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GROZĪJUMI Nr. 1-17

Atzinuma projekts (PE396.474v01-00)
Søren Bo Søndergaard
Sistēmas izveidošana interešu pārstāvju (lobiju) darbībai Eiropas iestādēs
(2007/2115(INI))

Grozījumu iesniedza Marco Cappato

Grozījums Nr. 1
1. punkts

1. atzīst lobisma būtisko nozīmi, ietekmi un lobiju un NVO speciālās zināšanas ES 
lēmumu pieņemšanā un līdz ar to normatīva regulējuma vajadzību;

Or. en

Grozījumu iesniedza Marco Cappato

Grozījums Nr. 2
2. punkts

2. uzskata, ka tikai visām ES iestādēm kopējs obligāts reģistrs, kam pievienotas visiem 
lobijiem aizpildāmas veidlapas par finanšu datu publiskošanu, ievērojot 
pārredzamības un privātuma aizsardzības principus, būs efektīvs instruments, lai 
apzinātu un novērtētu to ietekmīgāko struktūru nozīmi, kuras nosaka attiecīgo lobiju 
darbību; reģistram jābūt saistītam ar ētiskas rīcības kodeksu (svītrojums), kas ir kopīgs 
visām ES iestādēm;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Marianne Mikko

Grozījums Nr. 3
2. punkts

2. uzskata, ka tikai visiem lobijiem obligāts darbību reģistrs un pietiekami detalizēta 
pašu un klientu interešu (svītrojums) publiskošana būs efektīvs instruments, lai 
apzinātu un novērtētu to ietekmīgāko struktūru nozīmi, kuras nosaka attiecīgo lobiju 
darbību; reģistram jābūt saistītam ar ētiskas rīcības kodeksu, vēlams ar tādu, kas ir 
kopīgs visām ES iestādēm;

Or. en

Grozījumu iesniedza Marianne Mikko

Grozījums Nr. 4
3. punkts

3. uzskata, ka viena, visām ES iestādēm kopīga reģistra izveidi sekmētu obligāta norma 
par lobiju iekļaušanu Parlamenta un Komisijas reģistrā, lai nodrošinātu iekļuvi abu 
iestāžu telpās;

Or. en

Grozījumu iesniedza Marco Cappato

Grozījums Nr. 5
3. punkts

3. uzskata, ka pirmais pasākums, kas sekmētu viena, visām ES iestādēm kopīga reģistra 
izveidi, ir obligāta norma par lobiju iekļaušanu Eiropas Komisijas reģistrā, lai 
nodrošinātu iekļuvi Eiropas Parlamenta telpās;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Søren Bo Søndergaard

Grozījums Nr. 6
3.a punkts (jauns)

3.a uzskata, ka Komisijas izraudzītā ienākumu kontroles pieeja ir jāievieš kā obligāts 
noteikums; uzskata, ka papildus šim noteikumam lobijiem ir jāpublisko lobēšanas 
izdevumi, citu starpā par EP deputātu lobēšanai iztērētajiem izdevumiem sniedzot to 
pašu informāciju, kas EP deputātiem ir jāpublisko savās finanšu deklarācijās;

Or. en

Grozījumu iesniedza Marco Cappato

Grozījums Nr. 7
3.a punkts (jauns)

3.a uzskata, ka reģistrācijai kopīgā ES reģistrā arī jānodrošina lobiju un NVO pārstāvju 
iekļūšana ES iestāžu ēkās, ņemot vērā konkrētas šo iestāžu atšķirības un darbību: tā 
kā Parlamenta sēdes ir atklātas un publisku iekļūšanu komiteju telpās var ierobežot 
tikai izņēmuma gadījumos, iekļūšanu biroja telpās varētu pārskatīt, lai EP 
deputātiem, viņu palīgiem, politisko grupu pārstāvjiem un Parlamenta 
sekretariātam nodrošinātu vajadzīgo privātuma aizsardzību un optimālus darba 
apstākļus; šajā ziņā prasa Parlamenta atbildīgajiem dienestiem pēc iespējas drīz 
nodrošināt, lai Parlamenta komiteju darba rezultātus ievietotu internetā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Roselyne Lefrançois

Grozījums Nr. 8
5. punkts

5. aicina ieviest uzraudzības mehānismu (svītrojums), lai pārbaudītu un nodrošinātu 
reģistrā iekļautās informācijas pareizību; ņemot vērā lielo attiecīgās informācijas 
daudzumu, iesaka šo uzraudzību uzticēt ad hoc struktūrai, kurā ietilptu, piemēram, 
administratīvo dienestu darbinieki vai speciāli šā uzdevuma veikšanai pieņemti 
darbinieki, kā arī Parlamentam ir jābūt tiesīgam pārraudzīt šīs struktūras darbu;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Søren Bo Søndergaard

Grozījums Nr. 9
5. punkts

5. aicina ieviest uzraudzības mehānismu (t.i., paredzot kvestoru vai Eiropas Parlamenta 
Vecāko deputātu komitejas īstenotu pārraudzību), lai pārbaudītu un nodrošinātu 
reģistrā iekļautās informācijas pareizību, un uzskata par būtisku šā mērķa 
īstenošanai nodrošināt pietiekamus resursus (darbiniekus un naudas līdzekļus);

Or. en

Grozījumu iesniedza Marianne Mikko

Grozījums Nr. 10
5. punkts

5. aicina ieviest uzraudzības mehānismu (piemēram, izveidot komiteju no EP 
deputātiem, kuri Parlamentā nepilda citus nozīmīgus amatus), lai pārbaudītu un 
nodrošinātu reģistrā iekļautās informācijas pareizību;

Or. en

Grozījumu iesniedza Marco Cappato

Grozījums Nr. 11
5. punkts

5. aicina ieviest uzraudzības mehānismu (t.i., paredzot kvestoru (svītrojums) īstenotu 
pārraudzību), lai pārbaudītu un nodrošinātu reģistrā iekļautās informācijas pareizību;

Or. en

Grozījumu iesniedza Roselyne Lefrançois

Grozījums Nr. 12
6. punkts

6. uzskata, ka ir jāpiemēro sankcijas tiem lobijiem, kuri (svītrojums) apzināti ir snieguši 
nepietiekamu vai maldinošu informāciju; uzskata, ka saistībā ar obligāto reģistrācijas 
sistēmu proporcionālas un pietiekami preventīvas sankcijas ir reģistrācijas atlikšana 
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un svītrošana no reģistra smagu pārkāpumu gadījumos;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Marco Cappato

Grozījums Nr. 13
6. punkts

6. uzskata, ka ir jāpiemēro tādas sankcijas kā pilnīga personas karšu atņemšana vai 
atņemšana uz laiku tiem lobijiem, kuri vairākkārt ir snieguši nepietiekamu vai 
maldinošu informāciju;

Or. en

Grozījumu iesniedza Philip Bradbourn

Grozījums Nr. 14
6.a punkts (jauns)

6.a aicina Parlamenta prezidiju vai kvestorus rast iespēju ierobežot nesankcionētu 
iekļuvi tajās Parlamenta ēku daļās, kurās atrodas deputātu darba telpas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Marco Cappato

Grozījums Nr. 15
7. punkts

7. aicina Priekšsēdētāju konferenci savā tīmekļa vietnē publicēt visu pašreizējo 
sadarbības grupu sarakstu (norādot pārstāvjus, sanāksmju darba kārtības un 
dokumentus), kā arī to lobiju un NVO sarakstu, kas atbalsta šīs grupas, norādot 
sniegtā atbalsta veidu, proti, cilvēkresursus, materiālos un finanšu līdzekļus;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Marco Cappato

Grozījums Nr. 16
8. punkts

8. aicina Prezidiju, vēlākais, trīs gadus pēc noteikumu par lobiju darbību stāšanās spēkā 
šos noteikumus pārskatīt, lai novērtētu, vai ar mainīto sistēmu ir panākta vajadzīgā 
lobiju darbības pārredzamība; aicina Komisiju, pieņemot visas turpmākās iniciatīvas 
par lobiju darbību ES, par juridisko pamatu noteikt tos Līgumu pantus, kuros 
ietverti pārredzamības un atklātuma principi;

Or. en

Grozījumu iesniedza Philip Bradbourn

Grozījums Nr. 17
8.a punkts (jauns)

8.a pauž bažas par iespēju Komisijas finansētajām NVO ļaunprātīgi izmantot publiskus 
naudas līdzekļus, lai mēģinātu ietekmēt Parlamenta politiku jomās, kurās šīs NVO
ir saņēmušas tiešu finansējumu, un aicina Parlamenta Budžeta kontroles komiteju 
izmeklēt NVO finansēšanas kārtību.

Or. en
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