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PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind încheierea unui acord interinstituțional între Parlamentul European și Comisie 
privind un registru de transparență comun
(2010/2291(ACI))

Parlamentul European,

– având în vedere decizia Conferinței președinților din 18 noiembrie 2010,

– având în vedere proiectul de acord între Parlamentul European și Comisie privind 
înființarea unui „registru de transparență” (denumit în continuare „acordul”),

– având în vedere Rezoluția sa din 8 mai 2008 privind dezvoltarea cadrului de reglementare 
a activităților reprezentanților de interese (persoane care desfășoară activități de lobby) în 
instituțiile europene1, 

– având în vedere articolul 127 alineatul (1) din Regulamentul de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale (A7-0000/2011),

A. întrucât articolul 11 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că: 
„Instituțiile Uniunii mențin un dialog deschis, transparent și constant cu asociațiile 
reprezentative și cu societatea civilă.”;

B. întrucât un registru comun al organizațiilor și al persoanelor angrenate în procesul 
decizional și în punerea în aplicare a politicilor conferă mai multă transparență acestui 
dialog;

C. întrucât rezoluția susmenționată a Parlamentului enunță principiile pe baza cărora 
Parlamentul a inițiat negocierile cu Comisia pe marginea registrului comun;

D. întrucât modificările care se impun cu privire la Regulamentul de procedură sunt aduse de 
decizia sa .......... . 2011 referitoare la modificarea Regulamentului de procedură al 
Parlamentului European ca urmare a înființării unui registru de transparență comun al 
Parlamentului European și al Consiliului2,

1. apreciază că acordul reprezintă un progres semnificativ în ceea ce privește creșterea 
transparenței;

2. atrage atenția asupra faptului că un registru comun permite găsirea tuturor informațiilor 
într-un singur loc, permițând, astfel, cetățenilor să verifice cu mai multă ușurință ce actori 
sunt în contact cu instituțiile;  constată că, în acest mod, se facilitează și sarcina 
reprezentanților de interese, care nu sunt obligați să se înscrie decât o singură dată;

                                               
1 JO C 271 E, 12.11.2009, p. 48.
2 Texte adoptate, P7_TA(2011)0000.
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3. reamintește totuși că Parlamentul își menține dreptul nerestricționat de a acorda 
autorizațiile de acces în incintele sale; 

4. apreciază că acordul răspunde, de facto, solicitării Parlamentului cu privire la 
obligativitatea înregistrării, deoarece nimeni nu va putea obține un ecuson de acces în 
clădirile Parlamentului fără a se înscrie în prealabil;

5. își reiterează dorința ca, la rândul său, Consiliul să devină parte la acord;

6. salută, în special, următoarele aspecte ale acordului:

(a) schimbarea denumirii registrului, optându-se, în final, pentru termenul „registru de 
transparență”;

(b) domeniul de aplicare al registrului, care cuprinde toți actorii importanți, cu 
excepția, printre alții, a partenerilor sociali, în calitatea lor de protagoniști ai dialogului 
social, precum și a bisericilor, partidelor politice și a autorităților locale, regionale și 
municipale;

(c) organizarea registrului pe diviziuni, în secțiuni și subsecțiuni distincte, ceea ce 
permite înscrierea în registru a diferitelor tipuri de organizații și asociații;

(d) solicitarea referitoare la comunicarea informațiilor financiare pertinente;

7. aprobă încheierea acordului din anexă și decide să-l anexeze la Regulamentul său de 
procedură;

8. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, 
Consiliului și Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Transparența instituțiilor politice constituie o condiție prealabilă a legitimității acestora. Ar 
trebui să fie ușor să se verifice modalitatea de luare a deciziilor, ce influențe s-au exercitat în 
cadrul acestui proces și, în cele din urmă, cum sunt alocate resursele, altfel spus, banii 
contribuabililor. Acesta este motivul pentru care normele privind activitatea de lobby 
constituie, în ultimă instanță, o chestiune de legitimitate.

Parlamentul a fost prima instituție europeană care a abordat fenomenul creșterii numărului de 
grupuri de interese la nivel european și, în special, consecințele acestei evoluții asupra 
procesului legislativ. După mai multe rapoarte și dezbateri aprofundate, Parlamentul și-a 
deschis propriul registru pentru reprezentanții de interese în 1996.

Raportul Stubb-Friedrich 

În 2006, Comisia a publicat o „inițiativă europeană în materie de transparență”, în cadrul 
căreia propunea un registru comun, sub forma unui ghișeu unic, pentru lobbyiștii care-și 
desfășoară activitatea pe lângă Comisie și Parlament.

Parlamentul a răspuns inițiativei Comisiei sub forma raportului Comisiei pentru afaceri 
constituționale referitor la evoluția cadrului activităților desfășurate de reprezentanții de 
interese (lobbyiștii) pe lângă instituțiile europene. Raportorul a fost, inițial, Alexander Stubb 
(PPE, FI), dar, după numirea sa în funcția de ministru al afacerilor externe al Finlandei, 
raportul a fost preluat de către Ingo Friedrich (PPE, DE). Rezoluția a fost adoptată în plen la 8 
mai 2008. 

Rezoluția salută propunerea Comisiei și face apel la încheierea unui acord interinstituțional 
privind un registru comun între Parlament, Comisie și Consiliu. Totodată, adresează Comisiei 
invitația de a negocia cu Parlamentul pe marginea unui cod de conduită comun pentru 
lobbyiști și subliniază că ar trebui să se aplice sancțiuni la adresa lobbyiștilor care au comis 
încălcări ale codului (urmând să se ajungă, în cazurile care prezintă o deosebită gravitate, la 
radierea din registru). Rezoluția propune înființarea unui grup de lucru mixt la nivel înalt care 
să regrupeze cele trei instituții și să examineze înființarea unui registru comun.

Grupul de lucru mixt la nivel înalt

Un astfel de grup de lucru a fost constituit în noiembrie 2008 între Parlament și Comisie—
Consiliul nu a considerat necesar să participe. Grupul de lucru a adoptat în aprilie 2009 o 
declarație comună și o propunere privind un cod de conduită comun. În urma alegerilor pentru 
Parlamentul European, a fost înființat un nou grup de lucru între Parlament și Comisie. 
Delegația PE, ai cărei membri au fost Carlo Casini, Isabelle Durant și Jo Leinen, a fost 
condusă de vicepreședinta Diana Wallis.  

Grupul de lucru a reușit să adopte în noiembrie 2010 un proiect de acord privind înființarea 
unui „registru de transparență”.
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Atingerea principalelor obiective ale Parlamentului 

Rezultatele obținute corespund obiectivelor stabilite de Parlament în ceea ce privește 
aspectele determinante:

1. Deși înregistrarea nu este obligatorie – în această privință, Parlamentul nu și-a atins 
obiectivul - aceasta poate fi considerată ca „obligatorie de facto”, deoarece accesul permanent 
în incintele Parlamentului este permis doar reprezentanților de interese înscriși. 

2. Registrul comun asigură cea mai amplă participare posibilă a tuturor categoriilor de 
operatori, deși respectă caracterul diferit și specific al identităților acestora. Noua denumire de 
„registru de transparență” facilitează aderarea la registru a organizațiilor necomerciale.

3. Noul mecanism asigură informații suplimentare, precum numărul de persoane angrenate în 
toate activitățile aferente registrului, precum și nivelul resurselor UE primite de fiecare 
organizație înscrisă. Acesta oferă, de asemenea, clarificări cu privire la activitățile admisibile 
care intră sub incidența registrului, precum și procedurile de tratare a reclamațiilor. 

Concluzie

Raportorul este dispus să recomande adoptarea proiectului de acord privind înființarea unui 
registru de transparență. Registrul comun va marca un pas înainte pe calea creșterii 
transparenței instituțiilor europene, element ce va contribui, sperăm, la o mai mare legitimitate 
a proiectului european în rândul cetățenilor.


