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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно сключването на междуинституционално споразумение между 
Европейския парламент и Комисията относно общ регистър за прозрачност
(2010/2291(ACI))

Европейският парламент,

–
като взе предвид решението на Председателския съвет от 18 ноември 2010 г.,

– като взе предвид проекта на споразумение между Европейския парламент и 
Европейската комисия относно създаването на „Регистър за прозрачност“ (наричан 
по-долу „споразумението“),

– като взе предвид своята резолюция от 8 май 2008 г. относно разработването на 
правната рамка за дейността на представителите на интереси (лобистите) в 
европейските институции1,

– като взе предвид член 127, параграф 1 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси (A7-0000/2011),

А. като има предвид, че член 11, параграф 2 от Договора за Европейския съюз гласи, 
че: „Институциите поддържат открит, прозрачен и редовен диалог с 
представителните организации и гражданското общество“,

Б. като има предвид, че общ регистър на организациите и отделните лица, участващи 
в разработването и прилагането на политиките на ЕС, ще повиши прозрачността на 
този диалог,

В. като има предвид, че горепосочената резолюция на Парламента от 8 май 2008 г. 
определи принципите, въз основата на които Парламентът започна преговори с 
Комисията относно общия регистър,

Г. като има предвид, че необходимите промени в Правилника за дейността на 
Европейския парламент са въведени в неговото решение от ........... 2011 г. относно 
изменението на правилника вследствие на създаването на общ регистър за 
прозрачност между Парламента и Комисията2,

1. счита споразумението за важна стъпка към по-голяма прозрачност;

2. посочва, че в общ регистър цялата информация може да бъде намерена на едно 
място, като по този начин се улесняват гражданите при установяването на това кои 
участници поддържат контакт с институциите; отбелязва, че той също ще улесни 
задачата на представителите на интереси, които са длъжни да се регистрират само 

                                               
1 OВ C 271 E, 12.11.2009 г., стр. 48.
2 Приети текстове, P7_TA(2011)0000.
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веднъж;

3. отново заявява обаче, че Парламентът запазва своето неограничено право да 
решава кой да получи разрешение за достъп до неговите сгради;

4. счита, че споразумението де факто отговаря на искането на Парламента за 
задължителна регистрация, тъй като продължава да бъде невъзможно получаването 
на пропуск, даващ право на достъп до Парламента, без първоначална регистрация;

5. припомня своето желание Съветът да стане страна по споразумението;

6. приветства по-специално следните аспекти, които се съдържат в споразумението:

а) промяна на наименованието на регистъра на „Регистър за прозрачност“;

б) обхват на регистъра, който включва всички съответни участници, но 
изключва, наред с другото, социалните партньори като участници в социалния 
диалог, както и църквите, политическите партии и местните, регионалните и 
общинските органи;

в) разделяне на регистъра на отделни раздели и подраздели, което прави 
възможно вписването на различните видове организации и асоциации в 
регистъра;

г) изискване за съответна финансова информация;

7. одобрява сключването на споразумението в приложение и решава да го приложи 
към своя Правилник за дейността;

8. възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и, за 
сведение, на Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Прозрачността на политическите институции е предпоставка за легитимност. Следва да 
бъде лесно упражняването на контрол върху това как се вземат решения, какви са 
факторите, оказващи влияние върху този процес, и накрая как се разходват средствата, 
т.е. парите на данъкоплатците. Следователно правилата за лобиране са в крайна сметка 
въпрос на легитимност.

Парламентът беше първата европейска институция, която разгледа явлението, свързано 
с нарастващ брой групи по интереси на европейско равнище, и особено последиците в 
резултат от тази еволюция за законодателния процес. След няколко доклада и обстойни 
разисквания Парламентът въведе своя регистър за представителите на интереси през 
1996 г.

Доклад Stubb-Friedrich

През 2006 г. Комисията представи „Европейска инициатива за прозрачност“, в която тя 
предложи общ регистър „обслужване на едно гише“ за лобистите в Комисията и 
Парламента.

Отговорът на Парламента на тази инициатива на Комисията беше докладът на 
комисията по конституционни въпроси относно разработването на правната рамка за 
дейността на представителите на интереси (лобистите) в европейските институции. 
Докладчикът беше Alexander Stubb (PPE, FI), но след номинирането му за министър на 
външните работи на Финландия, докладът беше поет от Ingo Friedrich (PPE, DE). 
Резолюцията беше приета на пленарно заседание на 8 май 2008 г. 

Резолюцията приветства предложението на Комисията и призовава за 
междуинституционално споразумение относно общ регистър между Парламента, 
Комисията и Съвета. В нея се отправя искане към Комисията да постигне споразумение 
с Парламента относно общ кодекс за поведение за лобистите и се подчертава, че 
санкциите (в сериозни случаи на заличаване от регистъра) следва да се прилагат за 
лобистите, които са нарушили кодекса. Резолюцията предлага съвместна работна група
на високо равнище от трите институции с цел разглеждане създаването на общ 
регистър.

Съвместна работна група на високо равнище

Тази група беше създадена през ноември 2008 г. между Парламента и Комисията − 
Съветът не счете за необходимо да участва. През април 2009 г. работната група прие 
обща декларация и предложение относно общ кодекс за поведение. След 
произвеждането на избори за Европейски парламент новата работна група беше 
създадена между Парламента и Комисията. Делегацията на ЕП беше водена от 
заместник-председателя на ЕП Diana Wallis, като в състава й влизаха Carlo Casini, 
Isabelle Durant и Jo Leinen. 
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През ноември 2010 г. работната група успя да приеме проект на споразумение относно 
създаването на „Регистър за прозрачност“.

Парламентът постигна важните си цели

Постигнатият резултат съответства на целите, установени от Парламента по най-
съществените въпроси:

1. Въпреки че регистрацията не е задължителна − което беше целта на Парламента, тя 
може да се разглежда като „задължителна де факто“, тъй като постоянният достъп до 
сградите на Парламента се разрешава единствено на регистрираните представители на 
интереси. 

2. Общият регистър гарантира най-широко участие на всички категории субекти, като 
същевременно зачита тяхната различна или специфична идентичност. Новото 
наименование „Регистър за прозрачност“ улеснява вписването на нетърговски 
организации в регистъра.

3. Новият механизъм осигурява допълнителна информация като например броя на 
отделните лица, участващи във всички дейности, свързани с регистъра, и равнището на 
средства на ЕС, получени от регистранта. Той също така ще предоставя разяснения по 
отношение на допустимите дейности, попадащи в обхвата на регистъра, и процесите, 
съгласно които жалбите ще бъдат обработвани. 

Заключение

Докладчикът изразява готовност да препоръча приемането на проекта на споразумение 
относно създаването на „Регистър за прозрачност“. Общият регистър ще бъде стъпка 
напред към по-голяма прозрачност в европейските институции, което по всяка 
вероятност ще допринесе за по-голяма легитимност на европейския проект сред 
гражданите на ЕС.


