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NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o zmene a doplnení rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu po zriadení 
spoločného registra transparentnosti medzi Európskym parlamentom a Komisiou
(22010/2292(REG))

Európsky parlament

– so zreteľom na rozhodnutie Konferencie predsedov z 18. novembra 2010,

– so zreteľom na svoje rozhodnutie z ...1 o schválení uzavretia dohody medzi Európskym 
parlamentom a Európskou komisiou o zriadení registra transparentnosti,

– so zreteľom na články 211 a 212 a článok 127 ods. 2 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A7-0000/2011),

1. sa rozhodol zmeniť a doplniť svoj rokovací poriadok v zmysle nižšie uvedených zmien;

2. rozhodol, že znenie uvedenej dohody bude pripojené k jeho rokovaciemu poriadku ako 
príloha X časť B;

3. rozhodol, že tieto zmeny a doplnenia nadobudnú platnosť v deň nadobudnutia platnosti 
dohody;

4. poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil Rade a Komisii pre informáciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 9 – nadpis

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Finančné záujmy poslancov, pravidlá 
správania a prístup do Parlamentu

Finančné záujmy poslancov, pravidlá 
správania, register transparentnosti 
a prístup do Parlamentu

Or. fr

Odôvodnenie

Úprava názvu s cieľom zohľadniť nové ustanovenia.
                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2011)...
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 9 – odsek 3a (nový)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Na začiatku každého volebného 
obdobia Parlamentu určia kvestori 
maximálny počet asistentov, ktorých môže 
každý poslanec zaregistrovať 
(registrovaní asistenti).

Or. fr

Odôvodnenie

Tento odsek sa presúva z článku 2 prílohy X pre väčšiu zrozumiteľnosť štruktúry a lepšie 
usporiadanie ustanovení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 9 – odsek 4

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Kvestori zodpovedajú za vystavenie 
preukazu na meno, s platnosťou najviac 
jeden rok, osobám, ktoré chcú pravidelne 
vstupovať do priestorov Parlamentu s 
cieľom poskytovať poslancom informácie 
súvisiace s výkonom poslaneckého 
mandátu, a to v ich vlastnom záujme 
alebo v záujme tretej strany.

4. Za vydávanie dlhodobých preukazov 
oprávňujúcich na vstup osobám, ktoré nie 
sú zamestnané v inštitúciách Európskej 
únie, zodpovedajú kvestori. Platnosť 
preukazov oprávňujúcich na vstup je 
maximálne jeden rok, pričom je možné ju 
obnoviť.

Tieto osoby musia:
– dodržiavať kódex správania uverejnený 
v prílohe k rokovaciemu poriadku1;

– zapísať sa do registra vedeného 
kvestormi.
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Tento register je na požiadanie prístupný 
verejnosti na všetkých pracoviskách 
Parlamentu a v jeho informačných 
kanceláriách v členských štátoch v 
podobe, ktorú stanovia kvestori.

Ustanovenia upravujúce použitie tohto 
odseku sú uvedené v prílohe 
k rokovaciemu poriadku2.

Uvedené preukazy oprávňujúce na vstup 
možno vydávať:
– osobám, ktoré sú zaregistrované 

v registri transparentnosti,3 alebo ktoré 
zastupujú organizácie v ňom 
zaregistrované, či pracujú pre takéto 
organizácie, pričom však registrácia 
automaticky neoprávňuje získať preukaz 
oprávňujúci na vstup;
– osobám, ktoré chcú pravidelne 
vstupovať do priestorov Parlamentu, ale 
nepatria do všeobecného rozsahu 
pôsobnosti dohody o zriadení registra 
transparentnosti4;
– miestnym asistentom poslancov.

_________________ ___________
1 Pozri prílohu X.
2 Pozri prílohu X.

3 Register vytvorený na základe dohody medzi 
Európskym parlamentom a Európskou komisiou 
o zriadení registra transparentnosti určeného pre 
organizácie a samostatne činné fyzické osoby, 
ktoré sa podieľajú na tvorbe a vykonávaní politiky 
EÚ (pozri prílohu X časť B).

4 Pozri prílohu X časť B.

Or. fr

Odôvodnenie

Účelom tejto úpravy je zohľadnenie nových práv a povinností týkajúcich sa postupov pre 
orgány Európskeho parlamentu a pre tretie strany v rámci ich vzťahov s Európskym 
parlamentom. Pozri najmä body 1, 7, 17 – 27 dohody. Účelom úpravy je okrem toho lepšie 
usporiadanie ustanovení týkajúcich sa vstupu do EP. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 9 – odsek 4a (nový)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Osoby zaregistrované v registri 
transparentnosti majú v rámci svojho 
postavenia v Parlamente povinnosť 
dodržiavať: 

– kódex správania pripojený k dohode1;  

– postupy a ďalšie povinnosti stanovené 
v dohode a 

– ustanovenia tohto článku, ako aj 
ustanovenia upravujúce jeho použitie.

___________________
1 Pozri prílohu 3 dohody, ktorá sa nachádza 
v prílohe X časti B.

Or. fr

Odôvodnenie

Účelom tejto úpravy je zohľadnenie nových práv a povinností týkajúcich sa postupov pre 
orgány Európskeho parlamentu a pre tretie strany v rámci ich vzťahov s Európskym 
parlamentom. Pozri najmä body 7, 17 – 27 a prílohu 3 dohody. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 9 – odsek 4b (nový)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4b. Kvestori stanovujú, do akej miery je 
kódex správania uplatniteľný na osoby, 
ktoré sú síce držiteľmi dlhodobého 
preukazu oprávňujúceho na vstup, ale 
nepatria do všeobecného rozsahu 
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pôsobnosti dohody;

Or. fr

Odôvodnenie

Úprava s cieľom zabezpečiť, aby sa zachovala nezávislosť Európskeho parlamentu, pokiaľ ide 
o stanovovanie práv a povinností tých osôb (držiteľov dlhodobého preukazu oprávňujúceho 
na vstup) v rámci ich vzťahov s EP, ktoré nepatria do všeobecného rozsahu pôsobnosti 
registra (politické strany, cirkvi atď.). 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 9 – odsek 4c (nový)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4c. Preukaz oprávňujúci na vstup sa 
odoberie na základe odôvodneného 
rozhodnutia kvestorov v týchto prípadoch:

– vyradenie z registra transparentnosti, ak 
odobratiu nebránia vážne dôvody;

– vážne zanedbanie povinností 
stanovených v odseku 4a. 

Or. fr

Odôvodnenie

V zmysle bodov 4 a 5 dohody je v súvislosti s odoberaním preukazov oprávňujúcich na vstup 
kvestorom ponechaná voľnosť rozhodovania. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 9 – odsek 4d (nový)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4d. Predsedníctvo prijme na návrh 
generálneho tajomníka potrebné 
opatrenia s cieľom zaviesť register 
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transparentnosti, a to v súlade 
s ustanoveniami dohody o zriadení tohto 
registra.
Ustanovenia upravujúce použitie odsekov 
4 až 4d sú uvedené v prílohe3.
___________________
3 Pozri prílohu X časť A.

Or. fr

Odôvodnenie

Pozri body 20 a 21 dohody, transponované na toto miesto, aby lepšie odrážali vnútornú 
organizáciu Európskeho parlamentu. Druhý pododsek je odkazom, ktorý je z dôvodu lepšieho 
vnútorného usporiadania presunutý z odseku 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Príloha X – nadpis

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

PRÍLOHA X PRÍLOHA X
Ustanovenia o použití čl. 9 ods. 4 -
lobistické skupiny v Európskom 
parlamente

Register transparentnosti

A. Ustanovenia o použití čl. 9 ods. 4 až 4d

Or. fr

Odôvodnenie

V spoločnom registri sa nepoužíva termín lobistická skupina. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Príloha X – článok 1
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Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 1 Jediný článok
Preukazy Preukazy oprávňujúce na vstup

1. Na preukaze, ktorá má formu plastovej 
karty, sa nachádza fotografia majiteľa, jeho 
meno (mená) a priezvisko a názov 
spoločnosti, organizácie alebo osoby, pre 
ktorú pracuje.

1. Na dlhodobom preukaze oprávňujúcom 
na vstup, ktorý má formu plastovej karty, 
sa nachádza fotografia majiteľa, jeho meno 
(mená) a priezvisko a názov spoločnosti, 
organizácie alebo osoby, pre ktorú pracuje. 

Držiteľ preukazu je povinný nosiť preukaz 
na viditeľnom mieste vo všetkých 
priestoroch Parlamentu. V opačnom 
prípade mu môže byť preukaz odobraný.

Držiteľ preukazu oprávňujúceho na vstup 
je povinný nosiť preukaz na viditeľnom 
mieste vo všetkých priestoroch Parlamentu. 
V opačnom prípade mu môže byť preukaz 
oprávňujúci na vstup odobraný.

Preukazy sa svojou formou a farbou líšia 
od preukazov pre príležitostných 
návštevníkov.

Preukazy oprávňujúce na vstup sa svojou 
formou a farbou líšia od preukazov pre 
príležitostných návštevníkov.

2. Preukaz sa obnoví iba v prípade, že jej 
majiteľ dodržuje povinnosti vyplývajúce 
z čl. 9 ods. 4.

2. Preukaz oprávňujúci na vstup sa obnoví 
iba v prípade, že jeho majiteľ dodržuje 
povinnosti vyplývajúce z čl. 9 ods. 4a 
nariadenia. 

Každá námietka zo strany poslanca 
týkajúca sa aktivity zástupcu alebo 
lobistickej skupiny sa predloží kvestorom, 
ktorí prípad prešetria a môžu rozhodnúť 
o ponechaní alebo odobratí preukazu.

Každá sťažnosť, ktorá je podložená 
podstatnými skutočnosťami a ktorá patrí 
do všeobecného rozsahu pôsobnosti 
kódexu správania pripojeného k dohode 
o zriadení registra transparentnosti1, sa 
predloží spoločnému sekretariátu registra. 
Generálny tajomník Parlamentu oznámi 
rozhodnutie o vyradení z registra 
kvestorom, ktorí rozhodnú o odobratí 
preukazu oprávňujúceho na vstup.
Rozhodnutie, ktorým kvestori oznamujú 
odobratie jedného alebo viacerých 
preukazov oprávňujúcich na vstup, je 
výzvou pre držiteľov preukazov 
oprávňujúcich na vstup alebo subjekty, 
pre ktoré pracujú, aby do 15 dní odo dňa 
oznámenia rozhodnutia vrátili príslušné 
preukazy oprávňujúce na vstup do 
Parlamentu.

3. Preukaz v žiadnom prípade neoprávňuje 
jeho držiteľa zúčastňovať sa na iných než 
verejných schôdzach Parlamentu a jeho 

3. Preukaz oprávňujúci na vstup 
v žiadnom prípade neoprávňuje jeho 
držiteľa zúčastňovať sa na iných než 
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orgánov a v takom prípade ho nezbavuje 
povinnosti dodržiavať predpisy o vstupe 
platné pre všetkých občanov Európskej 
únie.

verejných schôdzach Parlamentu a jeho 
orgánov a v takom prípade ho nezbavuje 
povinnosti dodržiavať predpisy o vstupe, 
platné pre všetkých občanov Európskej 
únie.
_______________________

1 Pozri prílohu 3 dohody, ktorá sa nachádza v časti 
B tejto prílohy.

Or. fr

Odôvodnenie

Účelom tejto úpravy je zohľadnenie nových práv a povinností týkajúcich sa postupov pre 
orgány Európskeho parlamentu a pre tretie strany, pokiaľ ide o vybavovanie sťažností 
a odobratie preukazu oprávňujúceho na vstup. Pozri najmä body 18 – 19 a prílohu 4 
k dohode. Prispôsobenie terminológii použitej v dohode („preukaz oprávňujúci na vstup“).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Príloha X – článok 2

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Na začiatku každého volebného 
obdobia Parlamentu určia kvestori 
maximálny počet asistentov, ktorých môže 
každý poslanec zaregistrovať.

vypúšťa sa

Pri nástupe do funkcie registrovaní 
asistenti urobia písomné vyhlásenie o 
svojej profesionálnej činnosti a všetkých 
ostatných platených funkciách alebo 
činnostiach.
2. Asistenti majú prístup do Parlamentu 
za rovnakých podmienok ako personál 
generálneho sekretariátu alebo 
politických skupín.
3. Všetky ostatné osoby vrátane tých, ktoré 
pracujú priamo s poslancami, majú 
prístup do Parlamentu iba za podmienok 
stanovených v čl. 9 ods. 4.

Or. fr
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Odôvodnenie

Článok 9 sa zaoberá otázkou registrovaných asistentov a miestnych asistentov. Ďalšie 
ustanovenia stratili platnosť, keďže registrovaní asistenti patria medzi zamestnancov, na 
ktorých sa vzťahuje služobný poriadok. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Príloha X – článok 3

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 3 vypúšťa sa
Kódex správania

1. V rámci svojho postavenia v 
Parlamente majú osoby, ktorých mená sú 
zapísané v registri podľa čl. 9 ods. 4, tieto 
povinnosti:
a) dodržiavať ustanovenia článku 9 a tejto 
prílohy;
b) oznámiť záujem alebo záujmy, ktoré 
zastupujú vo vzťahoch s poslancami 
Parlamentu, ich personálom alebo 
úradníkmi Parlamentu;
c) zdržať sa každej činnosti za účelom 
získania informácií nečestným spôsobom;
d) pri rokovaní s tretími osobami 
neodvolávať sa na žiadny formálny vzťah 
s Parlamentom;
e) neposkytovať kópie dokumentov 
získaných v Parlamente tretím osobám zo 
zištných dôvodov;
f) prísne dodržiavať ustanovenia prílohy I 
čl. 2 ods. 2;
g) uistiť sa, že každá podpora poskytnutá 
podľa ustanovení prílohy I článku 2 je 
uvedená v príslušnom registri;
h) v prípade zamestnávania bývalých 
úradníkov spĺňať ustanovenia služobného 
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poriadku;
i) dodržiavať predpisy prijaté 
Parlamentom v oblasti práv a 
zodpovednosti bývalých poslancov;
j) za účelom zabránenia prípadnému 
konfliktu záujmov získať predchádzajúci 
súhlas príslušného poslanca alebo 
poslancov v súvislosti so zamestnaním 
alebo podpisom zmluvy s bývalým 
asistentom poslanca a následne sa 
presvedčiť, že táto skutočnosť je uvedená 
v registri podľa čl. 9 ods. 4;
2. Každé porušenie tohto kódexu 
správania poslancov môže viesť k 
odobratiu preukazu dotknutých osôb, 
prípadne spoločností, ktorých sú 
zamestnancami.

Or. fr

Odôvodnenie

V prílohe 3 k dohode sa nachádza spoločný kódex správania, ktorý obsahuje prvky tohto 
článku: mal by sa preto vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Príloha X – časť B – nadpis (nový)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

B. Dohoda medzi Európskym 
parlamentom a Európskou komisiou 
o zriadení registra transparentnosti 
určeného pre organizácie a samostatne 
činné fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na 
tvorbe a vykonávaní politiky EÚ

Or. fr
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Vzťahy medzi európskymi inštitúciami a zodpovednými politickými činiteľmi na jednej 
strane a občianskou spoločnosťou, občanmi a reprezentatívnymi združeniami na strane druhej 
sú vymedzené a podporované Zmluvou o Európskej únii, najmä v čl. 11 ods. 1 a 2: „1. 
Inštitúcie dávajú primeraným spôsobom občanom a reprezentatívnym združeniam možnosť 
verejne vyjadrovať a vymieňať si názory na všetky oblasti činnosti Únie. 2. Inštitúcie 
udržiavajú otvorený, transparentný a pravidelný dialóg s reprezentatívnymi združeniami a 
občianskou spoločnosťou.“ 
Po ratifikácii Lisabonskej zmluvy sa právomoci Európskeho parlamentu posilnili, a Európsky 
parlament sa tak stal spoluzákonodarcom takmer vo všetkých oblastiach v riadnom 
legislatívnom postupe. Preto sa naň zameria ešte viac lobistických skupín, ktoré okrem iného 
zohrávajú kľúčovú úlohu v otvorenom a pluralitnom dialógu, na ktorom je založený 
demokratický systém, a pre poslancov Európskeho parlamentu sú pri vykonávaní ich mandátu 
významným zdrojom informácií.
Európsky parlament a Komisia sa vzhľadom na tieto ústavné zmeny a súvislosti a v súlade so 
svojím záväzkom zabezpečovať transparentnosť dohodli vytvoriť a viesť spoločný register, 
aby evidovali a kontrolovali organizácie a osoby, ktoré sa podieľajú na tvorbe a vykonávaní 
politiky Európskej únie.

Vytvorenie a vedenie registra sa opierajú o platné systémy, ktoré boli zriadené a zavedené 
Európskym parlamentom v roku 1996 a Európskou komisiou v júni roku 2008 a ktoré boli 
doplnené činnosťou spoločnej pracovnej skupiny Európskeho parlamentu a Komisie, ako aj 
úpravami na základe nadobudnutých skúseností a príspevkov, ktoré poskytli zainteresované 
strany. 

Tento prístup nemá žiaden dosah na ciele Európskeho parlamentu, ako sú stanovené v jeho 
predchádzajúcom uznesení týkajúcom sa tejto témy1, a ani v najmenšom žiaden z týchto 
cieľov neprejudikuje. Register musí predovšetkým rešpektovať právo poslancov vykonávať 
ich poslanecký mandát bez obmedzení a nesmie brániť ich voličom vstupovať do priestorov 
Európskeho parlamentu. Okrem toho nesmie zasahovať do kompetencií alebo výsad strán 
a ovplyvňovať ich organizačné právomoci (napr. úlohu kvestorov, pokiaľ ide o vydávanie 
a odoberanie preukazov oprávňujúcich na vstup).

Na to, aby sa zabezpečilo dodržiavanie uvedeného prístupu a aby sa zohľadnili úpravy 
existujúcich práv a povinností, ako aj vytvorenie nových práv a povinností týkajúcich sa 
postupov pre poslancov a orgány Európskeho parlamentu a pre tretie strany v rámci ich 
vzťahov a kontaktov s Európskym parlamentom, mal by sa zmeniť a doplniť rokovací 
poriadok Európskeho parlamentu, a to na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 18. 
novembra 2010, podľa článku 127 ods. 2.

                                               
1 Uznesenie Európskeho parlamentu z 8. mája 2008 o vytvorení rámca pre činnosť zástupcov záujmových skupín 
(lobistov) v inštitúciách Európskej únie (P6_TA(2008)0197).


