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Ändringsförslag 87
Jens-Peter Bonde

Förslag till resolution
Punkt 3a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet uppmanar sina 
behöriga organ att utveckla tydliga 
riktlinjer för undvikande av 
intressekonflikter i fall då lobbyister 
erbjuder ledamöter av Europaparlamentet 
presenter, gratisresor och andra förmåner 
och tjänster, även när detta sker via 
partiövergripande grupperingar.

Or. en

Ändringsförslag 88
Jens-Peter Bonde

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet kräver tydlighet i 
fråga om tvärpolitiska grupper, dvs. en 
förteckning över registrerade och icke-
registrerade tvärpolitiska grupper på 
parlamentets webbplats, och även 
förklaringar om deras respektive 
ordförandes ekonomiska intressen.

4. Europaparlamentet kräver tydlighet i 
fråga om tvärpolitiska grupper, dvs. en 
förteckning över registrerade och icke-
registrerade tvärpolitiska grupper på
webbplatsen Europarl, med uppgift om 
medlemskap, externa medel och vilken 
roll som spelas av konsulter och andra 
berörda aktörer som inte är ledamöter av 
Europaparlamentet. Parlamentet anser att 
skyldigheterna i fråga om öppenhet och 
insyn måste utvidgas till att omfatta alla 
partiövergripande grupperingar för 
ledamöter av Europaparlamentet, 
inbegripet forumen för ledamöter och 
näringslivet.

Or. en
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Ändringsförslag 89
Jens-Peter Bonde

Förslag till resolution
Punkt 5a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet uppmanar sina 
behöriga organ att införa 
intressekonfliktregler för före detta 
ledamöter av Europaparlamentet som 
försöker bli avlönade lobbyister, bland 
annat begränsningar av rätten att få 
förhandla om framtida anställning medan 
man fortfarande är ledamot av 
Europaparlamentet samt en 
övergångsperiod på ett år efter det att 
ledamotens mandat upphört.

Or. en
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