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Transparency International Slovenia (TI Slovenia) podpira pobudo poslancev Državnega zbora
(DZ) za sprejetje kodeksa etike, ki predstavlja pomemben mehanizem za doseganje zahtevane
stopnje integritete izvoljenih predstavnikov ljudstva.
Izpostavljamo, da je sprejetje kodeksa etike v DZ, ki ga že desetletja predlagajo neodvisne
mednarodne organizacije, eden izmed ključnih ukrepov za dvig zaupanja državljanov v državni
zbor in politične stranke, ki na vseh javnomnenjskih lestvicah dosegajo zadnja mesta. Poslanci
DZ morajo biti zgled vsem državljanom, zato je poenotenje o sprejetju etičnega kodeksa med
poslanskimi skupinami nujna za njegovo udejanjanje v praksi. »Moralna in etična načela h
katerimi se zavežejo predstavniki ljudstva morajo priti od poslancev samih. Poslanci DZ si
morajo prizadevati za najvišjo stopnjo integritete, transparentnosti, odgovornosti in etičnosti
delovanja,« pravi generalni sekretar Vid Doria.
Predlog etičnega kodeksa, ki je bil posredovan v obravnavo DZ, je treba uskladiti in dograditi ter
postopek sprejemanja približati javnosti. Le konstruktiven politični dialog skupaj s široko javno
razpravo bosta pripomogla k višji stopnji zaupanja in dvigu ugleda DZ in političnih strank. Etični
kodeks mora biti odraz poslancev in ne sme ostati le mrtva črka na papirju. Zato smo na
predsednika DZ, poslanske skupine, predsednika vlade in predsednika republike naslovili dopis z
vprašanjem, ali podpirajo sprejetje kodeksa etike poslancev DZ. »Več kot dve tretjini poslancev
je, glede na Zavezo za boj proti korupciji, zavezano podpori in aktivnemu sodelovanju pri
pripravi vsebine kodeksa etike. Dvig etičnih standardov in politične kulture se lahko doseže zgolj
s široko politično podporo, pri čemer si vsebino kodeksa etike pripravijo poslanci sami. Zato
predsedniku DZ priporočamo, da predlaga ustanovitev delovne skupine za pripravo kodeksa etike
DZ, v kateri bodo sodelovali predstavniki vseh poslanskih skupin,« dodaja Doria.
TI Slovenia bo spremljala dejavnosti poslancev pri sprejemanju kodeksa etike, spodbujala širok dialog o
tem in sproti obveščala javnost.
S spoštovanjem,
Vid Doria
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