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Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 1
Punctul -1 (nou)

-1. având în vedere numărul mare de grupuri care fac lobby în instituţiile UE, precum 
şi influenţa enormă pe care o au în procesul decizional,

Or. pl

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 2
Punctul -1a (nou)

-1a. întrucât motivaţiile şi scopurile care stau la baza activităţilor grupurilor de lobby 
trebuie să fie clar identificate, ţinând seama de faptul că graniţa dintre activităţile 
de lobby şi corupţie este uneori dificil de trasat;

Or. pl
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Amendament depus de Chris Davies

Amendamentul 3
Punctul 1

1. recunoaşte influenţa semnificativă a activităţilor de lobby asupra procesului decizional
în UE şi recunoaşte, în consecinţă, necesitatea unor reguli clare; solicită înfiinţarea 
unui registru voluntar al reprezentanţilor şi al grupurilor de lobby din toate 
instituţiile UE, care să conţină şi declaraţii financiare voluntare;

Or. en

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 4
Punctul 1

1. recunoaşte influenţa semnificativă a activităţilor de lobby asupra procesului decizional 
în cadrul instituţiilor UE şi, în consecinţă, necesitatea unor reguli clare referitoare, 
printre altele, la  limite, definiţii şi diferenţe între activităţile de lobby şi corupţie, în 
scopul prevenirii corupţiei; consideră că un sistem credibil şi eficient de înscriere şi 
notificare în toate instituţiile UE, incluzând transparenţa financiară, trebuie să fie 
obligatoriu pentru toţi cei care desfăşoară activităţi de lobby şi corelat cu un cod 
comun de conduită; de asemenea, acesta ar trebui să includă un mecanism independent 
de punere în aplicare şi de sancţiuni;

Or. pl

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 5
Punctul 1

1. recunoaşte influenţa semnificativă a activităţilor de lobby asupra procesului decizional
în UE şi recunoaşte, în consecinţă, necesitatea unor reguli clare; consideră că un 
sistem credibil şi eficient de înscriere şi notificare în toate instituţiile UE, incluzând 
transparenţa financiară, trebuie să fie obligatoriu pentru toţi cei care desfăşoară 
activităţi de lobby şi corelat cu un cod comun de conduită etică; de asemenea, acesta 
ar trebui să includă un mecanism independent de punere în aplicare şi de sancţiuni; 
solicită ca documentele referitoare la activităţile de lobby, în mod deosebit codul etic 
şi declaraţiile de interese comune, să fie făcute publice, iar publicul să aibă acces la 
ele;

Or. fr
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Amendament depus de Bairbre de Brún

Amendamentul 6
Punctul 1

1. recunoaşte influenţa semnificativă a activităţilor de lobby asupra procesului decizional
în UE şi recunoaşte, în consecinţă, necesitatea unor reguli clare; consideră că un 
sistem electronic credibil şi eficient de înscriere şi notificare în toate instituţiile UE, 
incluzând transparenţa financiară, trebuie să fie obligatoriu pentru toţi cei care 
desfăşoară activităţi de lobby şi corelat cu un cod comun de conduită etică; acesta 
trebuie să includă şi un mecanism independent de punere în aplicare şi de sancţiuni; 

Or. en

Amendament depus de Bairbre de Brún

Amendamentul 7
Punctul 1a (nou)

1a. consideră că sistemul obligatoriu de înscriere şi notificare trebuie să includă cel 
puţin următoarele informaţii 1

- numele celui/celor care desfăşoară activităţi de lobby;
- datele de contact;
- interesele şi/sau organizaţiile pe care le reprezintă; şi ―
- date financiare, inclusiv informaţii detaliate cu privire la cheltuieli;

Or. en

Amendament depus de Bairbre de Brún

Amendamentul 8
Punctul 1a (nou)

1a. solicită un cod de conduită comun pentru toţi cei care desfăşoară activităţi de lobby, 
cod propus de Comisie şi adoptat de Parlamentul European şi de Consiliu;

Or. en

  
1 Informaţiile vor fi actualizate odată pe an.
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Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 9
Punctul 1a (nou)

1a. atrage atenţia membrilor săi asupra scopului major al activităţilor lor, şi anume 
asigurarea demnităţii şi a binelui cetăţenilor din statele membre, care sunt adesea în 
situaţii conflictuale sau sunt ameninţaţi de grupuri şi corporaţii supranaţionale;

Or. pl

Amendament depus de Chris Davies

Amendamentul 10
Punctul 1a (nou)

1a. consideră că registrul ar trebui actualizat o dată pe săptămână şi ar trebui făcut 
public, şi că toţi cei care vizitează instituţiile UE cu scopul de a face activităţi de 
reprezentare sau de lobby, ar trebui informaţi cu privire la existenţa acestuia şi 
încurajaţi să se conformeze cerinţelor în numele deschiderii şi transparenţei;

Or. en

Amendament depus de Chris Davies

Amendamentul 11
Punctul 1a (nou)

1a. îndeamnă membrii Parlamentului European şi pe funcţionarii care lucrează pentru 
instituţiile UE să consulte registrul înainte de a se întâlni cu reprezentaţii grupurilor 
de interese sau cu cei care fac activităţi de lobby; 

Or. en

Amendament depus de Dorette Corbey

Amendamentul 12
Punctul 1a (nou)

1a. consideră că este responsabilitatea membrilor Parlamentului European să se 
asigure că primesc informaţii nepărtinitoare; subliniază faptul că membrii 
Parlamentului European trebuie să fie capabili să ia decizii politice independent de 
cei care fac lobby;



AM\689443RO.doc 5/11 PE396.497v01-00

RO

Or. nl

Amendament depus de Dorette Corbey

Amendamentul 13
Punctul 1a (nou)

1a. consideră că membrii Parlamentului European au, de asemenea, responsabilitatea 
de a lucra ei înşişi într-un mod transparent; susţine, aşadar, adoptarea unei 
maniere de lucru prin care, dacă deputaţii europeni depun un amendament pe care 
l-au primit de la o organizaţie de afaceri, non-guvernamentală sau de oricare alt tip, 
acest lucru trebuie menţionat în justificarea la amendamentul respectiv; 

Or. nl

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 14
Punctul 2

2. solicită Comisiei să clarifice rolul consultanţilor săi speciali şi să definească în mod 
explicit ce constituie interese  înrudite sau un conflict de interese; consideră că 
instituţiile UE nu trebuie să angajeze niciun consultant special care este într-o 
situaţie de conflict de interese; solicită Comisiei să clarifice scopurile precise ale 
grupurilor sale la nivel înalt şi ale grupurilor de experţi şi să stabilească orientări 
pentru a asigura o reprezentare echilibrată a diverselor sectoare ale societăţii; 
subliniază faptul că niciun expert aflat într-un conflict de interese nu poate fi 
membru într-un comitet de experţi şi numai o audiere în aria lui de expertiză poate 
fi acceptată; solicită Comisiei să publice pe site-urile sale un registru de consultare al 
tuturor membrilor grupurilor, inclusiv comisiile de comitologie, al ordinilor de zi ale 
reuniunilor acestora şi al documentelor; să asigure transparenţa pentru stabilirea unor 
noi astfel de grupuri;

Or. fr

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 15
Punctul 2

2. solicită Comisiei să clarifice rolul şi pregătirea (text eliminat) consilierilor săi şi să le 
facă publice CV-urile, şi să definească în mod explicit ce este un conflict de interese; 
să clarifice scopurile precise ale grupurilor sale la nivel înalt şi ale grupurilor de 
experţi şi să stabilească orientări pentru a asigura o reprezentare echilibrată a 
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diverselor sectoare ale societăţii şi ale grupurilor naţionale; să publice pe site-urile 
sale un registru de consultare al tuturor membrilor grupurilor, inclusiv comisiile de 
comitologie, al ordinilor de zi ale reuniunilor acestora şi al documentelor; să asigure 
transparenţa pentru stabilirea unor noi astfel de grupuri;

Or. pl

Amendament depus de Andres Tarand

Amendamentul 16
Punctul 2

2. solicită Comisiei să clarifice rolul consultanţilor săi speciali şi să definească în mod 
explicit ce constituie un conflict de interese; să intervină atunci când asemenea 
conflicte de interese sunt evidente; să clarifice scopurile precise ale grupurilor sale la 
nivel înalt şi ale grupurilor de experţi şi să stabilească orientări pentru a asigura o 
reprezentare echilibrată a diverselor sectoare ale societăţii; să publice pe site-urile sale 
un registru de consultare al tuturor membrilor grupurilor, inclusiv comisiile de 
comitologie, al ordinilor de zi ale reuniunilor acestora şi al documentelor; să asigure 
transparenţa pentru stabilirea unor noi astfel de grupuri;

Or. en

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 17
Punctul 2a (nou)

2a. solicită Comisiei să protejeze şi să trateze persoanele care atrag public atenţia, în 
acelaşi mod în care sunt trataţi cei care reprezintă grupurile de interese;

Or. fr

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 18
Punctul 2a (nou)

2a. reaminteşte că aceia care atrag public atenţia sunt persoane care activează în 
cercetare, afaceri sau în societatea civilă, şi care au posibilitatea să atragă atenţia 
asupra pericolelor sau riscurilor care pot apărea în cazul unei anume cercetări sau 
a fabricării unui produs; subliniază, aşadar, necesitatea adoptării de dispoziţii care 
să reglementeze statutul celor care atrag public atenţia, la fel cum s-a făcut în unele 
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state membre; 

Or. fr

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 19
Punctul 4

4. solicită Comisiei să prezinte rapoarte despre toţi funcţionarii care au părăsit serviciile 
Comisiei pentru un nou loc de muncă înrudit cu primul domeniu de activitate al 
acestora în timp de doi ani de la părăsirea serviciului, în mod special cei care s-au 
angajat în firme de lobby pe poziţii de consilieri, consultanţi sau asistenţi, şi orice 
condiţie sau interdicţie pe care a adoptat-o în conformitate cu articolul 16 din Statutul 
funcţionarilor;

Or. pl

Amendament depus de Andres Tarand

Amendamentul 20
Punctul 4

4. solicită Comisiei să prezinte rapoarte despre toţi funcţionarii care au părăsit serviciile 
Comisiei, definitiv sau pe o perioadă limitată, pentru un nou loc de muncă înrudit cu 
primul domeniu de activitate al acestora în timp de doi ani de la părăsirea serviciului şi 
orice condiţie sau interdicţie pe care a adoptat-o în conformitate cu articolul 16 din 
Statutul funcţionarilor;

Or. en

Amendament depus de Jules Maaten

Amendamentul 21
Punctul 5

5. solicită Comisiei să furnizeze o listă detaliată a întregului personal şi a experţilor care 
lucrează la Comisie şi care sunt remuneraţi de sectorul privat, sectorul public 
guvernamental sau neguvernamental, inclusiv cei care îi remunerează, serviciile 
pentru care lucrează şi dosarele la care lucrează, pentru a furniza informaţii despre 
activităţile la nivel european ale personalului detaşat de la guvernele naţionale şi 
ale altor experţi;
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Or. nl

Amendament depus de Antonio De Blasio

Amendamentul 22
Punctul 5

5. recomandă Comisiei să furnizeze o listă detaliată a întregului personal şi a experţilor 
care lucrează la Comisie şi la cabinetele Comisarilor, şi care sunt remuneraţi de 
sectorul privat sau neguvernamental, inclusiv cei care îi remunerează, serviciile pentru 
care lucrează şi dosarele la care lucrează;

Or. en

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 23
Punctul 5

5. recomandă Comisiei să furnizeze o listă detaliată a întregului personal şi a experţilor 
care lucrează la Comisie şi care sunt remuneraţi de sectorul privat sau 
neguvernamental, inclusiv cei care îi remunerează, de cât timp au fost angajaţi şi cu 
ce fel de contract, serviciile pentru care lucrează şi dosarele la care lucrează;

Or. pl

Amendament depus de Bairbre de Brún

Amendamentul 24
Punctul 5

5. recomandă Comisiei să furnizeze o listă detaliată a întregului personal şi a experţilor 
care lucrează la Comisie şi care sunt remuneraţi de sectorul privat sau 
neguvernamental, inclusiv cei care îi remunerează, serviciile pentru care lucrează şi 
dosarele la care lucrează şi au lucrat de când au fost angajaţi la Comisie;

Or. en
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Amendament depus de Claude Turmes

Amendamentul 25
Punctul 5a (nou)

5a. solicită Comisiei şi Parlamentului European să publice o listă detaliată a tuturor 
experţilor naţionali detaşaţi, a serviciilor pentru care lucrează şi a dosarelor la care 
lucrează, precum şi a administraţiilor naţionale care i-au detaşat; 

Or. en

Amendament depus de Andres Tarand

Amendamentul 26
Punctul 6

6. solicită Parlamentului să publice pe site-ul său o listă cuprinzătoare şi completă a 
tuturor intergrupurilor existente la care participă deputaţii europeni, inclusiv cele 
oficiale, a intergrupurilor neînregistrate şi a forumurilor din domeniul industrial la 
care participă deputaţii europeni, şi să publice membrii acestora, a ordinilor de zi ale 
reuniunilor şi a documentelor acestora, precum şi a susţinătorilor financiari ai 
acestora; 

Or. en

Amendament depus de Dorette Corbey, Kathalijne Maria Buitenweg

Amendamentul 27
Punctul 6

6. solicită Parlamentului să publice pe site-ul său o listă cuprinzătoare şi completă a 
intergrupurilor existente, a membrilor, a ordinilor de zi ale reuniunilor şi a 
documentelor acestora, dar consideră că informaţiile trebuie să fie complete; solicită, 
aşadar, Parlamentului să publice o tuturor mic-dejunurilor, prânzurilor şi cinelor 
de lucru organizate la Parlament, inclusiv numele sponsorilor şi tema de discuţie; 
solicită Parlamentului înregistreze călătoriile sponsorizate ale deputaţilor europeni, 
în care să se indice costul, sponsorul, participanţii şi scopul respectivei călătorii;

Or. nl
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Amendament depus de Claude Turmes

Amendamentul 28
Punctul 6a (nou)

6a. solicită Parlamentului să publice pe site-ul său o listă cuprinzătoare şi completă a 
tuturor activităţilor de lobby organizate de deputaţii europeni, care să menţioneze 
cel puţin ordinea de zi şi sponsorii;

Or. en

Amendament depus de Chris Davies

Amendamentul 29
Punctul 6a (nou)

6a. consideră că Parlamentul ar trebui să fie prima instituţie care adoptă politica celei 
mai bune practici în ceea ce priveşte formalităţile de înregistrare a intereselor 
deputaţilor europeni; solicită Biroului Parlamentului să comande un studiu 
referitor la politicile parlamentelor statelor membre, în urmă căruia să recomande o 
serie de îmbunătăţiri în regulamentele Parlamentului European. 

Or. en

Amendament depus de Satu Hassi

Amendamentul 30
Punctul 6a (nou)

5a. solicită Parlamentului să stabilească reguli clare prin care să li se ceară deputaţilor 
europeni să aibă un registru actualizat la zi în care să fie consemnate reuniunile cu 
reprezentanţii profesionişti ai grupurilor de interese şi ai celorlalte persoane cu 
interese declarate, pentru acele dosare în care sunt raportori sau raportori 
alternativi, şi să aibă, de asemenea, o arhivă publică a propunerilor pe care le-au 
primit de la reprezentanţii menţionaţi mai sus; 

Or. en
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Amendament depus de Satu Hassi

Amendamentul 31
Considerentul 6a (nou)

5a. solicită Parlamentului să stabilească reguli clare cu privire la conflictele de interese 
pentru a se asigura că deputaţii europeni nu pot fi raportori sau raportori alternativi 
în dosare în care ei sau membrii familiilor lor, angajatorul sau sponsorul campaniei  
electorale au un interes economic; 

Or. en


