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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om 
Konstitutionelle Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i 
det beslutningsforslag, det vedtager:

1. anerkender den betydelige indflydelse, lobbyisme har på beslutningsprocesserne i EU og 
det deraf følgende behov for klare regler; finder, at et pålideligt og effektivt registrerings-
og indberetningssystem i alle EU-institutioner, også for så vidt angår fremlæggelse af 
finansielle oplysninger, bør være obligatorisk for alle lobbyister og bør være kædet 
sammen med en fælles etisk adfærdskodeks; systemet bør også omfatte en uafhængig 
gennemførelses- og sanktionsmekanisme;

2. opfordrer Kommissionen til at afklare sine særlige rådgiveres rolle og til klart at definere, 
hvad der udgør en interessekonflikt;  til at afklare præcist hvad formålet er med dens 
grupper på højt niveau og ekspertgrupper samt opstille retningslinjer for, hvordan 
samfundets forskellige sektorer kan sikres ligelig repræsentation; til på sin webside at 
offentliggøre et register med søgemulighed over alle gruppers sammensætning, herunder 
komitologiudvalg, deres mødedagsordener og dokumenter; til at sikre gennemsigtighed i 
forbindelse med oprettelse af nye sådanne grupper;

3. opfordrer Kommissionen til at oprette en central database med søgemuligheder, som 
indeholder alle relevante oplysninger om fonde under delt forvaltning og modtagerne af 
fondenes midler;

4. opfordrer Kommissionen til at registrere alle tjenestemænd, som har forladt 
Kommissionens tjeneste for at påbegynde et nyt arbejde, som har forbindelse med 
hans/hendes tidligere arbejdsområde, inden for to år efter udtrædelsen af tjenesten, samt 
alle betingelser eller forbud, som den har vedtaget i medfør af tjenestemandsvedtægtens 
artikel 16.

5. opfordrer indtrængende Kommissionen til at udarbejde en detaljeret liste over samtlige 
ansatte eller eksperter, som arbejder i Kommissionen og aflønnes af den private eller 
ikke-statslige sektor, herunder hvem de aflønnes af, hvilket foretagende de arbejder for, 
samt hvad de arbejder med; 

6. opfordrer Parlamentet til på sin webside at offentliggøre en omfattende og fuldstændig 
liste over de eksisterende tværpolitiske grupper, deres medlemmer, mødedagsordener og 
dokumenter.
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