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NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem a Komisí 
o společném rejstříku transparentnosti
(2010/2291(ACI))

Evropský parlament,

– s ohledem na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 18. listopadu 2010,

– s ohledem na návrh dohody mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí o zřízení 
rejstříku transparentnosti (dále jen „dohoda“),

– s ohledem na své usnesení ze dne 8. května 2008 k vytvoření rámce pro činnost zástupců 
zájmových skupin (lobbistů) v evropských orgánech1,

– s ohledem na čl. 127 odst. 1 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A7-0000/2011),

A. vzhledem k čl. 11 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii, který stanoví, že: „Orgány udržují 
otevřený, transparentní a pravidelný dialog s reprezentativními sdruženími a s občanskou 
společností“,

B. vzhledem k tomu, že společný rejstřík organizací a jednotlivců zabývajících se tvorbou 
politik EU a jejich prováděním posiluje transparentnost zmíněného dialogu,

C. vzhledem k tomu, že výše zmíněné usnesení Parlamentu ze dne 8. května 2008 stanovilo 
zásady, na jejichž základě Parlament zahájil jednání s Komisí ohledně společného 
rejstříku,

D. vzhledem k tomu, že nutné změny jednacího řádu Parlamentu se zavádějí v rozhodnutí 
Evropského parlamentu ze dne ……… 2011 o změně jednacího řádu po zřízení 
společného rejstříku transparentnosti mezi Parlamentem a Komisí2,

1. považuje dohodu za důležitý krok k zlepšení transparentnosti;

2. zdůrazňuje, že společný rejstřík umožní nalézt všechny informace na jednom místě, 
a usnadní tak občanům zjistit, které subjekty jsou s orgány v kontaktu; poukazuje na to, 
že společný rejstřík také ulehčuje roli zástupcům zájmových skupin, kteří se musejí 
zaregistrovat pouze jednou;

3. opětovně však zdůrazňuje, že Parlament si ponechává své neomezené právo rozhodnout 
o tom, komu bude povoleno získat přístup do parlamentních prostor;

                                               
1 Úř. věst. C 271 Ε, 12.11.2009, s. 48.
2 Přijaté texty, P7_TA(2011)0000.
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4. zastává názor, že dohoda fakticky splňuje požadavek Parlamentu týkající se povinné 
registrace, protože je nadále nemožné, aby kdokoliv získal dlouhodobý průkaz 
opravňující ke vstupu do Parlamentu bez toho, že by se nejprve zaregistroval;

5. opakovaně vyjadřuje své přání, aby se Rada stala smluvní stranou dohody;

6. vítá zejména následující prvky dohody:

a) změnu názvu rejstříku na „Rejstřík transparentnosti“;

b) oblast působnosti rejstříku, do které spadají všechny příslušné subjekty, z níž jsou 
však vyňati mimo jiné sociální partneři jako subjekty sociálního dialogu, dále církve, 
politické strany a místní, regionální a obecní orgány;

c) rozdělení rejstříku do samostatných oddílů a pododdílů, což umožňuje, aby byly do 
rejstříku zapsány různé typy organizací a sdružení;

d) požadavek na poskytnutí příslušných finančních informací;

7. schvaluje uzavření níže uvedené dohody a činí rozhodnutí připojit ji ke svému jednacímu 
řádu;

8. pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Základním předpokladem legitimity je transparentnost politických orgánů. Mělo by být 
snadné zjistit, jak jsou rozhodnutí přijímána, jaké vlivy jsou v jejich pozadí a jak jsou 
rozdělovány prostředky, tj. peníze daňových poplatníků. Pravidla lobbování jsou tak 
v konečném důsledku otázkou legitimity.

Parlament byl prvním orgánem EU, který se začal zabývat otázkou rostoucího počtu 
zájmových skupin na úrovni EU, a zejména důsledky tohoto vývoje pro legislativní proces. Po 
několika zprávách a důkladných diskuzích Parlament v roce 1996 zavedl rejstřík zástupců 
zájmových skupin.

Zpráva Stubb-Friedrich

Komise v roce 2006 vydala „Evropskou iniciativu pro transparentnost“, ve které navrhla 
společné „jedno registrační místo“, kde by se lobbisté mohli zaregistrovat u Komise 
i Parlamentu.

Odpovědí Parlamentu na tuto iniciativu Komise byla zpráva Výboru pro ústavní záležitosti 
o vytvoření rámce pro činnost zástupců zájmových skupin (lobbistů) v evropských orgánech. 
Zpravodajem byl Alexander Stubb (skupina Evropské lidové strany, Finsko), avšak poté, co 
byl jmenován do funkce ministra zahraničních věcí Finska, přípravu zprávy převzal Ingo 
Friedrich (skupina Evropské lidové strany, Německo). Usnesení bylo přijato na plenárním 
zasedání dne 8. května 2008. 

V usnesení je vítán návrh Komise a navrhuje se vytvořit interinstitucionální dohodu 
o společném rejstříku mezi Parlamentem, Komisí a Radou. Komise je v něm žádána, aby 
vedla jednání s Parlamentem o společném kodexu chování pro lobbisty, a je v něm 
zdůrazněno, že lobbisté, kteří kodex poruší, by měli být postihováni (v závažných případech 
vyloučením z rejstříku). V usnesení se navrhuje společná pracovní skupina na vysoké úrovni 
všech tří orgánů, která by měla za cíl zvážit zřízení společného rejstříku.

Společná pracovní skupina na vysoké úrovni

Pracovní skupina byla zřízena v listopadu 2008 mezi Parlamentem a Komisí; Rada 
nepovažovala za nutné se této skupiny zúčastnit. Pracovní skupina přijala v dubnu 2009 
společné prohlášení a návrh na společný kodex chování. Po volbách do Evropského 
parlamentu byla mezi Parlamentem a Komisí ustanovena nová pracovní skupina. Delegaci 
Evropského parlamentu vedla místopředsedkyně Diana Wallisová a členy delegace byli Carlo 
Casini, Isabelle Durantová a Jo Leinen. 

Tato pracovní skupina dosáhla v listopadu 2010 přijetí návrhu dohody o zřízení rejstříku 
transparentnosti.
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Parlament dosáhl svých hlavních cílů

Dosažený výsledek se v nejpodstatnějších bodech shoduje s cíli, které Parlament stanovil:

1. Přestože registrace není povinná – původním cílem Parlamentu byla povinná registrace –
lze ji považovat za „fakticky povinnou“, poněvadž pravidelný přístup do prostor Parlamentu 
je povolen pouze registrovaným zástupcům zájmových skupin. 

2. Společný rejstřík zajišťuje co nejširší zapojení všech kategorií subjektů a přitom respektuje 
jejich odlišné či specifické právní subjektivity. Nový název „Rejstřík transparentnosti“ ulehčí 
nekomerčním organizacím nechat se do rejstříku zapsat.

3. Nový mechanismus poskytne doplňující informace, jako například počet jednotlivců 
zapojených do všech aktivit spojených s rejstříkem a objem prostředků EU, které 
zaregistrovaný subjekt obdrží. Poskytne také objasnění týkající se způsobilých aktivit 
spadajících do působnosti rejstříku a postupů pro vyřizování stížností. 

Závěr

Zpravodaj je připraven doporučit přijetí návrhu dohody o zřízení rejstříku transparentnosti. 
Společný rejstřík bude krokem vpřed k zlepšení transparentnosti v evropských orgánech, což 
snad přispěje ke zvýšení legitimity evropského projektu mezi občany.


