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PASKAIDROJUMS

Lobiju darbības pārredzamības nodrošināšana ES iestādēs, kā arī tas, ka Eiropas Komisija 
patiesi darbojas Kopienas vispārējās un tikai vispārējās interesēs, ir priekšnosacījums tam, lai 
atgūtu pilsoņu uzticību Kopienas iestādēm.

Lobiju darbības pārredzamība

Profesionālās lobēšanas joma, kuras mērķis ir ietekmēt ES politikas veidošanu, attīstās strauji 
un pastāvīgi Briselē. Tādēļ šajā jomā ir jānosaka skaidri noteikumi, nodrošinot pārredzamību 
par to, kā intereses lobiji pārstāv, un pēc iespējas novēršot neētiskas darbības. 

Eiropas pārredzamības iniciatīvas galvenais elements ir lobiju reģistra izveidošana, iekļaujot 
reģistrā arī informāciju par finansēm, taču Komisija ierosina brīvprātīgu pieeju. 

Vides komiteja, kas ir viena no visvairāk lobētām komitejām Parlamentā, uzskata, ka šādai 
pieejai nav nākotnes. Tā vietā tā pieprasa obligātu reģistrēšanos un ziņošanas sistēmu. Šāda 
pieeja neļaus nevienam izvairīties no sistēmas un atbilstības noteikumiem un nodrošinās visu 
lobiju vienlīdzību. Informācija par finansēm sniegs salīdzināmus un viegli pieejamus datus 
lēmējiem un sabiedrībai par to, cik daudz, kurš un kam ir maksājis, un par kādu jautājumu ir 
notikusi lobēšana. 

Eiropas Komisija 

Ņemot vērā Komisijas monopoltiesības likumdošanas iniciatīvas jomā un tās pienākumu 
darboties Kopienas vispārējās interesēs pilnīgi neatkarīgi, Komisijai ir jāpalielina savas 
darbības pārredzamība. Vispirms tai ir jāpastiprina centieni efektīvi novērst savu darbinieku, 
padomdevēju un īstenošanas institūciju interešu konfliktus un nodrošināt sabiedrības sektoru 
līdzsvarotu pārstāvību.
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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Konstitucionālo jautājumu komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. atzīst, ka lobēšana būtiski ietekmē ES lēmumu pieņemšanu un tādēļ ir nepieciešami 
skaidri noteikumi; uzskata, ka uzticamai un efektīvai reģistrācijai un ziņošanas sistēmai 
visās ES iestādēs, tostarp attiecībā uz informāciju par finansēm, kā arī visiem 
dokumentiem, kas nosūtīti deputātiem iestādēs, ir jāpakļauj visi lobiji un tai ir jābūt 
saistītai ar vispārējo ētikas kodeksu; tajā ir jāiekļauj arī neatkarīgs noteikumu īstenošanas 
un sankciju mehānisms; aicina dokumentus par lobijiem, jo īpaši vispārējo ētikas 
kodeksu, interešu deklarācijas un visus dokumentus, ko lobiji sūtījuši, publiskot 
elektroniskajā reģistrā;

2. uzskata, ka obligātajā reģistrācijas un ziņošanas sistēmā ir noteikti jāiekļauj šāda 
informācija1:

- lobija (-u) vārds, uzvārds;

- kontaktinformācija;

- pārstāvētās intereses un/vai iestādes;

3. aicina Komisiju, Eiropas Parlamentu un Padomi pieņemt vispārējo rīcības kodeksu 
visiem lobijiem;

4. uzskata, ka Eiropas Parlamenta deputāti paši ir atbildīgi par saskaņotas informācijas 
saņemšanu; uzsver, ka Eiropas Parlamenta deputātiem jābūt spējīgiem pieņemt politiskus 
lēmumus neatkarīgi no lobijiem;

5. aicina Komisiju precizēt tās īpašo padomdevēju darbības nozīmi un kontekstu un 
nodrošināt, ka viņu biogrāfijas ir publiski pieejamas, un skaidri definēt, kas tieši veido 
saistītas intereses vai interešu konfliktu; uzskata, ka Eiropas iestādes nedrīkst nodarbināt 
nevienu īpašo padomnieku, kuram ir interešu konflikts; aicina Komisiju precizēt augsta 
līmeņa un ekspertu grupu darbības tiešos mērķus un izstrādāt pamatnostādnes, lai 
nodrošinātu dažādu sabiedrības sektoru un tautību līdzsvarotu pārstāvību; uzsver, ka 
neviens eksperts, kuram ir interešu konflikts, nedrīkst kļūt par ekspertu komitejas locekli; 
aicina Komisiju tās tīmekļa vietnēs publiskot pārmeklējamu reģistru, kurā iekļauti visu 
grupu locekļi, tostarp komitoloģijas komitejas, to sanāksmju darba kārtības un dokumenti, 
un nodrošināt pārredzamību attiecībā uz jaunu grupu izveidošanos;

6. aicina Komisiju izveidot pārmeklējamu, centralizētu datu bāzi, kurā ir apkopota visa 
attiecīgā informācija par dalītas pārvaldības līdzekļiem un to saņēmējiem;

                                               
1 Informāciju atjauno vienreiz gadā.
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7. aicina Komisiju sniegt ziņojumu par visiem tiem ierēdņiem, kuri pārtraukuši darbu 
Komisijā pavisam vai uz laiku, lai divu gadu laikā pēc šo darba attiecību pārtraukšanas 
uzsāktu jaunu darbu, kas saistīts ar viņu iepriekšējo darbu, jo īpaši sniedzot informāciju 
par tiem, kas kā padomdevēji, konsultanti vai palīgi nodarbināti lobiju uzņēmumos, un 
par visiem nosacījumiem vai aizliegumiem, kurus Komisija pieņēmusi saskaņā ar 
Civildienesta noteikumu 16. pantu;

8. aicina Komisiju izveidot precīzu sarakstu par visu Komisijas personālu vai ekspertiem, 
kas strādā Komisijā un komisāru birojos un ir saņēmuši atlīdzību no privātā, valsts 
pārvaldes vai nevalstiskā sektora, tostarp sniedzot informāciju par to, no kā viņi saņem 
atlīdzību, kopš kura laika viņi ir nodarbināti un saskaņā ar kādu līgumu, kādās struktūrās 
darbojas un ar kādiem dokumentiem strādā un ir strādājuši kopš darba pienākumu 
pildīšanas Komisijā, lai sniegtu informāciju par darbībām Eiropas līmenī, kuras veic 
valsts pārvaldes iestāžu darbā nosūtītais personāls un citi eksperti;

9. aicina Parlamentu savā tīmekļa vietnē publiskot vispusīgu un pilnīgu sarakstu, norādot 
pašreizējās sadarbības grupas, to locekļus, sanāksmju darba kārtības un dokumentus;

10. uzskata, ka Eiropas Parlamentam ir jārāda piemērs, pieņemot paraugprakses politiku 
attiecībā uz prasībām sniegt informāciju par deputātu interesēm; aicina Parlamenta 
Prezidiju uzdot veikt pētījumu par to, kā katras dalībvalsts parlaments īsteno šo politiku, 
un pēc tam ierosināt, kādi uzlabojumi būtu nepieciešami Parlamenta procedūrās;

11. aicina Parlamentu izstrādāt anketu deputātiem viņu interešu deklarēšanai, nosakot 
skaidrus kritērijus par to, kā izpildīt šo anketu tā, lai varētu saskaņoti un salīdzināmi 
īstenot noteikumus par interešu konfliktiem. 
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