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PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o spremembi Poslovnika Evropskega parlamenta zaradi vzpostavitve skupnega registra 
za preglednost Evropskega parlamenta in Komisije
(22010/2292(REG))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sklepa konference predsednikov z dne 18. novembra 2010,

– ob upoštevanju sklepa z dne ...1 o odobritvi sklenitve Sporazuma med Evropskim 
parlamentom in Evropsko komisijo o vzpostavitvi „registra za preglednost“,

– ob upoštevanju členov 211 in 212 ter člena 127(2) svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A7-0000/2011),

1. sklene spremeniti svoj poslovnik, kakor sledi;

2. sklene, da bo besedilo zgoraj navedenega sporazuma vstavljeno v njegov poslovnik kot 
del B Priloge X;

3. sklene, da začnejo te spremembe veljati na dan začetka veljavnosti sporazuma;

4. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji v vednost;

Predlog spremembe 1

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 9 – Naslov

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Finančni interesi poslancev, pravila 
ravnanja in dostop do Parlamenta

Finančni interesi poslancev, pravila 
ravnanja, register za preglednost in dostop 
do Parlamenta

Or. fr

Obrazložitev

Prilagoditev naslova zaradi upoštevanja novih določb.

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)…
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Predlog spremembe <NumAm>2</NumAm>

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 9 – odstavek 3 a (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

3a. Kvestorji na začetku vsakega 
parlamentarnega obdobja določijo 
najvišje število pomočnikov, ki jih vsak 
poslanec lahko prijavi (prijavljeni 
pomočniki).

Or. fr

Obrazložitev

Odstavek se prestavi iz člena 2 Priloge X zaradi jasnejše strukture in združitve določb.

Predlog spremembe <NumAm>3</NumAm>

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 9 – odstavek 4

Veljavno besedilo Predlog spremembe

4. Kvestorji so zadolženi za izdajo 
poimenskih izkaznic, veljavnih največ eno 
leto, osebam, ki želijo pogosto vstopati v 
prostore Parlamenta, da bi posredovali 
informacije poslancem v okviru njihovega 
parlamentarnega mandata v svojem 
interesu ali interesu tretjih oseb.

4. Dolgoročne izkaznice za vstop se na 
odgovornost kvestorjev izdajo osebam, ki 
niso del institucij Unije. Veljavnost teh 
izkaznic je največ eno leto in jo je mogoče 
podaljšati.

Navedene osebe morajo v zameno:
– spoštovati pravila ravnanja, objavljena v 
prilogi tega poslovnika2;

– vpisati se v register, ki ga vodijo 
kvestorji.

Register je na zahtevo dostopen javnosti 
na vseh krajih dela Parlamenta ter, v 
obliki, ki jo določijo kvestorji, v vseh 
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njegovih informacijskih pisarnah v 
državah članicah.

Uporabo določb tega odstavka ureja 
priloga tega poslovnika3.

Te izkaznice se lahko izdajo:

– osebam, ki so vpisane v register za 
preglednost3 ali ki zastopajo ali delajo za 
organizacije, vpisane v ta register, pri 
čemer ta vpis ne pomeni samodejne 
pravice do take izkaznice;
– osebam, ki želijo redno vstopati v 
prostore Parlamenta, vendar ne spadajo 
na področje uporabe Sporazuma o 
vzpostavitvi registra za preglednost4;
– lokalnim pomočnikom poslancev.

_________________ ___________
1 Glej Prilogo X.

2 Glej Prilogo X.

3 Register, vzpostavljen s Sporazumom med 
Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo o 
vzpostavitvi „registra za preglednost“ (za 
organizacije in samostojne sodelavce (fizične 
osebe), ki sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju 
politik EU) (glej del B Priloge X).
4 Glej del B Priloge X.

Or. fr

Obrazložitev

Namen spremembe je upoštevati nove postopkovne pravice in obveznosti za telesa Parlamenta 
in tretje osebe v okviru njihovih odnosov s Parlamentom. Glej predvsem točke 1, 7 in od 17 do 
27 sporazuma. Namen spremembe je tudi združiti določbe o vstopu v EP. 

Predlog spremembe <NumAm>4</NumAm>

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 9 – odstavek 4 a (novo)
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Veljavno besedilo Predlog spremembe

4a. Osebe, vpisane v register za 
preglednost, morajo v okviru svojih 
odnosov s Parlamentom upoštevati: 

– pravila ravnanja, priložena 
sporazumu1; 

– postopke in druge obveznosti, 
opredeljene s sporazumom; in 

– določbe tega člena in njegove izvedbene 
določbe.

___________________
1 Glej Prilogo 3 k sporazumu v delu B Priloge X.

Or. fr

Obrazložitev

Namen spremembe je upoštevati nove postopkovne pravice in obveznosti za telesa Parlamenta 
in tretje osebe v okviru njihovih odnosov s Parlamentom. Glej predvsem točke 7 in od 17 do 
27 sporazuma ter Prilogo 3 k temu sporazumu. 

Predlog spremembe <NumAm>5</NumAm>

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 9 – odstavek 4 b (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

4b. Kvestorji opredelijo, v kolikšni meri se 
pravila ravnanja uporabljajo za osebe, ki 
kljub dolgoročni izkaznici za vstop ne 
spadajo na področje uporabe Sporazuma.

Or. fr

Obrazložitev

Sprememba zaradi zagotovitve, da Parlament ohrani samostojnost pri opredelitvi pravic in 
obveznosti oseb (z dolgoročno izkaznico za vstop), ki ne spadajo na področje uporabe 
registra (politične stranke, cerkve itd.), v njihovih odnosih z EP. 
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Predlog spremembe <NumAm>6</NumAm>

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 9 – odstavek 4 c (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

4c. Izkaznica za vstop se odvzame na 
podlagi obrazloženega sklepa kvestorjev v 
naslednjih primerih:

– izbris iz registra za preglednost, razen če 
odvzemu nasprotujejo pomembni razlogi;

– huda kršitev obveznosti iz odstavka 4a. 

Or. fr

Obrazložitev

Ob upoštevanju točk 4 in 5 sporazuma kvestorji še naprej svobodno odločajo o odvzemu 
izkaznic za vstop. 

Predlog spremembe 7

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 9 – odstavek 4 d (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

4d. Predsedstvo na predlog generalnega 
sekretarja sprejme potrebne ukrepe za 
uvedbo registra za preglednost v skladu z 
določbami sporazuma o vzpostavitvi tega 
registra.
Uporabo določb odstavkov od 4 do 4c 
ureja priloga k temu poslovniku3.
___________________
3 Glej del A Priloge X.

Or. fr
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Obrazložitev

Glej točki 20 in 21 sporazuma, ki sta tu preneseni zaradi prikaza notranje organizacije 
Parlamenta. Drugi odstavek je sklic iz odstavka 4, prestavljen zaradi strukturnih razlogov.

Predlog spremembe 8

Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga X – naslov

Veljavno besedilo Predlog spremembe

PRILOGA X PRILOGA X

Določbe o izvajanju člena 9(4) - Lobiranje 
v Parlamentu

Register za preglednost

A. Določbe o izvajanju člena 9(4) do (4c)

Or. fr

Obrazložitev

V skupnem registru ni uporabljen izraz „interesna skupina“. 

Predlog spremembe 9

Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga X – člen 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Člen 1 Edini člen
Izkaznice Izkaznice za vstop

1. Izkaznica je plastična kartica s 
fotografijo imetnika, njegovim imenom in 
priimkom ter imenom družbe, organizacije 
ali osebe, za katero imetnik dela.

1. Dolgoročna izkaznica za vstop je 
plastična kartica s fotografijo imetnika, 
njegovim imenom in priimkom ter imenom 
družbe, organizacije ali osebe, za katero 
imetnik dela. 

Imetniki morajo izkaznico ves čas in v 
vseh prostorih Parlamenta nositi na vidnem 
mestu. V nasprotnem primeru se jim 

Imetniki morajo izkaznico za vstop ves čas 
in v vseh prostorih Parlamenta nositi na 
vidnem mestu. V nasprotnem primeru se 
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izkaznica lahko odvzame. jim izkaznica za vstop lahko odvzame.

Izkaznice se po obliki in barvi razlikujejo 
od dovolilnic za občasne obiskovalce.

Izkaznice za vstop se po obliki in barvi 
razlikujejo od dovolilnic za občasne 
obiskovalce.

2. Izkaznice se lahko podaljšajo le, če 
imetniki izpolnjujejo obveznosti iz člena 
9(4).

2. Izkaznice za vstop se lahko podaljšajo le, 
če imetniki izpolnjujejo obveznosti iz člena 
9(4a). 

Vsak ugovor poslanca zoper dejavnosti 
predstavnika ali interesne skupine se poda
kvestorjem, ki zadevo preučijo in odločijo, 
ali zadevna izkaznica še velja ali se jo 
odvzame.

Vsaka pritožba, ki je podprta s stvarnimi 
dejstvi in spada na področje uporabe 
pravil ravnanja, priloženih sporazumu o 
vzpostavitvi registra za preglednost1, se 
poda skupnemu sekretariatu registra. 
Generalni sekretariat Parlamenta pošlje 
sklepe o izbrisu iz registra kvestorjem, ki 
odločijo o odvzemu izkaznice za vstop.
Kvestorji s sklepi, s katerimi obvestijo o 
odvzemu ene ali več izkaznic za vstop, 
pozovejo imetnike ali subjekte, za katere ti
delajo, naj vrnejo navedene izkaznice za 
vstop v Parlament v 15 dneh od obvestila 
o sklepu.

3. Izkaznice v nobenem primeru ne dajejo 
imetnikom pravice do udeležbe na sejah 
Parlamenta ali njegovih teles, ki so zaprte 
za javnost, in v tem primeru ne dopuščajo 
izjem od pravil glede dostopa, ki veljajo za 
vse druge državljane Unije.

3. Izkaznice za vstop v nobenem primeru 
ne dajejo imetnikom pravice do udeležbe 
na sejah Parlamenta ali njegovih teles, ki 
so zaprte za javnost, in v tem primeru ne 
dopuščajo izjem od pravil glede dostopa, ki 
veljajo za vse druge državljane Unije.
_______________________

1 Glej Prilogo 3 k sporazumu v delu B te priloge.

Or. fr

Obrazložitev

Sprememba zaradi upoštevanja novih postopkovnih pravic in obveznosti za telesa Parlamenta 
in tretje osebe glede obravnave pritožb in odvzema izkaznice za vstop. Glej predvsem točki 18 
in 19 sporazuma ter Prilogo 4 k temu sporazumu. Prilagoditev terminologiji, uporabljeni v 
sporazumu („izkaznica za vstop“).
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Predlog spremembe 10

Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga X – člen 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

1. Kvestorji na začetku vsakega 
parlamentarnega obdobja določijo 
najvišje število pomočnikov, ki jih vsak 
poslanec lahko prijavi.

črtano

Prijavljeni pomočniki ob prevzemu 
funkcije podajo pisno izjavo o svojih 
poklicnih dejavnostih in drugih funkcijah 
in dejavnostih, za katere prejemajo 
plačilo.
2. Glede vstopa v Parlament veljajo zanje 
enaki pogoji kot za osebje sekretariata ali 
političnih skupin.
3. Vse druge osebe, vključno s tistimi, ki 
delajo neposredno s poslanci, lahko 
vstopijo v Parlament le pod pogoji iz člena 
9(4). 

Or. fr

Obrazložitev

V členu 9 se obravnava vprašanje prijavljenih in lokalnih pomočnikov. Druge določbe so 
postale zastarele, ker so prijavljeni pomočniki del osebja, za katero veljajo Kadrovskih 
predpisi.

Predlog spremembe 11

Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga X – člen 3

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Člen 3 črtano
Pravila ravnanja
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1. Osebe, vpisane v register iz člena 9(4), 
naj v svojih odnosih s Parlamentom:
a) spoštujejo določbe člena 9 in te priloge;
b) navedejo interes ali interese, ki jih 
zastopajo v odnosih s poslanci, njihovim 
osebjem ali uradniki Parlamenta;
c) se vzdržijo dejanj, katerih namen je 
nepošteno pridobivanje podatkov;
d) se v odnosih s tretjimi osebami vzdržijo 
sklicevanja na uradni odnos s 
Parlamentom;
e) ne razdeljujejo kopij dokumentov, ki jih 
dobijo v Parlamentu, tretjim osebami z 
namenom dobička;
f) strogo spoštujejo določbe Priloge I, člen 
2, drugi odstavek; 
g) zagotavljajo, da je vsaka pomoč v 
skladu z določbami Priloge I, člen 2, 
vpisana v ustrezni register;
h) pri najemanju nekdanjih uradnikov 
institucij spoštujejo določbe Kadrovskih 
predpisov;
i) spoštujejo pravila Parlamenta v zvezi s 
pravicami in dolžnostmi nekdanjih 
poslancev;
j) da bi se izognili morebitnemu 
navzkrižju interesov, pridobijo predhodno 
soglasje zadevnega poslanca ali poslancev 
v zvezi s pogodbenim razmerjem ali 
zaposlitvijo poslančevega pomočnika ter 
nato zagotovijo, da je to vpisano v register 
iz člena 9(4).
2. Vsaka kršitev kodeksa ravnanja lahko 
privede do odvzema izkaznice, izdane 
zadevnim osebam in po potrebi njihovim 
družbam.

Or. fr

Obrazložitev

Priloga 3 k sporazumu vsebuje skupna pravila ravnanja, v katerih so povzeti elementi tega 
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člena, zato ga je treba črtati.

Predlog spremembe 12

Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga X – del B – naslov (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

B. Sporazum med Evropskim 
parlamentom in Evropsko komisijo o 
vzpostavitvi registra za preglednost (za 
organizacije in samostojne sodelavce 
(fizične osebe), ki sodelujejo pri 
oblikovanju in izvajanju politik EU)

Or. fr



PR\855768SL.doc 13/13 PE458.480v01-00

SL

OBRAZLOŽITEV

Odnosi med institucijami in političnimi oblikovalci politik na eni strani ter civilno družbo, 
državljani in predstavniškimi združenji na drugi strani so urejeni in spodbujeni s Pogodbo o 
Evropski uniji in zlasti s členom 11(1) in (2) te pogodbe: „1. Institucije dajejo državljanom in 
predstavniškim združenjem na ustrezen način možnost izražanja in javne izmenjave mnenj 
glede vseh področij delovanja Unije. 2. Institucije vzdržujejo odprt, pregleden in reden dialog 
s predstavniškimi združenji in civilno družbo.“ 
Pristojnosti Evropskega parlamenta so se po ratifikaciji Lizbonske pogodbe povečale, tako da 
je postal sozakonodajalec na skoraj vseh področjih v rednem zakonodajnem postopku in bo 
tako postal še bolj zanimiv za zastopnike interesov, ki imajo poleg tega pomembno vlogo v 
odprtem in pluralističnem dialogu, na katerega se opira demokratični sistem, in so pomemben 
vir informacij za poslance pri izvajanju njihovega mandata.
Evropski parlament in Komisija sta se ob upoštevanju tega ustavnega razvoja in okvira ter v 
skladu z zavezanostjo preglednosti strinjala, da vzpostavita in upravljata skupni register, 
katerega namen sta registracija in spremljanje organizacij in fizičnih oseb, ki sodelujejo pri 
oblikovanju in izvajanju politik Evropske unije.

Vzpostavitev in upravljanje registra temeljita na obstoječih sistemih (Evropski parlament ga je 
vzpostavil in začel uporabljati leta 1996, Evropska komisija pa junija 2008), dopolnjenih z 
delom skupne delovne skupine Evropske parlamenta in Komisije ter s prilagoditvami, ki 
izhajajo iz izkušenj in prispevkov interesnih skupin. 

Ta pristop ne vpliva na cilje Evropskega parlamenta, navedene v resoluciji Parlamenta o tej 
temi1, in tudi ne posega vanje. Register mora predvsem spoštovati pravico poslancev, da 
parlamentarni mandat opravljajo brez omejitev, njihovim volivcem pa ne sme ovirati dostopa 
do prostorov Parlamenta. Poleg tega ne bo posegal v pristojnosti in posebne pravice 
pogodbenikov ali vplival na njune organizacijske pristojnosti (na primer na vlogo kvestorjev 
pri izdaji in odvzemu izkaznic za vstop).

Za zagotovitev spoštovanja zgoraj opisanega pristopa ter zaradi upoštevanja sprememb 
obstoječih pravic in obveznosti in določitve novih postopkovnih pravic in obveznosti za 
poslance, telesa Parlamenta in tretje osebe v njihovih odnosih in stikih s Parlamentom je treba 
na podlagi sklepa konference predsednikov z dne 18. novembra 2010 spremeniti Poslovnik 
Evropskega parlamenta v skladu s členom 127(2) tega poslovnika.

                                               
1  Resolucija Evropskega parlamenta z dne 8. maja 2008 o pripravi okvira za dejavnosti zastopnikov interesov 
(lobistov) v institucijah Evropske unije (P6_TA(2008)0197).


