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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för konstitutionella 
frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet erkänner att lobbyverksamheten utövar ett betydande inflytande på 
beslutsfattandet inom EU och att det därför behövs klara regler. Parlamentet anser att ett 
trovärdigt och effektivt system för registrering och rapportering, med tillhörande krav på 
att lämna ut ekonomisk information, måste göras obligatoriskt för lobbyister inom alla 
EU-institutioner och kopplas till gemensamma etiska förhållningsregler (en så kallad 
uppförandekod) och att systemet också bör innefatta en oberoende mekanism för 
genomförande och sanktionering.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen klarlägga vilken roll dess särskilda rådgivare 
har och klart definiera vad som innebär en intressekonflikt samt klarlägga exakt vilka 
syften dess högnivågrupper och expertgrupper har och fastställa riktlinjer för att olika 
sektorer inom samhället skall finnas företrädda på ett väl avvägt sätt. Parlamentet 
uppmanar också kommissionen att på sina webbplatser offentliggöra ett sökbart register 
över medlemmarna i alla grupper, bland dem också kommittéer som tillsatts inom ramen 
för kommittéförfarandet, samt över föredragningslistorna för deras sammanträden, liksom 
över deras handlingar, och se till att det råder insyn när nya sådana grupper tillsätts.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta en sökbar centraliserad databas 
med all relevant information om stödmedel som står under delad förvaltning samt 
mottagarna av sådana medel.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att rapportera om alla tjänstemän som avgått 
från tjänst hos kommissionen för att ta ny anställning med anknytning till deras tidigare 
arbetsområde, varvid rapporteringen skall ske inom två år efter vederbörandes avgång och 
innefatta uppgifter om eventuella villkor eller förbud som kommissionen antagit med stöd 
av artikel 16 i tjänsteföreskrifterna.

5. Europaparlamentet yrkar på att kommissionen skall tillhandahålla en ingående förteckning 
över alla anställda eller experter som arbetar för kommissionen och avlönas av den privata 
sektorn eller frivilligorganisationerna, varvid förteckningen skall innefatta uppgifter om 
vem som avlönar dem, vilka tjänstegrenar de arbetar för och vilka ärenden de handlägger.

6. Europaparlamentet uppmanar parlamentet att på sin webbplats offentliggöra en 
uttömmande och fullständig förteckning över alla nuvarande intergrupper, deras 
medlemmar, föredragningslistorna för deras sammanträden och deras handlingar.


