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NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o uzavretí medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom a Komisiou o 
spoločnom registri transparentnosti
(2010/2291(ACI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na rozhodnutie konferencie predsedov z 18. novembra 2010,

– so zreteľom na návrh dohody Európskeho parlamentu a Európskej komisie o zriadení 
registra transparentnosti (ďalej len „dohoda”),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. mája 2008 o vytvorení rámca činnosti zástupcov 
záujmových skupín (lobistov) pri európskych inštitúciách1,

– so zreteľom na článok 127 ods. 1 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A7-0000/2011),

A. keďže v článku 11 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii sa ustanovuje, že: „Inštitúcie 
udržiavajú otvorený, transparentný a pravidelný dialóg s reprezentatívnymi združeniami a 
občianskou spoločnosťou ”,

B. keďže spoločný register organizácií a jednotlivcov zaoberajúcich sa tvorbou politiky EÚ 
a jej presadzovaním zvyšuje transparentnosť tohto dialógu, 

C. keďže v uvedenom uznesení Európskeho parlamentu z 8. mája 2008 sú určené zásady, na 
základe ktorých Parlament vstúpil do rokovaní s Komisiou o spoločnom registri, 

D. keďže vo svojom rozhodnutí z ....... 2011 o zmene a doplnení rokovacieho poriadku po 
zostavení spoločného registra transparentnosti medzi Európskym parlamentom a 
Komisiou sú uvedené nutné zmeny rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu2, 

1. považuje dohodu za dôležitý krok smerom k väčšej transparentnosti;

2. poukazuje na to, že v spoločnom registri možno nájsť všetky informácie na jednom 
mieste, čo občanom umožňuje ľahšie zistiť, ktoré subjekty sú v kontakte s inštitúciami; 
konštatuje, že taktiež zjednodušuje úlohu zástupcov záujmových skupín, ktorí sú povinní 
zaregistrovať sa iba raz;

3. zdôrazňuje však, že Parlament si ponecháva svoje neobmedzené právo rozhodnúť, kto 
bude mať povolenie získať prístup do jeho priestorov;

                                               
1 Ú. v. EÚ C 271 E, 12.11.2009, s. 48.
2 Prijaté texty, P6_TA(2011)0000.
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4. zastáva názor, že dohoda fakticky spĺňa požiadavku Parlamentu týkajúcu sa povinnej 
registrácie, pretože je naďalej nemožné, aby ktokoľvek získal preukaz oprávňujúci na 
vstup do priestorov Parlamentu bez toho, že by sa vopred zaregistroval;

5. opakuje svoje želanie, aby sa Rada stala zmluvnou stranou dohody;

6. víta predovšetkým tieto prvky obsiahnuté v dohode:

(a) zmenu názvu registra na „register transparentnosti”;

(b) rozsah registra, ktorý zahŕňa všetky príslušné subjekty, no vylučuje okrem iného 
sociálnych partnerov ako účastníkov sociálneho dialógu, ako aj cirkvi, politické strany 
a orgány miestnej, regionálnej a obecnej samosprávy;

(c) rozdelenie registra do samostatných oddielov a pododdielov, ktoré umožňuje 
začleniť do registra rôzne druhy organizácií a združení;

(d) požiadavku poskytnúť príslušné finančné informácie;

7. súhlasí s uzavretím tejto dohody a prijíma rozhodnutie, aby bola pripojená k jeho 
rokovaciemu poriadku;

8. poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil pre informáciu Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Predpokladom legitimity je transparentnosť politických inštitúcií. Malo by sa dať jednoducho 
skontrolovať, ako sa prijímajú rozhodnutia, čím sú ovplyvňované a napokon, ako sa rozdeľujú 
zdroje, t. j. peniaze daňových poplatníkov. Pravidlá lobingu sú preto v konečnom dôsledku 
otázkou legitimity.

Parlament bol prvou európskou inštitúciou, ktorá sa zaoberala otázkou zvyšujúceho sa počtu 
záujmových skupín na európskej úrovni, a najmä dôsledkov tohto vývoja na legislatívny 
proces. Po niekoľkých správach a dôkladných diskusiách uviedol Parlament v roku 1996 do 
činnosti svoj register.

Stubbova/Friedrichova správa

V roku 2006 prijala Komisia európsku iniciatívu za transparentnosť, v rámci ktorej navrhla 
spoločné „jedno registračné miesto” pre lobistov v Komisii aj v Parlamente. 

Odpoveďou Parlamentu na iniciatívu Komisie bola správa Výboru pre ústavné veci o 
vytvorení rámca činnosti zástupcov záujmových skupín (lobistov) pri európskych inštitúciách. 
Spravodajcom bol Alexander Stubb (PPE, FI),no po jeho vymenovaní za ministra 
zahraničných vecí Fínska správu prevzal Ingo Friedrich (PPE, DE). Uznesenie bolo prijaté na 
plenárnej schôdzi 8. mája 2008.-{}-

V uznesení bolo vyjadrené pozitívne stanovisko k návrhu Komisie, ako aj požiadavka 
pripraviť medziinštitucionálnu dohodu o spoločnom registri medzi Parlamentom, Komisiou a 
Radou. Spravodajcovia v uznesení požadujú Komisiu, aby s Parlamentom rokovala o 
spoločnom kódexe správania pre lobistov a zdôrazňujú, že na lobistov porušujúcich tento 
kódex by sa mali uplatňovať sankcie (v závažnom prípade až vyňatie z registra). V uznesení 
sa tiež navrhuje vytvoriť spoločnú pracovnú skupinu na vysokej úrovni zloženú zo zástupcov 
všetkých troch inštitúcií, ktorá by rokovala o zostavení spoločného registra.

Spoločná pracovná skupina na vysokej úrovni

Takáto pracovná skupina bola vytvorená v novembri 2008 medzi Parlamentom a Komisiou 
(Rada nepovažovala za potrebné zúčastniť sa na nej). V apríli 2009 prijala spoločné 
vyhlásenie a návrh spoločného kódexu správania. Po európskych voľbách bola zostavená 
nová pracovná skupina medzi Parlamentom a Komisiou. Delegáciu EP pod vedením 
podpredsedníčky Diany Wallisovej tvorili Carlo Casini, Isabelle Durantová a Jo Leinen.  

Pracovná skupina dokázala v novembri 2010 prijať návrh dohody o zriadení registra 
transparentnosti.
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Parlament dosiahol svoje zásadné ciele

Dosiahnutý výsledok zodpovedá vo väčšine bodov cieľom, ktoré si Parlament vytýčil:

1. Hoci registrácia nie je povinná – ako mal Parlament v úmysle –, možno ju považovať za de 
facto povinnú, pretože trvalý prístup do priestorov Parlamentu sa povoľuje len 
zaregistrovaným zástupcom záujmových skupín. 

2. Spoločný register umožňuje čo najširšie zapojenie všetkých kategórií subjektov, pričom 
rešpektuje ich odlišnú alebo osobitnú totožnosť. Nový názov „register transparentnosti” 
uľahčuje vstup do registra aj nekomerčným organizáciám. 

3. Nový mechanizmus poskytuje dodatočné informácie, ako je počet jednotlivcov zapojených 
do všetkých činností súvisiacich s registrom, či objem zdrojov EÚ, ktoré zaregistrovaný 
účastník prijme.  Poskytne tiež objasnenie k činnostiam spadajúcim do rozsahu registra, ako aj 
k postupom riešenia sťažností. 

Záver

Spravodajca je pripravený odporučiť prijatie návrhu dohody o zriadení registra 
transparentnosti. Spoločný register bude znamenať krok vpred smerom k väčšej 
transparentnosti v inštitúciách EÚ, čo, ako dúfame, prispeje k väčšej legitimite európskeho 
projektu medzi občanmi. 


