
PA\676744PL.doc PE392.127v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

WERSJA TYMCZASOWA
2007/2115(INI)

18.9.2007

PROJEKT OPINII
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

dla Komisji Spraw Konstytucyjnych

w sprawie opracowania ram dla działalności przedstawicieli grup interesu 
(lobbystów) w instytucjach europejskich
(2007/2115(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Claude Turmes



PE392.127v01-00 2/3 PA\676744PL.doc

PL

PA_NonLeg



PA\676744PL.doc 3/3 PE392.127v01-00

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. dostrzega znaczny wpływ lobbingu na proces podejmowania decyzji w UE, a w związku 
z tym – potrzebę określenia jasnych zasad; uważa, że wiarygodna i skuteczna rejestracja 
oraz wiarygodny i skuteczny system sprawozdawczości we wszystkich instytucjach UE, 
łącznie z ujawnianiem informacji finansowych, musi obowiązywać wszystkich lobbystów 
oraz wiązać się ze wspólnym kodeksem postępowania etycznego; powinny one obejmować 
również niezależny mechanizm wykonawczy i mechanizm sankcji;

2. wzywa Komisję do sprecyzowania roli jej specjalnych doradców i do jasnego 
zdefiniowania konfliktu interesów; wyjaśnienia dokładnych celów jej grup wysokiego 
szczebla i grup eksperckich oraz do ustalenia wytycznych na rzecz zapewnienia 
zrównoważonej reprezentacji różnych grup społecznych; do opublikowania na jej stronie 
internetowej pozwalającego na wyszukiwanie danych rejestru członków wszystkich grup, 
łącznie z komitetami działającymi w ramach procedury komitologii, harmonogramem ich 
posiedzeń i dokumentami; do zagwarantowania przejrzystości przy tworzeniu tego typu 
grup;

3. wzywa Komisję do stworzenia scentralizowanej bazy pozwalającej wyszukiwać dane, 
zawierającej istotne informcje dotyczące funduszy na wspólne zarządzanie i ich 
beneficjentów;

4. wzywa Komisję do udzielenia informacji na temat wszystkich urzędników, którzy odeszli 
ze służb Komisji i podjęli pracę związaną z ich poprzednią dziedziną pracy, w ciągu 
dwóch lat od chwili opuszczenia służby oraz na temat wszelkich warunków i zakazów 
przyjętych przez Komisję na mocy art. 16 regulaminu pracowniczego;

5. wzywa Komisję do przedstawienia szczegółowego spisu pracowników lub 
specjalistów pracujących w Komisji, a otrzymujących wynagrodzenie z sektora 
prywatnego lub pozarządowego, łącznie z informacją o podmiocie wypłacającym 
wynagrodzenie, służbach, dla których pracują, i zagadnieniach, którymi się zajmują;

6. wzywa Parlament Europejski do opublikowania na swojej stronie internetowej 
zrozumiałego i wyczerpującego spisu istniejących grup w Parlamencie, ich członków, 
harmonogramu posiedzeń i dokumentów.


