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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Konstitucinių 
reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pripažįsta, kad lobizmas turi didelės įtakos priimant ES sprendimus, taigi būtina  numatyti 
aiškias taisykles; mano, kad patikima ir veiksminga registracijos ir atsiskaitymo sistema 
visose ES institucijose, įskaitant finansinių duomenų atskleidimą, turėtų būti privaloma 
visiems lobistams ir turėtų būti susieta su bendru Etikos kodeksu; taip pat turėtų būti 
numatytas nepriklausomas įgyvendinimo ir sankcijų mechanizmas; 

2. ragina Komisiją paaiškinti specialiųjų patarėjų vaidmenį ir aiškiai apibrėžti interesų 
konflikto sąvoką; paaiškinti tikruosius aukšto rango ir ekspertų grupių tikslus ir numatyti 
proporcingo įvairių visuomenės grupių atstovavimo užtikrinimo gaires; savo tinklavietėje 
paskelbti visų grupių, įskaitant komitologijos komitetus, narių sąrašą (numatant paieškos 
galimybę), jų posėdžių darbotvarkes ir dokumentus; užtikrinti naujų grupių sudarymo 
skaidrumą;

3. ragina Komisiją įdiegti centralizuotą duomenų bazę, kurioje būtų paieškos galimybė ir 
kurioje būtų visa reikalinga informacija apie pagal pasidalijamojo valdymo principą 
skirtas lėšas ir jų gavėjus;

4. ragina Komisiją atsiskaityti dėl visų pareigūnų, kurie išėjo iš šios Komisijos tarnybų ir per 
dvejus metus pradėjo dirbti darbą, susijusį su jų anksčiau dirbtu darbu ir visas sąlygas bei 
draudimus, kuriuos ji nustatė vadovaudamasi Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos 
nuostatų 16 straipsniu;

5. ragina Komisiją pateikti detalų sąrašą darbuotojų ir ekspertų, dirbančių Komisijoje ir 
gaunančių atlyginimą iš privataus arba nevyriausybinio sektoriaus, įskaitant atlyginimus 
jiems mokančių asmenų pavadinimus, kokioje tarnyboje ir su kokiomis bylomis jie dirba;

6. ragina Parlamentą paskelbti savo tinklavietėje išsamų ir pilną esamų Interesų grupių, jų 
narių, posėdžių darbotvarkių ir dokumentų sąrašą. 
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