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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по конституционни въпроси да включи в предложението за 
резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. Съзнава значителното влияние на лобирането върху вземането на решения в ЕС и, 
следователно, необходимостта от ясни правила; счита, че надеждна и ефективна 
система за регистрация и отчетност във всички европейски институции, 
включително разкриване на финансова информация, трябва да бъде задължителна за 
всички лобисти и обвързана с общ етичен кодекс; тя следва да включва в себе си и 
независим механизъм за прилагане и санкциониране; 

2. Призовава Комисията да разясни ролята на своите специални консултанти и 
недвусмислено да дефинира какво представлява конфликт на интереси; приканва я 
да разясни точните цели на своите групи на високо равнище и на експертните си 
групи, както и да определи насоки за осигуряване на балансирано представителство 
на различни сектори от обществото; да публикува на своите уебсайтове регистър, 
предоставящ възможност за търсене на информация, за членовете на всички групи, 
включително комитетите в рамките на комитологията, дневния ред на заседанията 
им и документи от тях; да осигури прозрачност по отношение на създаването на 
нови групи от този вид;

3. Призовава Комисията да създаде централизирана база данни, която да предоставя 
възможност за търсене на информация и да съдържа цялата важна информация за 
фондове със съвместно управление и техните бенефициери;

4. Призовава Комисията да докладва за всички длъжностни лица, напуснали службите 
на Комисията, за да започнат нова работа, свързана с предходната им сфера, в 
рамките на две години от напускането на службата, както и за всички условия или 
забрани, които е приела съгласно член 16 от Правилника за длъжностните лица;

5. Настоятелно приканва Комисията да представи подробен списък на всички 
служители или специалисти, които работят в Комисията и получават 
възнаграждения от частния или неправителствения сектор, в т.ч. кой им плаща, за 
какви служби работят и по какви дела работят;

6. Призовава Парламента да публикува на своя уебсайт пълен и изчерпателен списък 
на съществуващите смесени групи, техните членове, дневния ред на заседанията им 
и документите от тях.


