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AMENDAMENTELE 1-17

Proiect de aviz (PE396.474v01-00)
Søren Bo Søndergaard
Dezvoltarea cadrului pentru activită�ile reprezentan�ilor grupurilor de interese (lobby-işti) 
în institu�iile europene
(2007/2115(INI))

Amendament depus de Marco Cappato

Amendamentul 1
Punctul 1

1 recunoaşte importanţa şi influenţa semnificativă a activităţilor de lobby şi a 
experienţei oferite de lobby-uri şi ONG-uri asupra luării deciziilor în UE şi 
recunoaşte, în consecinţă, necesitatea reglementării lor;

Or. en

Amendament depus de Marco Cappato

Amendamentul 2
Punctul 2

2. consideră că doar modalităţi de declararea averii de către toate lobby-urile şi toţi 
lobby-iştii şi înscrierea lor obligatorie într-un un registru comun pentru toate 
instituţiile UE, care să respecte principiile transparenţei şi ale vie�ii private, 
reprezintă măsuri eficiente pentru identificarea şi evaluarea influenţei celor mai 
importante interese din spatele unei anumite activităţi de lobby. Registrul trebuie să fie 
corelat cu un cod deontologic (text eliminat) comun tuturor institu�iilor UE;
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Or. en

Amendament depus de Marianne Mikko

Amendamentul 3
Punctul 2

2. consideră că doar declararea suficient de detaliată a intereselor proprii şi ale 
clienţilor  de către toţi lobby-iştii şi înscrierea (text eliminat) obligatorie a activităţilor 
într-un registru reprezintă măsuri eficiente pentru identificarea şi evaluarea influenţei 
celor mai importante interese din spatele unei anumite activităţi de lobby; registrul 
trebuie să fie corelat cu un cod deontologic, care este de preferat să fie comun tuturor 
institu�iilor UE;

Or. en

Amendament depus de Marianne Mikko

Amendamentul 4
Punctul 3

3. consideră că s-ar putea face un pas către înfiin�area unui registru comun tuturor 
institu�iilor UE prin condiţionarea accesului lobby-iştilor în clădirile oricărei din cele 
două instituţii de înscrierea obligatorie a acestora atât în registrul Parlamentului, cât 
şi cel al Comisiei;

Or. en

Amendament depus de Marco Cappato

Amendamentul 5
Punctul 3

3. consideră că s-ar putea face un prim pas către înfiin�area unui registru comun tuturor 
institu�iilor UE prin condi�ionarea accesului lobby-i�tilor în clădirile Parlamentului 
European de înscrierea obligatorie a acestora în registrul Comisiei Europene;

Or. en
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Amendament depus de Søren Bo Søndergaard

Amendamentul 6
Punctul 3a (nou)

3a. consideră ca regulă minimă obligatorie abordarea bazată pe venit aleasă de 
Comisie; consideră că, în plus, lobby-iştii ar trebui obligaţi să declare, printre altele, 
cheltuielile aferente activităţilor de lobby, furnizând aceleaşi informaţii privind 
cheltuielile aferente lobby-ului deputaţilor pe care deputaţii sunt obligaţi să le 
dezvăluie în declaraţiile lor financiare;

Or. en

Amendament depus de Marco Cappato

Amendamentul 7
Punctul 3a (nou)

3a. consideră că înscrierea în registrul comun al UE ar trebui să permită personalului 
grupurilor de interese şi ONG-urilor accesul la clădirile UE, ţinând cont de 
diferenţele specifice dintre instituţii şi funcţiile lor: în timp ce activitatea 
Parlamentului este publică şi accesul publicului la sălile comisiilor poate fi limitat 
numai în circumstanţe excepţionale, accesul la zonele de birouri ar putea fi evaluat 
în viitor pentru a garanta deputaţilor, asistenţilor, personalului grupurilor politice şi 
secretariatului Parlamentului discreţia şi condiţiile de lucru optime necesare ; în 
acest sens, solicită serviciilor competente ale Parlamentului să se grăbească în a 
difuza pe internet informaţii despre activitatea comisiilor parlamentare;

Or. en

Amendament depus de Roselyne Lefrançois

Amendamentul 8
Punctul 5

5. cere crearea unui mecanism de monitorizare (text eliminat) care să examineze 
informaţiile din registru şi să se asigure de acurateţea acestora; dat fiind volumul 
considerabil de informaţii în cauză, sugerează ca activitatea de monitorizare să fie 
încredinţată unei entităţi ad hoc, compusă de exemplu din membri ai serviciilor 
administrative sau persoane recrutate în mod special pentru această sarcină şi ca 
acesta să fie supus unui drept de control din partea Parlamentului European;

Or. fr
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Amendament depus de Søren Bo Søndergaard

Amendamentul 9
Punctul 5

5. cere crearea unui mecanism de monitorizare (de ex. chestorii sau un comitet de 
deputa�i cu vechime mai îndelungată în Parlament) care să examineze informa�iile 
din registru şi să se asigure de acurateţea acestora şi consideră că este important ca în 
acest scop să se aloce resurse suficiente (financiare şi umane);

Or. en

Amendament depus de Marianne Mikko

Amendamentul 10
Punctul 5

5. cere crearea unui mecanism de monitorizare (de ex. un comitet de deputa�i care nu 
deţin nicio altă funcţie importantă în Parlament) care să examineze informa�iile din 
registru �i să se asigure de acurate�ea acestora;

Or. en

Amendament depus de Marco Cappato

Amendamentul 11
Punctul 5

5. cere crearea unui mecanism de monitorizare (de ex. chestorii (text eliminat)) care să 
examineze informa�iile din registru �i să se asigure de acurate�ea acestora;

Or. en

Amendament depus de Roselyne Lefrançois

Amendamentul 12
Punctul 6

6. consideră că lobby-i�tii care au furnizat în mod intenţionat informa�ii false sau 
nesatisfăcătoare (text eliminat) ar trebui sanc�iona�i; consideră că, în cadrul unui 
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sistem de înregistrare obligatorie, suspendarea înscrierii sau chiar, în cazurile cele 
mai grave, radierea din registru, constituie sancţiuni potrivite şi suficient de 
disuasive;

Or. fr

Amendament depus de Marco Cappato

Amendamentul 13
Punctul 6

6. consideră că lobby-iştii care au furnizat informaţii false sau nesatisfăcătoare în mod 
repetat ar trebui sancţionaţi, ca de exemplu prin retragerea temporară sau 
permanentă a ecusonului;

Or. en

Amendament depus de Philip Bradbourn

Amendamentul 14
Punctul 6a (nou)

6a. solicită Biroului Parlamentului sau chestorilor să găsească modalităţi de a 
restricţiona accesul neautorizat la etajele din clădirile Parlamentului unde sunt 
situate birourile deputaţilor;

Or. en

Amendament depus de Marco Cappato

Amendamentul 15
Punctul 7

7. cere Conferinţei preşedinţilor să publice o listă a tuturor grupurilor de interese pe site-
ul său, care să includă membrii, ordinea de zi şi alte documente referitoare la întâlniri, 
precum şi o listă a lobby-urilor şi ONG-urilor care le sprijină, cu specificarea 
tipului de sprijin oferit, în special în privinţa resurselor umane, materiale şi 
financiare;

Or. en
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Amendament depus de Marco Cappato

Amendamentul 16
Punctul 8

8. cere Biroului ca, la cel mult trei ani după punerea lor în aplicare, să examineze toate 
normele ce reglementează activită�ile de lobby pentru a determina dacă noul sistem a 
reu�it să asigure transparen�a necesară; cere Comisiei să folosească temeiul legal 
prevăzut în tratate cu privire la transparenţă şi deschidere în orice viitoare iniţiativă 
privind activităţile de lobby din UE.

Or. en

Amendament depus de Philip Bradbourn

Amendamentul 17
Punctul 8a (nou)

8a. îşi exprimă îngrijorarea cu privire la potenţiale abuzuri din partea ONG-urilor 
finanţate de Comisie din fonduri publice, comise prin exercitarea de presiuni asupra 
Parlamentului pentru a influenţa politici din domeniile pentru care au primit 
finanţare directă şi solicită efectuarea unei anchete asupra finanţării ONG-urilor de 
către Comisia pentru control bugetar a Parlamentului.

Or. en
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