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Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 1
Параграф - 1 (нов)

-1. Като има предвид големия брой групи от представители на интереси към 
институциите на ЕС и огромното им влияние върху процеса на вземане на 
решения,

Or. pl

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 2
Параграф - 1 a (нов)

-1a. Като има предвид необходимостта от ясно определение на мотивите и 
целите на дейността на групите, представляващи интереси, поради 
размитата граница между лобирането и корупцията,

Or. pl
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Изменение, внесено от Chris Davies

Изменение 3
Параграф 1

1. Съзнава значителното влияние на лобирането върху вземането на решения в ЕС 
и, следователно, необходимостта от ясни правила; приканва да се създаде 
доброволен регистър за представителство и лобиране, който да обхваща 
всички институции на ЕС и да предвижда доброволно представяне на 
декларации за финансови интереси;

Or. en

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 4
Параграф 1

1. Съзнава значителното влияние на лобирането върху вземането на решения в 
институциите на ЕС и, следователно, необходимостта от ясни правила, 
включително определяне на граници, дефиниции и на разликата между 
лобирането и корупцията, с цел последната да бъде избегната; счита, че 
надеждна и ефективна система за регистрация и отчетност във всички 
европейски институции, включително разкриване на финансова информация, 
трябва да бъде задължителна за всички лобисти и обвързана с общ етичен 
кодекс; тя следва да включва в себе си и независим механизъм за прилагане и 
санкциониране;

Or. pl

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 5
Параграф 1

1. Съзнава значителното влияние на лобирането върху вземането на решения в ЕС 
и, следователно, необходимостта от ясни правила; счита, че надеждна и 
ефективна система за регистрация и отчетност във всички европейски 
институции, включително разкриване на финансова информация, трябва да бъде 
задължителна за всички лобисти и обвързана с общ етичен кодекс; тя следва да 
включва в себе си и независим механизъм за прилагане и санкциониране; 
призовава документите относно лобирането, по-специално общият етичен 
кодекс и декларациите за финансови интереси, да станат публично 
достояние и на обществеността да е предоставен лесен достъп до тях;

Or. fr
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Изменение, внесено от Bairbre de Brún

Изменение 6
Параграф 1

1. Съзнава значителното влияние на лобирането върху вземането на решения в ЕС 
и, следователно, необходимостта от ясни правила; счита, че надеждна и 
ефективна електронна система за регистрация и отчетност във всички 
европейски институции, включително разкриване на финансова информация, 
трябва да бъде задължителна за всички лобисти и обвързана с общ етичен 
кодекс; тя трябва да включва в себе си и независим механизъм за прилагане и 
санкциониране; 

Or. en

Изменение, внесено от Bairbre de Brún

Изменение 7
Параграф 1 а (нов)

1а. Счита, че задължителната регистрация и система за отчетност трябва 
да включва следния минимум информация 1:
- името/имената на лобиста/лобистите;
- данни за контакт
- представлявани интереси и/или органи; и
- разкриване на финансова информация, включваща подробни данни за 
разходите;

Or. en

Изменение, внесено от Bairbre de Brún

Изменение 8
Параграф 1 а (нов)

1а. Призовава Комисията да предложи общ кодекс за поведение за всички 
лобисти, който да бъде одобрен от Европейския парламент и Съвета;

Or. en

  
1 Информацията се актуализира веднъж годишно.
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Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 9
Параграф 1 a (нов)

1a. Припомня на членовете на Европейския парламент, че главната цел на 
дейността им е достойнството и благото на гражданите на държавите–
членки, а тези ценности често са в конфликт или са застрашени от 
международните корпорации и бизнес групи;

Or. pl

Изменение, внесено от Chris Davies

Изменение 10
Параграф 1 а (нов)

1а. Счита, че този регистър следва да се актуализира ежеседмично и да бъде 
достъпен за обществеността и че всички лица, които посещават 
институциите на ЕС с цел представителство или лобиране следва да 
бъдат осведомявани за неговото съществуване и насърчавани да спазват 
неговите изисквания в интерес на откритостта и прозрачността;

Or. en

Изменение, внесено от Chris Davies

Изменение 11
Параграф 1 а (нов)

1а. Настоятелно приканва членовете на Европейския парламент и 
длъжностните лица, работещи за институциите на ЕС да правят справки 
в регистъра преди срещи с представители и лобисти;

Or. en

Изменение, внесено от Dorette Corbey

Изменение 12
Параграф 1 a (нов)

1а. Счита, че членовете на Европейския парламент носят собствена 
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отговорност да се уверят, че получават обективна информация; 
подчертава, че за членовете на Европейския парламент трябва да се счита, 
че те имат възможност да вземат политически решения независимо от 
лобистите;

Or. nl

Изменение, внесено от Dorette Corbey

Изменение 13
Параграф 1 a (нов)

1а. Счита, че членовете на Европейския парламент също така носят 
собствена отговорност да работят прозрачно; във връзка с това, 
препоръчва възприемането на подход, при който, ако членовете на 
Парламента внесат изменение, което им е било препоръчано от 
представители на бизнеса, неправителствена или някаква друга 
организация, те следва да упоменат този факт в обосновката на 
изменението;

Or. nl

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 14
Параграф 2

2. Призовава Комисията да разясни ролята на своите специални консултанти и 
недвусмислено да дефинира какво обхващат понятията обвързаност на 
интереси и конфликт на интереси; счита, че е недопустимо един специален 
консултант, който се намира в положение на конфликт на интереси, да 
работи за европейските институции; приканва Комисията да разясни 
точните цели на своите групи на високо равнище и на експертните си групи, 
както и да определи насоки за осигуряване на балансирано представителство на 
различни сектори от обществото; подчертава, че е недопустимо един експерт, 
който се намира в положение на конфликт на интереси, да бъде член на 
експертен комитет, като допустимо е единствено изслушването на 
мнението му в областта, в която е компетентен; приканва Комисията да 
публикува на своите уебсайтове регистър, предоставящ възможност за търсене 
на информация, за членовете на всички групи, включително комитетите в 
рамките на комитологията, дневния ред на заседанията им и документи от тях; 
призовава Комисията да осигури прозрачност по отношение на създаването на 
нови групи от този вид;

Or. fr
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Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 15
Параграф 2

2. Призовава Комисията да разясни ролята и произхода на своите (заличаване)
консултанти, както и да оповестява техните биографии и недвусмислено 
да дефинира какво представлява конфликт на интереси; приканва я да разясни 
точните цели на своите групи на високо равнище и на експертните си групи, 
както и да определи насоки за осигуряване на балансирано представителство на 
различни обществени и национални организации; да публикува на своите 
уебсайтове регистър, предоставящ възможност за търсене на информация, за 
членовете на всички групи, включително комитетите в рамките на 
комитологията, дневния ред на заседанията им и документи от тях; да осигури 
прозрачност по отношение на създаването на нови групи от този вид;

Or. pl

Изменение, внесено от Andres Tarand

Изменение 16
Параграф 2

2. Призовава Комисията да разясни ролята на своите специални консултанти и 
недвусмислено да дефинира какво представлява конфликт на интереси; да се 
намесва, в случаите, в които такива конфликти са явни; приканва я да 
разясни точните цели на своите групи на високо равнище и на експертните си 
групи, както и да определи насоки за осигуряване на балансирано 
представителство на различни сектори от обществото; да публикува на своите 
уебсайтове регистър, предоставящ възможност за търсене на информация, за 
членовете на всички групи, включително комитетите в рамките на 
комитологията, дневния ред на заседанията им и документи от тях; да осигури 
прозрачност по отношение на създаването на нови групи от този вид;

Or. en

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 17
Параграф 2 а (нов)

2а. призовава Комисията да защитава и да признава ролята на тези, които 
подават сигнали за нередности, на същото основание, на което признава 
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ролята на останалите представители на интереси;

Or. fr

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 18
Параграф 2 а (нов)

2a. припомня, че тези, които подават сигнали за нередности, са активни 
представители от областта на научните изследвания, 
предприемачеството или гражданското общество, принудени да „бият 
тревога” пред опасностите или възможните рисковете, които крият някои 
изследователски дейности или разработването на продукти, и подчертава в
тази връзка необходимостта от приемането на статут за тези, които 
подават сигнали за нередности, по примера на вече съществуващите 
разпоредби в някои държави-членки;

Or. fr

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 19
Параграф 4

4. Призовава Комисията да докладва за всички длъжностни лица, напуснали 
службите на Комисията, за да започнат нова работа, свързана с предходната им 
сфера, в рамките на две години от напускането на службата, като се обърне 
специално внимание върху извършването на дейност във фирми за лобиране 
на съветнически, консултантски или асистентски постове, както и за 
всички условия или забрани, които е приела съгласно член 16 от Правилника за 
длъжностните лица;

Or. pl

Изменение, внесено от Andres Tarand

Изменение 20
Параграф 4

4. Призовава Комисията да докладва за всички длъжностни лица, напуснали 
службите на Комисията, окончателно или за определен период в рамките на 
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творчески отпуск, за да започнат нова работа, свързана с предходната им 
сфера, в рамките на две години от напускането на службата, както и за всички 
условия или забрани, които е приела съгласно член 16 от Правилника за 
длъжностните лица;

Or. en

Изменение, внесено от Jules Maaten

Изменение 21
Параграф 5

5. Призовава Комисията да представи подробен списък на всички служители или 
специалисти, които работят в Комисията и получават възнаграждения от 
частния или неправителствения сектор, в т.ч. кой им плаща, за какви служби 
работят и по какви дела работят, с цел да предоставят информация на 
европейско равнище относно дейностите на персонала, делегиран от 
националните правителства и други експерти;

Or. nl

Изменение, внесено от Antonio De Blasio

Изменение 22
Параграф 5

5. Настоятелно приканва Комисията да представи подробен списък на всички 
служители или специалисти, които работят в Комисията и в кабинетите на 
членове на Европейската комисия и получават възнаграждения от частния или 
неправителствения сектор, в т.ч. кой им плаща, за какви служби работят и по 
какви дела работят;

Or. en

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 23
Параграф 5

5. Настоятелно приканва Комисията да представи подробен списък на всички 
служители или специалисти, които работят в Комисията и получават 
възнаграждения от частния или неправителствения сектор, в т.ч. кой им плаща, с 
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каква продължителност и какъв вид са сключенити договори, за какви 
служби работят и по какви дела работят;

Or. pl

Изменение, внесено от Bairbre de Brún

Изменение 24
Параграф 5

5. Настоятелно приканва Комисията да представи подробен списък на всички 
служители или специалисти, които работят в Комисията и получават 
възнаграждения от частния или неправителствения сектор, в т.ч. кой им плаща, 
за какви служби работят и по какви дела работят и са работили от 
встъпването си в длъжност в Комисията;

Or. en

Изменение, внесено от Claude Turmes

Изменение 25
Параграф 5 а (нов)

5а. Изисква Комисията и Европейският парламент да публикуват подробен 
списък на всички делегирани национални експерти, службите и делата, по 
които работят, както и националната администрация, която ги е 
делегирала;

Or. en

Изменение, внесено от Andres Tarand

Изменение 26
Параграф 6

6. Призовава Парламента да публикува на своя уебсайт пълен и изчерпателен 
списък на всички съществуващи междупартийни групи, включващи членове 
на ЕП, включително официални смесени групи, нерегистрирани смесени 
групи и дискусионни форуми с участието на представители на 
промишлеността и членове на ЕП, техните членове, дневния ред на 
заседанията им и документите от тях; както и тези, които ги подкрепят 
финансово;
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Or. en

Изменение, внесено от Dorette Corbey, Kathalijne Maria Buitenweg

Изменение 27
Параграф 6

6. Призовава Парламента да публикува на своя уебсайт пълен и изчерпателен 
списък на съществуващите смесени групи, техните членове, дневния ред на 
заседанията им и документите от тях, но счита, че посочената информация 
трябва да бъде изчерпателна; във връзка с това, призовава Парламента да 
публикува списъци на организираните закуски, обеди и вечери, провеждани в 
Парламента, включително имената на спонсорите и темата на 
разискването; настоятелно призовава Парламента също така да води 
дневник за пътуванията на членове на ЕП на разноските на спонсори, в 
който да се посочват стойността, спонсорът, участниците и целта на 
пътуването;

Or. nl

Изменение, внесено от Claude Turmes

Изменение 28
Параграф 6 а (нов)

6а. Призовава Парламента да публикува на своя уебсайт пълен и изчерпателен 
списък на всички свързани с лобиране събития, на които членове на ЕП са 
домакини, който да включва най-малко програмата и спонсорите;

Or. en

Изменение, внесено от Chris Davies

Изменение 29
Параграф 6 а (нов)

6а. Счита, че Европейският парламент следва да играе водеща роля и да приеме 
политика на най-добрите практики по отношение на изискванията за 
регистриране на интересите на членовете му; призовава Бюрото на 
Европейския парламент да възложи проучване на политиките на всеки от 
парламентите на държавите-членки и, съобразно с това, да препоръча 
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какви подобрения да се изискват за процедурите в Парламента.

Or. en

Изменение, внесено от Satu Hassi

Изменение 30
Параграф 6 а (нов)

5а. Призовава Парламента да създаде ясни правила, които да изискват 
членовете на Европейския парламент да поддържат актуализиран 
публичен регистър на срещи с официални лобисти и представители на 
заинтересовани лица по делата, по които работят като докладчик, 
докладчик „в сянка” или докладчик по становище и да поддържат публични 
архиви с предложенията, които са получили от горепосочените 
представители;

Or. en

Изменение, внесено от Satu Hassi

Изменение 31
Съображение 6 а (ново)

5а. Призовава Парламента да създаде ясни правила по отношение на 
конфликтите на интереси, така че да се гарантира, че членовете на 
Европейския парламент не могат да станат докладчик „в сянка” или 
докладчик по становище по въпроси, по които техни членове на семейство, 
служители или тези , които финансират изборните им кампании, имат 
икономически интереси;

Or. en


