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Amendement 87
Jens-Peter Bonde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt zijn bevoegde organen met 
klem om duidelijke richtsnoeren te 
ontwikkelen om belangenconflicten te 
vermijden wanneer lobbyisten leden van 
het EP cadeaus, gratis reizen en andere 
voordelen en diensten aanbieden, ook als 
dat via interfractiegroepen gebeurt;

Or. en

Amendement 88
Jens-Peter Bonde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. roept op tot duidelijkheid over 
interfractiegroepen, dat wil zeggen een lijst 
van geregistreerde en niet geregistreerde 
interfractiegroepen op de website van het 
Parlement, met inbegrip van verklaringen 
met betrekking tot de financiële belangen 
van hun respectieve voorzitters.

4. roept op tot duidelijkheid over 
interfractiegroepen, dat wil zeggen een lijst 
van geregistreerde en niet geregistreerde 
interfractiegroepen op de Europarl-
website, waarop lidmaatschap, externe 
financiering en de rol van adviesbureaus
en andere betrokken actoren van buiten 
het EP worden vermeld; is van mening 
dat de verplichting tot transparantie 
zodanig moet worden uitgebreid dat deze
betrekking heeft op alle 
interfractiegroepen van EP- leden, 
inclusief de bedrijvenfora waaraan zij 
deelnemen;

Or. en
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Amendement 89
Jens-Peter Bonde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. verzoekt zijn bevoegde organen met 
klem om regelgeving inzake 
belangenconflicten in te voeren voor 
voormalige leden van het EP die betaald 
lobbyist willen worden, waaronder 
regelgeving wat betreft grenzen voor het 
onderhandelen over een toekomstige baan 
door EP-leden terwijl zij nog lid zijn van 
het EP, plus een afkoelingsperiode van 
één jaar vanaf het moment dat zij geen lid 
meer zijn;

Or. en
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