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PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o sklenitvi medinstitucionalnega sporazuma med Parlamentom in Komisijo o skupnem 
registru o preglednosti
2010/2291(ACI)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sklepa, ki ga je 18. novembra 2010 sprejela konferenca predsednikov,

– ob upoštevanju osnutka sporazuma Evropskega parlamenta in Evropske komisije o 
vzpostavitvi registra o preglednosti (v nadaljevanju „sporazum“),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. maja 2008 o pripravi okvira za dejavnosti 
zastopnikov interesov (lobistov) v institucijah Evropske unije1,

– ob upoštevanju člena 127(1) svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A7–0000/2011),

A. ker je v členu 11(2) Pogodbe o Evropski uniji zapisno: „Institucije vzdržujejo odprt, 
pregleden in reden dialog s predstavniškimi združenji in civilno družbo“,

B. ker skupni register organizacij in posameznikov, ki sodelujejo pri oblikovanju in 
izvajanju politik EU, krepi preglednost tega dialoga, 

C. ker zgoraj omenjena resolucija Parlamenta z dne 8. maja 2008 določa načela, na osnovi 
katerih je Parlament pristopil k pogajanjem o skupnem registru s Komisijo,

D. ker so s sklepom Parlamenta z dne ….. 2011 o spremembi pravil po vzpostavitvi 
skupnega registra Parlamenta in Komisije o preglednosti uvedene potrebne spremembe 
njegovega poslovnika2, 

1. meni, da je sporazum pomemben korak k večji preglednosti;

2. poudarja, da so v skupnem registru zbrani vsi podatki na enem mestu, kar državljanom 
omogoča, da ugotovijo, kateri udeleženci so v stiku z institucijami; opaža, da olajšuje tudi 
nalogo zastopnikom interesov, ki se morajo registrirati samo enkrat; 

3. vendar ponavlja, da Parlament ohranja svojo neomejeno pravico odločanja o tem, kdo 
lahko vstopi v njegove prostore;

4. meni, da sporazum dejansko izpolnjuje zahtevo Parlamenta po obvezni registraciji, saj še 
vedno nihče ne more pridobiti izkaznice, ki omogoča vstop v Parlament, ne da bi se 

                                               
1 UL C 271 E, 12. 11. 2009, str. 48.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0000.
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najprej registriral; 

5. opozarja na svojo željo, da se sporazumu pridruži Svet;

6. zlasti pozdravlja naslednje vidike, ki jih vsebuje novi sporazum:

(a) sprememba imena v „register o preglednosti“;

(b) področje uporabe registra, ki pokriva vse ustrezne udeležence, ne vključuje pa, 
med drugimi, socialnih partnerjev kot udeležencev v socialnem dialogu, cerkev, 
političnih strank ter lokalnih, regionalnih in občinskih organov;

(c) razdelitev registra na ločene oddelke in pododdelke, kar omogoča, da se lahko vanj 
vnese različne vrste organizacij in združenj;

(d) zahteva po ustreznih finančnih podatkih;

7. odobri sklenitev spodnjega sporazuma in ga odloči priložiti svojemu poslovniku;

8. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji v vednost.
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OBRAZLOŽITEV

Preglednost političnih institucij je pogoj za njihovo legitimnost. Ne bi smelo biti težko 
preveriti, kako se sprejemajo odločitve, kaj na njih vpliva in končno, kako se dodeljujejo 
sredstva, tj. davkoplačevalski denar. Pravila lobiranja so zato predvsem vprašanje 
legitimnosti.

Parlament je bil prva evropska institucija, ki je obravnavala pojav vedno večjega števila 
interesnih skupin na evropski ravni in zlasti posledice tega razvoja na zakonodajni postopek.
Parlament je po več poročilih in temeljitih razpravah leta 1996 vzpostavil svoj register 
zastopnikov interesov.

Poročilo Stubb-Friedrich 

Komisija je leta 2006 predstavila pobudo za preglednost v Evropi, v kateri je predlagala 
skupni register „vse na enem mestu“ za lobiste pri Komisiji in Parlamentu.

Parlament je na to pobudo Komisije odgovoril s poročilom Odbora za ustavne zadeve o 
pripravi okvira za dejavnosti zastopnikov interesov (lobistov) v institucijah Evropske unije.
Poročevalec je bil finski poslanec Alexander Stubb (Evropska ljudska stranka), poročilo pa je 
potem, ko je bil le-ta imenovan za finskega zunanjega ministra, prevzel nemški poslanec Ingo 
Friedrich (Evropska ljudska stranka). Resolucija je bila sprejeta na plenarnem zasedanju dne 
8. maja 2008. 

Resolucija pozdravlja predlog Komisije in poziva k medinstitucionalnemu sporazumu o 
skupnem registru Parlamenta, Komisije in Sveta. Komisijo poziva, naj se s Parlamentom 
pogaja o skupnem kodeksu ravnanja za lobiste, in poudarja, da bi se morale kazni (v resnih 
primerih izbris iz registra) uporabljati za vse lobiste, ki kršijo kodeks. Resolucija predlaga 
oblikovanje skupne delovne skupine vseh treh institucij na visoki ravni za vzpostavitev 
skupnega registra. 

Delovna skupina na visoki ravni

Novembra 2008 je bila ustanovljena takšna delovna skupina Parlamenta in Komisije, Svet pa 
je menil, da njegovo sodelovanje ni potrebno.  Delovna skupina je aprila 2009 sprejela skupno 
izjavo in predlagala skupni kodeks ravnanja. Po volitvah v Evropski parlament je bila 
oblikovana nova delovna skupina Parlamenta in Komisije. Delegacijo Evropskega parlamenta 
je vodila podpredsednica Diana Wallis, člani pa so bili Carlo Casini, Isabelle Durant in Jo 
Leinen. 

Delovna skupina je novembra 2010 sprejela osnutek sporazuma o vzpostavitvi registra o 
preglednosti.
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Parlament je dosegel svoje bistvene cilje

Dosežki ustrezajo ciljem, ki jih je Parlament določil v najbolj bistvenih točkah:

1. Čeprav registracija ni obvezna – kar je bil cilj Parlamenta, je mogoče ugotoviti, da je 
dejansko obvezna, saj je stalen dostop v prostore Parlamenta dovoljen samo registriranim 
zastopnikom interesov. 

2. Skupni register zagotavlja najširšo udeležbo vseh kategorij izvajalcev, obenem pa spoštuje 
njihove različne ali posebne identitete. Zaradi novega imena (register o preglednosti) se vanj 
lažje vpišejo nekomercialne organizacije.

3. Novi mehanizem zagotavlja dodatne informacije o številu posameznikov, ki sodelujejo v 
vseh dejavnostih, povezanih z registrom, in o ravni sredstev EU, ki jih je prejel registracijski 
zavezanec. Nudil bo pojasnila o upravičenih dejavnostih, ki spadajo na področje registra, in 
postopkih, ki se bodo uporabljali za obravnavo pritožb. 

Sklep

Poročevalec je pripravljen priporočiti sprejetje osnutka sporazuma o vzpostavitvi registra o 
preglednosti. Skupni register bo korak k večji preglednosti v evropskih institucijah, kar bo 
morda prispevalo k večji legitimnosti evropskega projekta med državljani EU.


