivih vrat in preglednostjo lobiranja za 
institucije in agencije EU;

5. priporoča, da se Evropski urad za 
boj proti goljufijam ali Evropski varuh 
človekovih pravic pooblasti za izvajanje 
nadzora nad nasprotji interesov, pojavom 
vrtljivih vrat in preglednostjo lobiranja za 
institucije in agencije EU; poudarja, da je 
zlasti pri izvoljenih poslancih potrebno 
primerno obvestiti širšo javnost o 
ustreznih preteklih in načrtovanih (v 
razumnem časovnem okviru) osebnih in 
finančnih obveznostih, da se izpolnijo 
merila o preglednosti in odgovornosti v 
korist evropskih državljanov;

Or. en

Predlog spremembe 37
Damien Carême
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Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. priporoča, naj bodo odločitve in 
kazni neodvisnega organa EU za etiko 
zavezujoče ter naj ima tak organ dovolj 
osebja in finančnih sredstev; meni, da je 
zmogljivost organa EU za etiko, da 
ustrezno izvršuje etične standarde v 
institucijah EU, v veliki meri odvisna od 
njegove neodvisnosti, to pa se mora 
odražati tudi v njegovi sestavi; meni, da 
mora organ imeti pravico predlagati 
proaktivno spremljanje in kaznovanje 
kršitev etičnih pravil v institucijah EU ter 
imeti večja preiskovalna pooblastila; 
priporoča, naj ima tak organ EU za etiko 
možnost svetovanja na zahtevo ter 
priprave letnih poročil o svojem delu in 
priporočil na lastno pobudo o nadaljnjem 
razvijanju etične ureditve EU;

Or. en

Predlog spremembe 38
Manon Aubry

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da bi moral ta organ 
tesno sodelovati z notranjimi odbori za 
etiko v institucijah EU, sekretariatom 
registra za preglednost, Evropskim 
uradom za boj proti goljufijam in 
evropskim varuhom človekovih pravic; 
poudarja, da mora biti nazadnje neodvisni 
organ EU za etiko odgovoren za odločitve 
v primerih nasprotja interesov in pristojen 
za vse institucije EU, tudi Evropsko 
centralno banko in Evropski parlament, 
da bi preprečili prekrivanje z drugimi 
institucijami in s tem nedejavnost; poziva 
pristojni odbor, naj to vprašanje 
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obravnava v svojem poročilu;

Or. en

Predlog spremembe 39
Manon Aubry, Paul Tang

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poudarja, da mora imeti neodvisni 
organ za etiko potrebna sredstva, vire in 
pristojnosti, da bo lahko določal, 
nadzoroval in uveljavljal pravila EU o 
etiki; poudarja, da mora imeti ta organ 
preiskovalna pooblastila za odkrivanje 
nasprotja interesov pred in med 
zaposlitvijo v javnem sektorju ter po njej, 
pooblastilo za izvrševanje blažitvenih 
ukrepov in kazni ter mandat za nadzor 
obdobij mirovanja in pregled dovoljenj za 
menjavo delovnega mesta, če ugotovi, da 
posamezna menjava delovnega mesta 
predstavlja nasprotje interesov;

Or. en

Predlog spremembe 40
Manon Aubry, Paul Tang

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. poudarja, da neodvisni organ EU 
za etiko ne bo samozadosten pri 
obravnavanju primerov nasprotja 
interesov v institucijah EU; zato poziva k 
reviziji ustreznih predpisov EU, zlasti 
kadrovskih predpisov EU, Sklepa 
Komisije C(2018) 4048 z dne 29. junija 
2018 in kodeksov ravnanja različnih 
institucij, da se zagotovi zakonodajna 
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skladnost;

Or. en

Predlog spremembe 41
Manon Aubry

Osnutek mnenja
Odstavek 5 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5d. ugotavlja, da se etični predpisi EU 
v praksi ne spoštujejo zaradi 
pomanjkljivosti v delovanju in mandatu 
notranjih odborov za etiko v institucijah 
EU; je zaskrbljen, ker ti odbori za etiko 
niso neodvisni od institucij EU; poziva k 
reviziji prepisov o ureditvi ter odborov za 
etiko, da bi bili neodvisni od institucij EU, 
ki jih nadzirajo; meni, da bi moral 
neodvisni organ EU za etiko nadzirati te 
odbore za etiko in imeti pristojnost za vse 
institucije EU ter končno odgovornost pri 
vprašanjih „vrtljivih vrat“ in nasprotja 
interesov;

Or. en

Predlog spremembe 42
Manon Aubry, Paul Tang

Osnutek mnenja
Odstavek 5 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5e. poudarja, da bi morali o sestavi in 
mandatu neodvisnega organa EU za etiko 
razpravljati na vključujoč način in 
vključiti mnenja civilne družbe; poudarja, 
da je treba skrbno določiti sestavo 
neodvisnega organa EU za etiko, da bi bil 
dejansko neodvisen od političnih vprašanj 
in drugih interesov;
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Or. en

Predlog spremembe 43
Manon Aubry

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. priznava, da je treba vzpostaviti 
občutljivo ravnovesje med urejanjem 
nasprotij interesov, spoštovanjem 
posameznikove pravice do ekonomske 
svobode in ohranjanjem dinamičnega 
trga dela z mobilnostjo med javnim 
sektorjem ter zasebnim in neprofitnim 
sektorjem;

6. poudarja, da je zaradi potrebnega 
vzpostavljanja občutljivega ravnovesja 
med urejanjem nasprotij interesov in 
spoštovanjem posameznikove pravice do 
ekonomske svobode nastala vrzel v etičnih 
predpisih EU; poudarja, da je ravno ta 
vrzel omogočila odhod Adama Farkasa z 
Evropskega bančnega organa v Združenje 
za finančne trge v Evropi (AFME); poziva 
k reviziji etičnih predpisov EU, pri čemer 
naj se ta vrzel odpravi in zagotovi, da ni 
mogoče odobriti načrtovane menjave 
delovnega mesta, če ta predstavlja 
nasprotje interesov, neodvisni organ EU 
za etiko pa jo mora preprečiti;

Or. en

Predlog spremembe 44
Paul Tang, Manon Aubry

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. priznava, da je treba vzpostaviti 
občutljivo ravnovesje med urejanjem 
nasprotij interesov, spoštovanjem 
posameznikove pravice do ekonomske 
svobode in ohranjanjem dinamičnega 
trga dela z mobilnostjo med javnim 
sektorjem ter zasebnim in neprofitnim 
sektorjem;

6. priznava, da je treba uresničevati 
stroge norme o nasprotjih interesov ter 
uvesti ukrepe, s katerimi bi ublažili 
omejitve posameznikove pravice do 
ekonomske svobode, kot je objava 
informacij za kandidate za delovna mesta 
o ureditvi glede nasprotij interesov ter 
morebitnih omejitvah pri nadaljnjih 
zaposlitvah; 
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Or. en

Predlog spremembe 45
Damien Carême

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. priznava, da je treba vzpostaviti 
občutljivo ravnovesje med urejanjem 
nasprotij interesov, spoštovanjem 
posameznikove pravice do ekonomske 
svobode in ohranjanjem dinamičnega trga 
dela z mobilnostjo med javnim sektorjem 
ter zasebnim in neprofitnim sektorjem;

6. priznava, da je treba ustrezno 
oceniti vsak primer posebej, da se prepreči 
nasprotje interesov; 

Or. en

Predlog spremembe 46
Sven Simon

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. priznava, da je treba vzpostaviti 
občutljivo ravnovesje med urejanjem 
nasprotij interesov, spoštovanjem 
posameznikove pravice do ekonomske 
svobode in ohranjanjem dinamičnega trga 
dela z mobilnostjo med javnim sektorjem 
ter zasebnim in neprofitnim sektorjem;

6. priznava, da je treba vzpostaviti 
občutljivo ravnovesje med urejanjem 
nasprotij interesov, spoštovanjem 
posameznikove pravice do ekonomske 
svobode, neoviranim opravljanjem 
parlamentarnih in drugih institucionalnih 
nalog in ohranjanjem dinamičnega trga 
dela z mobilnostjo med javnim sektorjem 
ter zasebnim in neprofitnim sektorjem;

Or. en

Predlog spremembe 47
Manon Aubry, Paul Tang

Osnutek mnenja



AM\1215104SL.docx 25/29 PE658.867v01-00

SL

Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da bi morala biti vsaka 
prepoved menjave delovnega mesta 
utemeljena za vsak primer posebej in bi 
lahko po potrebi določala dodelitev 
začasnega nadomestila v obdobju 
mirovanja, dokler se oseba ne zaposli 
novo delovno mesto.

7. meni, da bi moral imeti neodvisni 
organ EU za etiko tudi mandat za nadzor 
pogojev in prepovedi lobiranja za osebje 
EU; poudarja, da je treba revidirati etične 
predpise EU ter vanje vključiti obveščanje 
in obdobja mirovanja;

Or. en

Predlog spremembe 48
Damien Carême

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da bi morala biti vsaka 
prepoved menjave delovnega mesta 
utemeljena za vsak primer posebej in bi 
lahko po potrebi določala dodelitev 
začasnega nadomestila v obdobju 
mirovanja, dokler se oseba ne zaposli novo 
delovno mesto.

7. meni, da bi bilo ob morebitni 
uvedbi daljših obdobij mirovanja za visoke 
uradnike, ki zapustijo agencijo ali 
institucijo, morda utemeljeno pretehtati 
odobritev ustreznega začasnega 
nadomestila, dokler se oseba ne zaposli na 
novem delovnem mestu;

Or. en

Predlog spremembe 49
Paul Tang, Manon Aubry

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da bi morala biti vsaka 
prepoved menjave delovnega mesta 
utemeljena za vsak primer posebej in bi 
lahko po potrebi določala dodelitev 
začasnega nadomestila v obdobju 
mirovanja, dokler se oseba ne zaposli 

7. meni, da so obdobja „mirovanja“ 
utemeljen pravni ukrep za nekatere 
poklice v javnem življenju, da se zaščitita 
javni interes in integriteta javnih organov; 
začasna nadomestila so lahko pomoč v 
času do druge ustrezne zaposlitve;
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novo delovno mesto.

Or. en

Predlog spremembe 50
Alfred Sant

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da bi morala biti vsaka 
prepoved menjave delovnega mesta 
utemeljena za vsak primer posebej in bi 
lahko po potrebi določala dodelitev 
začasnega nadomestila v obdobju 
mirovanja, dokler se oseba ne zaposli novo 
delovno mesto.

7. meni, da bi morala biti vsaka 
prepoved menjave delovnega mesta 
utemeljena na podlagi objektivnega 
postopka z jasnimi merili in bi lahko po 
potrebi določala dodelitev začasnega 
nadomestila v obdobju mirovanja, dokler 
se oseba ne zaposli novo delovno mesto.

Or. en

Predlog spremembe 51
Fabio Massimo Castaldo

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva k vzpostavitvi spletne 
evidence za etiko na evropski ravni, ki bi 
omogočala dostop do najpomembnejših 
dokumentov o preglednosti in vseh 
imenovanj, pri katerih lahko pride do 
nasprotja interesov pred zaposlitvijo v 
javnem sektorju ali po njej, ter vseh ocen 
o nasprotju interesov, ki so jih pripravili 
začasni in/ali notranji odbori za etiko;

Or. en

Predlog spremembe 52
Alfred Sant
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Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. ponavlja, da bo brez jasnih 
postopkov in učinkovitih kazni za vse, ki 
teh postopkov ne upoštevajo ali jih kršijo 
zaradi osebne koristi, odločanje v EU še 
naprej zaznamovano z vprašanjem 
verodostojnosti v očeh širše javnosti;

Or. en

Predlog spremembe 53
Paul Tang, Manon Aubry

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. je zadržan do uvajanja pogojev za 
lobiranje ali njegovih omejitev namesto 
prepovedi za menjavo delovnega mesta v 
primerih, kjer takih omejitev ni mogoče 
dosledno nadzorovati;

Or. en

Predlog spremembe 54
Paul Tang, Manon Aubry

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. ponavlja, da je za učinkovito 
obravnavanje teh vprašanj potreben 
enoten pravni okvir, ter ponovno poziva 
Komisijo, naj predlaga pregled pravnega 
okvira za preprečevanje nasprotij 
interesov po koncu zaposlitve v javnem 
sektorju, ko bo vzpostavljen novi odbor 
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EU za etiko;

Or. en

Predlog spremembe 55
Paul Tang, Manon Aubry

Osnutek mnenja
Odstavek 7 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7c. vztrajno poziva Komisijo, naj 
vključi predpise o razširitvi možnosti za 
preprečitev menjav delovnega mesta ter 
preuči morebitno podaljšanje obdobij 
mirovanja za visoke uradnike sorazmerno 
za vsak primer posebej, da se zagotovi 
enaka obravnava v skladu s členom 15 
Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah;

Or. en

Predlog spremembe 56
Paul Tang, Manon Aubry

Osnutek mnenja
Odstavek 7 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7d. ponovno poziva Komisijo, naj ta 
pregled razširi na nasprotja interesov pred 
zaposlitvijo v javnem sektorju ter preuči 
okrepitev obstoječih ukrepov, kot je 
obvezna odprodaja deležev v podjetjih, ki 
spadajo na delovno področje organa ali 
institucije, kjer je zaposlen novo 
imenovani uradnik, ali ki poslujejo s to 
institucijo, ter naj tudi upošteva nove vrste 
preventivnih ukrepov, kot je obvezna 
izločitev pri obravnavi zadev, ki vplivajo 
na nekdanjega delodajalca v zasebnem 
sektorju;



AM\1215104SL.docx 29/29 PE658.867v01-00

SL

Or. en


