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Søren Bo Søndergaard
Określenie ram dla działalności grup interesu (lobbystów) w instytucjach europejskich
(2007/2115(INI))

Poprawkę złożył Marco Cappato

Poprawka 1
Ustęp 1

1 komisja zdaje sobie sprawę z dużego znaczenia i wpływu lobbingu oraz ekspertyz 
zapewnianych przez grupy interesu oraz organizacje pozarządowe na decyzje 
podejmowane w UE, a więc uznaje także potrzebę dokonania regulacji w tym 
zakresie;

Or. en

Poprawkę złożył Marco Cappato

Poprawka 2
Ustęp 2

2. jest zdania, że jedynie wspólny, obowiązkowy dla wszystkich instytucji UE rejestr 
przewidujący pewne formy ujawnienia informacji finansowych wszystkich grup 
interesu i lobbystów, przy jednoczesnym poszanowaniu zasad przejrzystości i 
prywatności, będzie skutecznym narzędziem, które pomoże w zidentyfikowaniu 
głównych sił stojących za daną działalnością lobbingową i w oszacowaniu ich 
wpływu; rejestr musi być połączony z kodeksem postępowania etycznego (skreślenie) 
wspólnego dla wszystkich instytucji UE;



PE398.315v01-00 2/6 AM\695461PL.doc

PL

Or. en

Poprawkę złożyła Marianne Mikko

Poprawka 3
Ustęp 2

2. jest zdania, że jedynie obowiązkowy dla wszystkich grup interesu rejestr działalności 
zakładający ujawnienie wystarczająco dokładnych informacji na temat interesów 
klientów oraz własnych będzie skutecznym narzędziem, które pomoże w 
zidentyfikowaniu głównych sił stojących za daną działalnością lobbingową i w 
oszacowaniu ich wpływu; rejestr musi być połączony z kodeksem postępowania 
etycznego, najlepiej wspólnego dla wszystkich instytucji UE;

Or. en

Poprawkę złożyła Marianne Mikko

Poprawka 4
Ustęp 3

3. wyraża przekonanie, że postęp w zakresie ustanowienia jednego rejestru wspólnego 
dla wszystkich instytucji UE można osiągnąć poprzez nałożenie na grupy interesu 
obowiązku wpisu do rejestru zarówno Komisji Europejskiej, jak i Parlamentu, dzięki 
któremu grupy te mogłyby uzyskać dostęp do pomieszczeń obu instytucji;

Or. en

Poprawkę złożył Marco Cappato

Poprawka 5
Ustęp 3

3. wyraża przekonanie, że pierwszy krok w kierunku ustanowienia jednego rejestru 
wspólnego dla wszystkich instytucji UE można osiągnąć poprzez nałożenie na grupy 
interesu obowiązku wpisu do rejestru Komisji Europejskiej, dzięki któremu grupy te 
mogłyby uzyskać dostęp do pomieszczeń Parlamentu Europejskiego;

Or. en
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Poprawkę złożył Søren Bo Søndergaard

Poprawka 6
Ustęp 3 a (nowy)

3a. uznaje przyjęte przez Komisję podejście oparte na kryterium dochodów za 
obowiązkowe zasady minimum; uważa, że grupy interesu powinny być dodatkowo 
zobowiązane do ujawniania między innymi wydatków związanych z lobbingiem 
poprzez przedstawienie takich samych informacji na temat wydatków związanych z 
działalnością lobbingową poniesionych na rzecz posłów do PE, jakie zobowiązani są 
ujawniać posłowie do PE w swoich deklaracjach finansowych;

Or. en

Poprawkę złożył Marco Cappato

Poprawka 7
Ustęp 3 a (nowy)

3a. uważa, że wpis do wspólnego rejestru UE powinien również dać grupom interesu i 
organizacjom pozarządowym możliwość dostępu do budynków UE, biorąc pod 
uwagę szczególne różnice pomiędzy instytucjami i ich działalnością: podczas gdy 
prace Parlamentu są jawne, a dostęp do sal posiedzeń komisji może zostać 
ograniczony jedynie w nadzwyczajnych okolicznościach, dostęp do pomieszczeń 
biurowych mógłby jednak zostać poddany przeglądowi, aby zapewnić konieczną 
prywatność i optymalne warunki pracy dla posłów do PE, ich asystentów, 
pracowników grup politycznych i sekretariatu Parlamentu; w związku z powyższym 
zwraca się do właściwych służb Parlamentu o zwiększenie wysiłków w celu 
umieszczenia prac komisji parlamentarnych w Internecie;

Or. en

Poprawkę złożyła Roselyne Lefrançois

Poprawka 8
Ustęp 5

5. wzywa do ustanowienia mechanizmu nadzoru (skreślenie) w celu kontroli informacji 
zawartych w rejestrze i zapewnienia ich prawdziwości; biorąc pod uwagę ilość 
informacji, o których mowa, zaleca, aby nadzór ten został powierzony jednostce ad 
hoc, w skład której wchodzić będą na przykład członkowie służb administracyjnych 
lub osoby zatrudnione specjalnie do tego zadania oraz zaleca, aby Parlament 
Europejski miał prawo wglądu w prace związane z nadzorem;
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Or. fr

Poprawkę złożył Søren Bo Søndergaard

Poprawka 9
Ustęp 5

5. wzywa do ustanowienia mechanizmu nadzoru (np. Kwestorów lub komisji złożonej ze 
starszych stażem posłów do PE) w celu kontroli informacji zawartych w rejestrze i 
zapewnienia ich prawdziwości oraz za istotne uważa przyznanie na ten cel 
wystarczających środków (w zakresie zasobów ludzkich i finansowych);

Or. en

Poprawkę złożyła Marianne Mikko

Poprawka 10
Ustęp 5

5. wzywa do ustanowienia mechanizmu nadzoru (np. komisji składającej się z posłów, 
którzy nie pełnią w Parlamencie innych dodatkowych istotnych funkcji) w celu 
kontroli informacji zawartych w rejestrze i zapewnienia ich prawdziwości;

Or. en

Poprawkę złożył Marco Cappato

Poprawka 11
Ustęp 5

5. wzywa do ustanowienia mechanizmu nadzoru (np. Kwestorów (skreślenie)) w celu 
kontroli informacji zawartych w rejestrze i zapewnienia ich prawdziwości;

Or. en

Poprawkę złożyła Roselyne Lefrançois

Poprawka 12
Ustęp 6

6. jest zdania, że w stosunku do grup interesu, które (skreślenie) naumyślnie podały 
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niewystarczające bądź nieprawdziwe informacje, powinny mieć zastosowanie sankcje; 
uważa, że w ramach systemu obowiązkowej rejestracji zawieszenie wpisu, a nawet, w 
najpoważniejszych przypadkach, usunięcie z rejestru są karami proporcjonalnymi i 
wystarczająco odstraszającymi;

Or. fr

Poprawkę złożył Marco Cappato

Poprawka 13
Ustęp 6

6. jest zdania, że w stosunku do grup interesu, które kilkakrotnie podały 
niewystarczające bądź nieprawdziwe informacje, powinny mieć zastosowanie sankcje, 
takie jak czasowe lub stałe odebranie przepustek;

Or. en

Poprawkę złożył Philip Bradbourn

Poprawka 14
Ustęp 6 a (nowy)

6a. wzywa Prezydium Parlamentu lub Kwestorów do zbadania możliwości ograniczenia 
nieautoryzowanego dostępu do poziomów, na których w budynkach Parlamentu 
znajdują się biura posłów;

Or. en

Poprawkę złożył Marco Cappato

Poprawka 15
Ustęp 7

7. wzywa Konferencję Przewodniczących do opublikowania na swojej stronie 
internetowej wyczerpującego spisu istniejących grup w Parlamencie (obejmującego 
członków tych grup, harmonogram posiedzeń i dokumenty), a także popierających 
ich grup interesu i organizacji pozarządowych oraz rodzaju udzielanego wsparcia, w 
szczególności w zakresie zasobów ludzkich, rzeczowych i finansowych;

Or. en
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Poprawkę złożył Marco Cappato

Poprawka 16
Ustęp 8

8. domaga się od Prezydium dokonania przeglądu zasad mających zastosowanie do 
działalności grup interesu najpóźniej trzy lata po ich wejściu w życie, aby ocenić, czy 
zmieniony system zapewnia konieczną przejrzystość działań lobbystów; domaga się, 
aby Komisja opierała wszelkie przyszłe inicjatywy w zakresie działalności grup 
interesu w UE na podstawie prawnej zapewnionej przez traktaty dotyczącej 
przejrzystości i otwartości;

Or. en

Poprawkę złożył Philip Bradbourn

Poprawka 17
Ustęp 8 a (nowy)

8a. wyraża zaniepokojenie możliwym nadużyciem przez finansowane przez Komisję 
organizacje pozarządowe wykorzystujące środki publiczne w celu wywarcia nacisku 
na Parlament i wpłynięcia na politykę w dziedzinach, w których otrzymały one 
bezpośrednie dofinansowanie i wzywa do zbadania kwestii finansowania organizacji 
pozarządowych przez parlamentarną Komisję Kontroli Budżetowej;

Or. en
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