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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za zunanje zadeve, kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. priznava pomemben vpliv lobiranja na sprejemanje odločitev EU in zato potrebo po jasnih 
pravilih; meni, da morajo biti zanesljiva in učinkovita registracija ter sistem poročanja v 
vseh institucijah EU, vključno s finančnim razkritjem, obvezni za vse lobiste ter povezani s 
skupnim kodeksom etičnega ravnanja; sistem mora vključevati tudi neodvisno izvajanje in 
sankcijski mehanizem; 

2. poziva Komisijo, naj pojasni vlogo svojih posebnih svetovalcev in jasno opredeli, kaj 
predstavlja navzkrižje interesov; pojasni naj natančne namene svojih skupin na visoki 
ravni in strokovnih skupin ter določi smernice za zagotavljanje uravnoteženega zastopanja 
različnih sektorjev družbe; na svojih spletnih straneh naj objavi register članstva vseh 
skupin, vključno s komitološkimi odbori, njihovimi dnevnimi redi sej in dokumenti; 
zagotovi naj preglednost za ustanovitev novih takih skupin;

3. poziva Komisijo, naj vzpostavi osrednjo zbirko podatkov, po kateri bo mogoče iskati 
podatke in v kateri bodo vse ustrezne informacije o sredstvih deljenega upravljanja in 
njihovih prejemnikih;.

4. poziva Komisijo, naj poroča o uradnikih, ki so zapustili njene službe, da bi prevzeli novo 
delovno mesto, povezano z njegovim/njenim prejšnjim področjem dela dve leti po 
prenehanju dela, ter o vseh pogojih ali prepovedih, ki jih je sprejela v skladu s členom 13 
Kadrovskih predpisov;

5. poziva Komisijo, naj zagotovi podroben seznam osebja ali strokovnjakov, ki delajo na 
Komisiji in jih plačuje zasebni ali nevladni sektor, vključno s tem, kdo jih plačuje, kakšne 
službe opravljajo ter s katerimi spisi delajo;  

6. poziva Parlament, naj na svoji spletni strani objavi izčrpen in popoln seznam obstoječih 
medskupin, njihovih članov, dnevnih redov sej in dokumentov. 


