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ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tunnistab, et lobitööl on oluline mõju ELi otsuste tegemise protsessile ja seega on selleks 
vaja selgeid eeskirju; on arvamusel, et usaldusväärne ja tõhus registreerimis- ja 
aruandlussüsteem (sealhulgas finantsteabe avalikustamine) kõikides ELi institutsioonides 
peab olema lobistidele kohustuslik ning seotud eetilise käitumise ühise juhendiga; see 
süsteem peaks sisaldama ka sõltumatut rakendus- ja sanktsioonimehhanismi;

2. kutsub komisjoni üles selgitama oma erinõunikute rolli ning määratlema selgelt huvide 
konflikti mõiste, selgitama kõrgetasemeliste ekspertrühmade täpset otstarvet ning 
kehtestama suunised eesmärgiga tagada ühiskonna erinevate kihtide tasakaalustatud 
esindatus, avaldada oma veebilehel otsingusüsteem, mille kaudu leiab teabe kõikide 
töörühmade liikmete, sealhulgas komiteemenetluse raames tegutsevatesse komiteedesse 
kuuluvate liikmete kohta, ning koosolekute päevakorrad ja dokumendid, ning tagama 
läbipaistvuse uute selliste rühmade moodustamisel;

3. kutsub komisjoni üles looma otsingumootoriga tsentraliseeritud andmebaasi, mis sisaldaks 
kogu asjakohast teavet ELi ühiselt hallatavate rahaliste vahendite ja nendest abi saajate 
kohta;

4. kutsub komisjoni üles teatama kõikidest ametnikest, kes kahe aasta jooksul pärast 
komisjoni teenistusest lahkumist asuvad uuele ametikohale, mis on seotud nende eelmise 
töövaldkonnaga, ning tingimustest või keeldudest, mida komisjon on personalieeskirjade 
artikli 16 raames vastu võtnud;

5. nõuab komisjonilt tungivalt, et esitataks üksikasjalik nimekiri kõikidest komisjonis 
töötavatest töötajatest või ekspertidest, kellele makstakse palka era- või valitsusvälises 
sektoris, sealhulgas teave selle kohta, kes neile palka maksab, millistes talitustes nad 
töötavad ja mis tööd nad teevad;

6. kutsub parlamenti üles avaldama oma veebilehel olemasolevate fraktsioonidevaheliste 
töörühmade ja nende liikmete põhjaliku ja täieliku nimekirja ning koosoleku päevakorrad 
ja dokumendid.


