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PAKEITIMAI 1-17

Nuomonės projektas (PE396.474v01-00)
Søren Bo Søndergaard
Interesų grupių atstovų (lobistų) veiklos Europos institucijose pagrindo kūrimas
(2007/2115(INI))

Pakeitimą pateikė Marco Cappato

Pakeitimas 1
1 dalis

1. pripažįsta didelę lobizmo svarbą ir jo daromą įtaką bei lobistų ir NVO perduodamą 
patirtį priimant ES sprendimus, taigi ir būtinybę numatyti taisykles;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marco Cappato

Pakeitimas 2
2 dalis

2. mano, kad tik visoms ES institucijoms privalomas bendras visų interesų grupių ir jų 
atstovų registras kartu su finansinių duomenų anketa, kuri bus pildoma laikantis 
skaidrumo ir privatumo principų, bus veiksminga priemonė, padėsianti nustatyti ir 
įvertinti svarbiausias varomąsias jėgas, slypinčias po tam tikra lobistine veikla.  
Registrą būtina susieti su etikos kodeksu, kuris (išbraukta) turėtų būti bendras visoms 
ES institucijoms;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Marianne Mikko

Pakeitimas 3
2 dalis

2. mano, kad tik privalomas visų lobistų veiklos registras, kuriame pakankamai išsamiai
nurodomi savo ir savo kliento interesai (išbraukta), bus veiksminga priemonė, 
padėsianti nustatyti ir įvertinti svarbiausias varomąsias jėgas, slypinčias po tam tikra 
lobistine veikla. Registrą būtina susieti su etikos kodeksu, kuris, pageidautina, turėtų 
būti bendras visoms ES institucijoms;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marianne Mikko

Pakeitimas 4
3 dalis

3. mano, kad pirmasis žingsnis kuriant visoms ES institucijoms bendrą registrą galėtų 
būti lobistams pradėtas taikyti reikalavimas dėl privalomos registracijos ir 
Parlamento, ir Komisijos registruose, tam, kad jie galėtų patekti į abiejų institucijų
pastatus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marco Cappato

Pakeitimas 5
3 dalis

3. mano, kad pirmasis žingsnis kuriant visoms ES institucijoms bendrą registrą galėtų 
būti lobistams pradėtas taikyti reikalavimas dėl privalomos registracijos Komisijos 
registre tam, kad jie galėtų patekti į Europos Parlamento pastatus;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Søren Bo Søndergaard

Pakeitimas 6
3a dalis (nauja)

3a. mano, kad Komisijos pasirinktas pajamų metodas – privalomas minimalus 
reikalavimas. Mano, kad, be kitų reikalavimų, lobistams taip pat turėtų būti 
taikomas privalomas reikalavimas skelbti su lobizmu susijusias išlaidas ir pateikti 
tokią pačią informaciją apie lėšas, išleistas lobistinei veiklai siekiant daryti įtaką 
Europos Parlamento nariams, kaip ir ta informacija, kurią Europos Parlamento 
nariai privalo pateikti savo finansinėse deklaracijose;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marco Cappato

Pakeitimas 7
3a dalis (nauja)

3a. mano, kad registracija bendrame ES registre turėtų sudaryti galimybes lobistams ir 
NVO darbuotojams patekti į ES pastatus, atsižvelgiant į institucijų ir jų funkcijų 
specifinius skirtumus: nors Parlamento darbas yra viešas ir visuomenės narių 
patekimas į komitetų sales gali būti ribojamas tik išimtinėmis aplinkybėmis, 
ilgainiui galima būtų dar kartą apsvarstyti galimybę patekti į biurų zoną siekiant 
užtikrinti būtiną EP narių, jų asistentų, politinių frakcijų ir Parlamento sekretoriato 
darbuotojų privatumą ir tinkamiausias jų darbo sąlygas; todėl prašo 
kompetentingas Parlamento tarnybas greičiau užtikrinti, kad apie Parlamento 
komitetų darbą būtų skelbiama internete;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Roselyne Lefrançois

Pakeitimas 8
5 dalis

5. ragina numatyti kontrolės sistemą (išbraukta), skirtą registro informacijai tikrinti ir 
jos tikslumui užtikrinti; kadangi yra daug atitinkamos informacijos, siūlo šį darbą 
pavesti ad hoc grupei, kuri, pavyzdžiui, būtų sudaryta iš administracijos tarnybų 
narių arba asmenų, įdarbintų šiai konkrečiai užduočiai atlikti, ir suteikti Europos 
Parlamentui teisę atlikti analitinę šio darbo priežiūrą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Søren Bo Søndergaard

Pakeitimas 9
5 dalis

5. ragina numatyti kontrolės sistemą (t. y. kvestorius arba didesnį stažą turinčių 
Parlamento narių komitetą), kad būtų galima patikrinti registro informaciją ir užtikrinti 
jos tikslumą, ir mano, kad svarbu šiam tikslui skirti pakankamai išteklių (darbuotojų 
ir lėšų); 

Or. en

Pakeitimą pateikė Marianne Mikko

Pakeitimas 10
5 dalis

5. ragina numatyti kontrolės sistemą (pvz., EP narių, kurie Parlamente neatlieka jokių 
kitų svarbių pareigų, komitetą), kad būtų galima patikrinti registro informaciją ir 
užtikrinti jos tikslumą; 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Marco Cappato

Pakeitimas 11
5 dalis

5. ragina numatyti kontrolės sistemą (t. y., kvestorius (išbraukta), kad būtų galima 
patikrinti registro informaciją ir užtikrinti jos tikslumą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Roselyne Lefrançois

Pakeitimas 12
6 dalis

6. mano, kad interesų grupių atstovams, (išbraukta) tyčia pateikusiems nepakankamus 
arba neteisingus duomenis, turėtų būti numatytos nuobaudos; mano, kad, įdiegus 
privalomo registravimo sistemą, laikinas registravimo sustabdymas arba ypatingais 
atvejais išbraukimas iš registro būtų proporcingos ir pakankamai atgrasomos 
nuobaudos;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Marco Cappato

Pakeitimas 13
6 dalis

6. mano, kad interesų grupių atstovams, keletą kartų pateikusiems nepakankamus arba 
neteisingus duomenis, turėtų būti numatytos nuobaudos, pavyzdžiui, laikinai arba 
visiškai atimami leidimai; 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Philip Bradbourn

Pakeitimas 14
6a dalis (nauja)

6a. ragina Parlamento biurą arba kvestorius ieškoti būdų, kaip apriboti įėjimą neturint 
leidimo į Parlamento pastatų aukštus, kuriuose yra Parlamento narių biurai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marco Cappato

Pakeitimas 15
7 dalis

7. ragina pirmininkų sueigą savo tinklalapyje paskelbti visų Parlamento jungtinių grupių 
(nurodant narius, susitikimų darbotvarkes ir dokumentus), taip pat jas remiančių 
interesų grupių ir NVO, sąrašą ir nurodyti jungtinėms grupėms teikiamos paramos 
pobūdį, ypač atsižvelgiant į žmogiškuosius, materialiuosius ar finansinius išteklius; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Marco Cappato

Pakeitimas 16
8 dalis

8. ragina biurą iš naujo svarstyti lobistinę veiklą reglamentuojančias taisykles ne vėliau 
kaip praėjus trejiems metams po jų įsigaliojimo siekiant įvertinti, ar pakeitus sistemą 
atsirado daugiau skaidrumo, reikalingo lobistinei veiklai vykdyti; ragina Komisiją 
ateityje imantis bet kokių su lobistine veikla ES susijusių iniciatyvų remtis Sutartyse 
numatytu teisiniu pagrindu dėl skaidrumo ir atvirumo.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Philip Bradbourn

Pakeitimas 17
8 a dalis (nauja)

8a. reiškia susirūpinimą dėl galimo piktnaudžiavimo, kadangi Komisijos finansuojamos 
NVO naudoja viešąsias lėšas, kad galėtų daryti spaudimą Parlamentui, siekdamos 
daryti įtaką formuojant tų sričių, kurioms jos gavo tiesioginį finansavimą, politiką, 
ir reikalauja, kad Europos Parlamento biudžeto kontrolės komitetas ištirtų NVO 
finansavimo klausimus.

Or. en
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