
PR\856855PL.doc PE458.636v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Spraw Konstytucyjnych

2010/2291(ACI)

2.3.2011

PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie zawarcia porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie 
wspólnego dla Parlamentu i Komisji rejestru na rzecz przejrzystości
(2010/2291(ACI))

Komisja Spraw Konstytucyjnych

Sprawozdawca: Carlo Casini



PE458.636v01-00 2/6 PR\856855PL.doc

PL

PR_ACI_art127

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ...................................................3

UZASADNIENIE ..................................................................................................................5



PR\856855PL.doc 3/6 PE458.636v01-00

PL

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zawarcia porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie wspólnego dla 
Parlamentu i Komisji rejestru na rzecz przejrzystości
(2010/2291(ACI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając decyzję Konferencji Przewodniczących z dnia 18 listopada 2010 r.,

– uwzględniając projekt porozumienia Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej 
w sprawie utworzenia rejestru na rzecz przejrzystości (dalej zwanego „porozumieniem”),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie określenia ram dla 
działalności grup interesu (lobbystów) w instytucjach europejskich1,

– uwzględniając art. 127 ust. 1 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A7-0000/2011),

A. mając na uwadze, że art. 11 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, że „instytucje 
utrzymują otwarty, przejrzysty i regularny dialog ze stowarzyszeniami 
przedstawicielskimi i społeczeństwem obywatelskim”,

B. mając na uwadze, że dzięki wspólnemu rejestrowi organizacji i osób biorących udział 
w tworzeniu i wdrażaniu polityki UE zwiększy się przejrzystość tego dialogu,

C. mając na uwadze, że Parlament w wyżej wspomnianej rezolucji z dnia 8 maja 2008 r. 
określił zasady, na podstawie których rozpoczął negocjacje z Komisją w sprawie 
wspólnego rejestru,

D. mając na uwadze, że niezbędne zmiany w Regulaminie Parlamentu zostały wprowadzone 
decyzją z dnia ........... 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu w związku z utworzeniem 
rejestru na rzecz przejrzystości wspólnego dla Parlamentu i Komisji2,

1. uważa to porozumienie za istotny krok ku większej przejrzystości;

2. wskazuje, że dzięki wspólnemu rejestrowi wszystkie informacje można znaleźć 
w jednym miejscu, co ułatwi obywatelom sprawdzanie, które podmioty kontaktują się 
z instytucjami; zauważa, że upraszcza on też działania przedstawicieli grup interesu, 
którzy muszą rejestrować się tylko raz;

3. powtarza jednak, że Parlament zachowuje nieograniczone prawo do decydowania, kto 
jest uprawniony do wstępu do jego pomieszczeń;

                                               
1 Dz.U. C 271 E z 12.11.2009, s. 48.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0000.
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4. uważa, że porozumienie jest de facto zgodne z postulatem Parlamentu, aby rejestracja 
była obowiązkowa, ponieważ bez uprzedniej rejestracji nadal nie można otrzymać 
identyfikatora pozwalającego na wstęp do Parlamentu;

5. ponownie wyraża życzenie, aby Rada stała się stroną porozumienia;

6. z zadowoleniem przyjmuje szczególnie następujące elementy porozumienia:

a) zmianę nazwy rejestru na „rejestr na rzecz przejrzystości”;

b) zakres rejestru, obejmujący wszystkie odpowiednie podmioty, jednak wykluczający 
m.in. partnerów społecznych działających jako strony dialogu społecznego, a także 
kościoły, partie polityczne oraz władze lokalne, regionalne i municypalne;

c) podział rejestru na oddzielne sekcje i podsekcje, który umożliwia wprowadzanie 
do rejestru różnego rodzaju organizacji i stowarzyszeń;

d) wymóg podawania odpowiednich informacji finansowych;

7. zatwierdza zawarcie poniższego porozumienia i postanawia o jego załączeniu do 
Regulaminu PE;

8. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie 
i Komisji tytułem informacji.
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UZASADNIENIE

Przejrzystość instytucji politycznych to warunek wstępny ich legitymacji. Przypatrywanie się 
procesowi decyzyjnemu, kryjącym się za nim wpływom i wreszcie przydzielaniu środków 
finansowych, tj. pieniędzy podatników, powinno być łatwe. Dlatego zasady lobbingu to 
ostatecznie kwestia legitymacji do działania.

Parlament był pierwszą instytucją europejską, która zajęła się kwestią coraz liczniejszych 
grup interesu na szczeblu europejskim, a zwłaszcza konsekwencjami tego zjawiska dla 
procesu legislacyjnego. W 1996 r. Parlament, po przygotowaniu kilku sprawozdań i po 
wyczerpujących dyskusjach, rozpoczął prowadzenie rejestru przedstawicieli grup interesu.

Sprawozdanie Alexandra Stubba i Ingo Friedricha

W 2006 r. Komisja przedstawiła „europejską inicjatywę na rzecz przejrzystości”, w ramach 
której zaproponowała system jednorazowej rejestracji lobbystów w Komisji i Parlamencie.

Odpowiedzią Parlamentu na tę inicjatywę Komisji było sprawozdanie Komisji Spraw 
Konstytucyjnych w sprawie określenia ram dla działalności grup interesu (lobbystów) 
w instytucjach europejskich. Funkcję sprawozdawcy pełnił Alexander Stubb (PPE, FI), a po 
jego nominacji na stanowisko ministra spraw zagranicznych Finlandii pracę nad 
sprawozdaniem przejął Ingo Friedrich (PPE, DE). Rezolucję przyjęto na posiedzeniu 
plenarnym w dniu 8 maja 2008 r. 

W rezolucji z zadowoleniem przyjęto wniosek Komisji i wezwano do zawarcia porozumienia 
międzyinstytucjonalnego między Parlamentem, Komisją i Radą co do wspólnego rejestru. 
Zwrócono się do Komisji o przeprowadzenie negocjacji z Parlamentem w sprawie wspólnego 
kodeksu postępowania dla lobbystów i podkreślono, że na lobbystów, którzy naruszą kodeks, 
należy nałożyć sankcje (w poważnych przypadkach wykreślenie z rejestru). W rezolucji 
zaproponowano, aby międzyinstytucjonalna grupa robocza wysokiego szczebla skupiająca 
przedstawicieli wszystkich trzech instytucji rozważyła kwestie związane z utworzeniem 
wspólnego rejestru.

Międzyinstytucjonalna grupa robocza wysokiego szczebla

Taka grupa robocza została powołana w listopadzie 2008 r., przy czym w jej skład weszli 
przedstawiciele Parlamentu i Komisji – Rada nie uznała swojego udziału za konieczny. 
W kwietniu 2009 r. grupa robocza przyjęła wspólne oświadczenie i projekt wspólnego 
kodeksu postępowania. Po wyborach europejskich utworzono nową grupę roboczą złożoną 
z przedstawicieli Parlamentu i Komisji. Delegacji PE przewodniczyła wiceprzewodnicząca 
Diana Wallis, a jej członkami byli Carlo Casini, Isabelle Durant i Jo Leinen. 

W listopadzie 2010 r. grupie roboczej udało się przyjąć projekt porozumienia w sprawie 
utworzenia „rejestru na rzecz przejrzystości”.
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Parlament zrealizował podstawowe cele

Osiągnięte wyniki odpowiadają celom określonym przez Parlament w najistotniejszych 
punktach:

1. Wprawdzie rejestracja nie jest obowiązkowa – co było celem Parlamentu – jednak można 
uznać ją za obowiązkową w praktyce, ponieważ stały wstęp do Parlamentu mają tylko 
zarejestrowani przedstawiciele grup interesu. 

2. Dzięki wspólnemu rejestrowi zagwarantowano szerokie uczestnictwo wszelkiego rodzaju 
podmiotów przy jednoczesnym uwzględnieniu ich różnorodności i specyfiki. Nowa nazwa –
„rejestr na rzecz przejrzystości” – ułatwia umieszczanie w rejestrze organizacji 
niekomercyjnych.

3. Nowy mechanizm zapewnia dodatkowe informacje, takie jak liczba osób uczestniczących 
we wszelkich działaniach związanych z rejestrem oraz kwotę zasobów UE otrzymywanych 
przez zarejestrowany podmiot. Zapewni też dokładniejsze informacje o możliwych 
działaniach wchodzących w zakres stosowania rejestru i o procedurach stosowanych 
w przypadku skarg. 

Podsumowanie

Sprawozdawca bez wahania zaleca przyjęcie projektu porozumienia w sprawie utworzenia 
rejestru na rzecz przejrzystości. Wspólny rejestr będzie krokiem ku większej przejrzystości 
instytucji europejskich – mamy nadzieję, że przyczyni się do większej legitymacji projektu 
europejskiego wśród obywateli.


