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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. αναγνωρίζει τη σημαντική επίδραση των εκπροσώπων συμφερόντων στη λήψη 
αποφάσεων της ΕΕ και ως εκ τούτου την ανάγκη για σαφείς κανόνες· πιστεύει ότι ένα 
αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα εγγραφής και αναφοράς σε όλα τα κοινοτικά 
όργανα πρέπει να είναι υποχρεωτικό για όλους τους λομπίστες και να συνδέεται με έναν 
κοινό κώδικα δεοντολογίας· πρέπει επίσης να περιλαμβάνει ανεξάρτητο μηχανισμό 
εφαρμογής και κυρώσεων·

2. καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει το ρόλο των ειδικών συμβούλων της και να ορίσει 
σαφώς τι συνιστά σύγκρουση συμφερόντων· να αποσαφηνίσει τους ακριβείς στόχους των 
ομάδων υψηλού επιπέδου και εμπειρογνωμοσύνης της και να συγκροτήσει 
κατευθυντήριες γραμμές, για να διασφαλιστεί η ισόρροπη εκπροσώπηση διαφόρων 
κοινωνικών τομέων· να δημοσιεύσει στους ιστοτόπους της ένα μητρώο προσιτό στην 
αναζήτηση με όλα τα μέλη των ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των επιτροπών 
επιτροπολογίας, τις ημερήσιες διατάξεις και τα έγγραφα των συνεδριάσεών τους· να 
διασφαλίσει διαφάνεια για τη συγκρότηση νέων τέτοιων ομάδων·

3. καλεί την Επιτροπή να συγκροτήσει κεντρική βάση δεδομένων προσιτή στην αναζήτηση, 
η οποία θα εμπεριέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για τα κοινά ταμεία διαχείρισης και 
των δικαιούχων τους·

4. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει έκθεση για όλους τους πρώην υπάλληλους της που 
ξεκίνησαν, μέσα στα δύο χρόνια που ακολούθησαν, νέο επάγγελμα σχετικό με τον τομέα 
της υπηρεσίας στην οποία εργάζονταν καθώς και για τυχόν όρους και απαγορεύσεις που 
ενέκρινε σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού του·

5. προτρέπει την Επιτροπή να παρουσιάσει αναλυτικό κατάλογο όλων των μελών του 
προσωπικού ή των εμπειρογνωμόνων που εργάζονται στην Επιτροπή και αμείβονται από 
τον ιδιωτικό ή μη κυβερνητικό τομέα, συμπεριλαμβανομένου του ποιος τους αμείβει, για 
ποιες υπηρεσίες εργάζονται και σε ποιους φακέλους· 

6. καλεί το Κοινοβούλιο να δημοσιεύσει στον ιστότοπό του ολοκληρωμένο και πλήρη 
κατάλογο των υφιστάμενων διακομματικών ομάδων του, των μελών τους, των ημερησίων 
διατάξεων και των εγγράφων των συνεδριάσεών τους.


