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Evropske volitve 2014

ZAVEZAZA BOJ PROTI KORUPCIJI

Evropsko protikorupcijsko porodilo iz leta 2013 je pokazalo, da korupcija predstavlja velik problem v

vseh 28 driavah ilanicah Evropske unije in da so ukrepi za zajezitev tega pojava nujno potrebni.

V nasfednjem mandatu evropskega parlamenta (2OL4-2OL9\ se bom zavezal boj protikorupcijiin

spodbujanje transparentnosti, odgovornosti in integritete v institucijah EU ter izvajanju politik in

sprejemanju zakonodaje.

Spodaj podpisani -tr\1\ \\ h i\A\?rd
kandidat-ka na listi D LZ h U,L{A N{i\(A J_\ \TF
se 3e posebej zavezujem, da bom sodeloval s civilno druibo in drugimi deleiniki za izpolnitev teh

ciljev:

L. upravljanje in sprejemanje zakonov

in bosta predstavljala najvi5je standarde.

Zavezujem se za ohranjanje vsebine in duha kodeksa ravnanja predstavnikov evropskega

parlamenta in obljubljam, da bom objavilt. i. 'zakonodajno sled', ki bo dodana vsakemu

poroiilu, za katero bom odgovoren v mojem mandatu;

2. Evropska unija bo . Zagotovila

bo, da bodo vse informacije o EU porabijavnih sredstvih dostopne vsem prebivalcem in

pr'rjazne za uporabo, recimo s prilagajanjem naielom javnih podatkov (Open Data Principles).

Pravila javnih naroiil Evropske unije bodo upo5tevala nadela javnega poslovanja in

uporabljala uiinkovite metode ravnanja s konflikti interesov. To velja za porabo javnih

sredstev Evropske unije in nacionalnih organov;

3. Evropska unija bo spodbujala poUrJe in zakonodajo, ki bodo zagotavljale uEinkovito za5dito

priiaviteliev (whistlebloweriem) v javnem, zasebnem in neprofitnem sektorju.

Kaise bo zgodilo po podpisu zaveze?

S podpisotn zaveze se strinjam, da lahko Transparency International Slovenija podpisano prisego

objavi na svoji spletni strani. To prisego bodo podpisali kandidati po vsej Evropski uniji, Transparency

International pa bo vse podpise dokumentirala. Ob morebitni izvolitvi kandidata bosta Transparency

International Slovenija in Transparency International EU z na novo izvoljenim'poslancem/ko

organizirali sestanek, na katerem bomo predstavili naEine za uresnitevanje te zaveze ter
poslancu/poslanki ponudili dodatna svetovanja.
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