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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară recomandă Comisiei pentru 
afaceri constituţionale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. recunoaşte influenţa semnificativă a activităţilor de lobby asupra luării de decizie în UE şi
recunoaşte, în consecinţă, necesitatea unor reguli clare; consideră că un sistem credibil şi 
eficient de înscriere şi notificare în toate instituţiile UE, incluzând transparenţa financiară, 
trebuie să fie obligatoriu pentru toţi lobbyiştii şi corelat cu un cod comun de conduită; de 
asemenea, acesta ar trebui să includă un sistem independent de punere în aplicare şi de 
sancţiuni; 

2. solicită Comisiei să clarifice rolul consultanţilor săi speciali şi să definească în mod 
explicit ce constituie un conflict de interese; să clarifice scopurile precise ale grupurilor 
sale la nivel înalt şi ale grupurilor de experţi şi să stabilească orientări pentru a asigura o 
reprezentare echilibrată a diverselor sectoare ale societăţii; să publice pe site-urile sale un 
registru de consultare al tuturor membrilor grupurilor, inclusiv comisiile de comitologie, 
al ordinilor de zi ale reuniunilor acestora şi al documentelor; să asigure transparenţa 
pentru stabilirea unor noi astfel de grupuri;

3. solicită Comisiei să stabilească o bază de date de consultare centralizată, care să conţină 
toate informaţiile relevante privind fondurile de gestionare repartizată şi beneficiarii 
acestora;

4. solicită Comisiei să prezinte rapoarte despre toţi funcţionarii care au părăsit serviciile 
Comisiei pentru un nou loc de muncă înrudit cu primul domeniu de activitate al acestora
în timp de doi ani de la părăsirea serviciului şi orice condiţie sau interdicţie pe care a 
adoptat-o în conformitate cu articolul 16 din Statutul funcţionarilor;

5. recomandă Comisiei să furnizeze o listă detaliată a întregului personal şi a experţilor care 
lucrează la Comisie şi care sunt remuneraţi de sectorul privat sau neguvernamental, 
inclusiv cei care îi remunerează, serviciile pentru care lucrează şi dosarele la care 
lucrează;

6. solicită Parlamentului să publice pe site-ul său o listă cuprinzătoare şi completă a 
intergrupurilor existente, a membrilor, a ordinilor de zi ale reuniunilor şi a documentelor
acestora.


