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Amendamentul 87
Jens-Peter Bonde

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunere de rezoluție Amendament

3a. invită organele sale competente să 
elaboreze orientări clare pentru a evita 
conflictele de interese în cazul în care 
persoanele care desfășoară activități de 
lobby le oferă deputaților cadouri, 
călătorii gratuite sau alte beneficii și 
servicii, inclusiv prin intermediul 
intergrupurilor;

Or. en

Amendamentul 88
Jens-Peter Bonde

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunere de rezoluție Amendament

4. solicită transparență în cazul 
intergrupurilor, de exemplu o listă pe site-
ul internet al Parlamentului cu 
intergrupurile înregistrate și neînregistrate, 
care să includă și declarațiile de interese 
financiare ale fiecărui președinte de 
intergrup;

4. solicită transparență în cazul 
intergrupurilor, de exemplu o listă pe site-
ul Europarl cu intergrupurile înregistrate și 
neînregistrate, care să cuprindă membrii, 
finanțarea externă și rolul societăților de 
consultanță și al altor actori implicați, în 
afară de deputați; consideră că obligațiile 
în materie de transparență trebuie extinse 
pentru a cuprinde toate intergrupurile la 
care participă deputați din Parlamentul 
European, inclusiv forumurile de discuții 
deputați-industrie; 

Or. en
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Amendamentul 89
Jens-Peter Bonde

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunere de rezoluție Amendament

5a. invită organele sale competente să 
adopte norme privind conflictul de 
interese în cazul foștilor deputați care 
doresc să efectueze o activitate de lobby 
remunerată, inclusiv limite referitoare la 
negocierea unui nou loc de muncă, în 
cazul în care persoana interesată este încă 
membru al Parlamentului European, 
precum și introducerea unei perioade 
tranzitorii la sfârșitul mandatului unui 
deputat;

Or. en
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