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Изменение 87
Jens-Peter Bonde

Предложение за резолюция
Параграф 3 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

3a. призовава своите компетентни 
органи да разработят ясни насоки за 
избягване на конфликти на интереси, 
когато лобисти предлагат на членове 
на ЕП подаръци, безплатни 
пътувания и други облаги и услуги, 
включително чрез междупартийни 
групи;

Or. en

Изменение 88
Jens-Peter Bonde

Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

 4. призовава за яснота относно 
смесените групи от представители на 
различни политически групи в 
Парламента, т.е. за публикуване на 
уебсайта на Парламента на списък на 
регистрираните и нерегистрирани 
смесени групи, в т.ч. декларации за 
финансовите интереси на техните 
съответни председатели;

4. призовава за яснота относно 
смесените групи от представители на 
различни политически групи в 
Парламента, т.е. за публикуване на 
уебсайта на Europarl на списък на 
регистрираните и нерегистрирани 
смесени групи, отбелязване на 
членството, външното финансиране 
и ролята на консултантските 
агенции и на другите участници освен 
членовете на ЕП; счита, че 
задълженията за прозрачност трябва 
да се разширят, за да обхванат всички 
междупартийни групи на членове на 
ЕП, включително форуми на членове 
на ЕП и представители на 
промишлеността; 
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Изменение 89
Jens-Peter Bonde

Предложение за резолюция
Параграф 5 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

5a. призовава своите компетентни 
органи да въведат правила за 
избягване на конфликти на интереси 
за бивши членове на ЕП, които искат 
да станат платени лобисти, 
включително ограничения при 
договаряне на бъдещо назначаване на 
работа докато са още членове на 
Европейския парламент, както и 
едногодишен период на прекъсване 
след като престанат да бъдат 
членове на ЕП;

Or. en
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