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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 dlanicah Evropske unije in da so ukrepi za zajezitev tega pojava nujno potrebni.

V naslednjem mandatu evropskega parlamenta (20L4-20t91se bom zavezal boj proti korupciji in
spodbujanje transparentnosti, odgovornosti in integritete v institucijah EU ter izvajanju politik in
sprejemanju za konodaje.

Spodaj podpisani KoJ C,4 l-.cN,k Y,r-?,,.-, T
kandidat-ka na l ist i S D
se 5e posebej zavezujem, da bom sodeloval s civ i lno druibo in drugimi deleZniki  za izpolni tev teh
ciljev:

t .  upravl janje in sprejemanje zakonov inst i tuci i  Evropske uni ie bosta postala slobalna modela
transparentnosti, odsovornosti in inteqritete in bosta predstavljala najviSje standarde.
Zavezujem se za ohranjanje vsebine in duha kodeksa ravnanja predstavnikov evropskega
parlamenta in obl jubl jam, da bom objavi l  t .  i ,  'zakonodajno sled' ,  k i  bo dodana vsakemu
porodilu, za katero bom odgovoren v mojem mandatu;

2. Evropska uni ja bo spodbuiala vedio inteeri teto in transparentnostv iavni porabi.  Zagotovi la
bo, da bodo vse informaci je o EU porabi javnih sredstvih dostopne vsem prebivalcem in
pri jazne za uporabo, recimo s pr i lagajanjem nadelom javnih podatkov (Open Data Principles).
Pravila javnih narodil Evropske unije bodo upoStevala nadela javnega poslovanja in
uporabljala udinkovite metode ravnanja s konflikti interesov. To velja za porabo javnih

sredstev Evropske uni je in nacionalnih organov;

3, Evropska uni ja bo spodbujala pobude in zakonodajo, k i  bodo zagotavl jale udinkovito zaldi to
pr i iavi tel iev (whist lebloweriem) v javnem, zasebnem in neprof i tnem sektor ju,

Kai se bo zgodilo po podpisu zaveze?

S podpisom zaveze se str injam, da lahko Transparency lnternat ional Sloveni ja podpisano pr isego
objavi na svoji spletni strani. To prisego bodo podpisali kandidati po vsej Evropski uniji, Transparency
lnternat ional pa bo vse podpise dokumentirala,  Ob morebitni  izvol i tv i  kandidata bosta Transparency
Internat ional Sloveni ja in Transparency Internat ional EU z na novo izvol jenim poslancem/ko
organizirali sestanek, na katerem bomo predstavili nadine za uresnidevanje te zaveze ter
poslancu/poslanki ponudi l i  dodatna svetovanja.
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