
AD\690247RO.doc PE392.127v02-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru mediu, sănătate publică �i siguran�ă alimentară

2007/2115(INI)

29.11.2007

AVIZ
al Comisiei pentru mediu, sănătate publică �i siguran�ă alimentară

destinat Comisiei pentru afaceri constitu�ionale

privind dezvoltarea cadrului de reglementare a activită�ilor reprezentan�ilor 
grupurilor de interese (lobbyi�tilor) din institu�iile europene
(2007/2115(INI))

Raportor pentru aviz: Claude Turmes



PE392.127v02-00 2/6 AD\690247RO.doc

RO

PA_NonLeg



AD\690247RO.doc 3/6 PE392.127v02-00

RO

EXPUNERE DE MOTIVE

Ensuring transparency around lobbying the European institutions, as well as ensuring that the 
European Commission truly serves the general and only the general interest of the 
Community are prerequisites for gaining back the confidence of citizens into its Institutions.

Lobbying transparency

The professional lobbying sector - with the objective of influencing EU policy-making - is 
developing fast and constantly in Brussels. It is therefore necessary to establish clear rules in 
this field, ensuring transparency on whose interests lobbyists represent and preventing 
unethical practices as far as possible. 

The core element of the European Transparency Initiative is the creation of a register for 
lobbyists, including financial disclosure, but the Commission proposes a voluntary approach. 

The Environment Committee, as one of the most intensely lobbied Committees in the 
Parliament, considers that such an approach is bound to fail. Instead it requires a mandatory 
registration and reporting system. Such an approach will not allow anyone to stay out of the 
system and not to comply with the rules, and will put all lobbyists on a same level playing 
field. Financial disclosure will provide comparable and easily accessible information to 
decision-makers and the public on how much money is paid by whom and to whom to lobby 
on which issue. 

The European Commission 

Given its monopoly to initiate legislation and its obligation to serve the general interest of the 
Community in a completely independent manner, the Commission must increase its own 
transparency. In a first time it should step up its efforts to effectively prevent conflict of 
interests of its staff, its advisory and implementation bodies, and ensure balanced 
representation of sectors of society.
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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică �i siguran�ă alimentară recomandă Comisiei pentru 
afaceri constitu�ionale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezolu�ie ce urmează a fi adoptată:

1. recunoa�te influen�a semnificativă a activită�ilor de lobby asupra procesului decizional 
al UE �i recunoa�te, în consecin�ă, necesitatea unor reguli clare; consideră că un 
sistem credibil şi eficient de înscriere şi notificare în toate instituţiile UE, incluzând 
transparenţa financiară, precum şi dezvăluirea tuturor documentelor transmise membrilor 
instituţiilor, trebuie să fie obligatoriu pentru toţi cei care desfăşoară activităţi de lobby şi 
corelat cu un cod comun de conduită etică; de asemenea, acesta ar trebui să includă un 
mecanism independent de punere în aplicare �i de sanc�iuni; solicită ca documentele 
referitoare la activităţile de lobby, în special codul comun de etică, declaraţiile de 
interese, precum şi toate documentele transmise de persoanele care desfă�oară activită�i 
de lobby, să fie publicate într-un registru electronic;

2. consideră că sistemul obligatoriu de înscriere şi notificare trebuie să includă cel puţin 
următoarele informaţii1:

- numele celui/celor care desfă�oară activită�i de lobby;

- datele de contact;

- interesele �i/sau organiza�iile pe care le reprezintă;

3. solicită instituirea un cod comun de conduită pentru toţi cei care desfăşoară activităţi de 
lobby, care să fie adoptat de Comisie, Parlamentul European şi Consiliu;

4. consideră că deputaţilor în Parlamentul European le revine responsabilitatea de a se 
asigura că primesc informaţii nepărtinitoare; subliniază faptul că deputaţii în Parlamentul 
European trebuie să fie consideraţi capabili să ia decizii politice independent de cei care 
fac lobby;

5. solicită Comisiei să clarifice rolul şi antecedentele consilierilor săi speciali, să le facă 
publice CV-urile şi să definească în mod explicit noţiunile de interese înrudite sau 
conflict de interese; consideră că instituţiile UE nu trebuie să angajeze niciun consilier 
special care este într-o situaţie de conflict de interese; solicită Comisiei să clarifice 
scopurile precise ale grupurilor sale la nivel înalt şi ale grupurilor de experţi şi să 
stabilească orientări menite să asigure o reprezentare echilibrată a diverse sectoare ale 
societăţii şi a diferite naţionalităţi; subliniază că niciun expert care se află într-o situaţie 
de conflict de interese nu poate să fie membru al unui comitet de experţi; invită Comisia 
să publice pe site-urile sale internet un registru în care să se poată căuta informaţii despre 
membrii tuturor grupurilor, inclusiv comitetele de comitologie, despre ordinea de zi şi 
documentele reuniunilor acestora şi să asigure transparenţa înfiinţării unor noi grupuri de 
acest tip;

6. invită Comisia să instituie o bază de date de consultare centralizată, care să conţină toate 
                                               
1 Informa�iile vor fi actualizate odată pe an. 
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informaţiile pertinente privind fondurile de gestiune repartizată şi beneficiarii acestora;

7. solicită Comisiei să prezinte informaţii cu privire la toţi funcţionarii care au părăsit 
serviciile Comisiei, definitiv sau în cadrul unui concediu sabatic pe durată determinată, 
pentru un nou loc de muncă înrudit cu fostul domeniu de activitate al acestora în termen 
de doi ani de la părăsirea serviciului, în mod special cei care s-au angajat în firme de 
lobby pe poziţii de consilieri, consultanţi sau asistenţi, şi să furnizeze informaţii cu privire 
la condiţiile sau interdicţiile pe care le-a adoptat în conformitate cu articolul 16 din 
Statutul funcţionarilor;

8. solicită Comisiei să furnizeze o listă detaliată a întregului personal sau a experţilor care 
lucrează la Comisie şi în cabinetele comisarilor şi care sunt remuneraţi de sectorul privat, 
de sectorul public guvernamental sau neguvernamental, inclusiv informaţii cu privire la 
cei care îi remunerează, durata şi tipul contractelor, serviciile pentru care lucrează şi 
dosarele la care lucrează sau au lucrat de la începutul activităţilor lor în cadrul Comisiei, 
pentru a dispune de informaţii cu privire la activităţile la nivel european desfăşurate de 
personalul detaşat de autorităţile naţionale şi de alţi experţi;

9. invită Parlamentul să publice pe site-ul său internet o listă detaliată şi completă a 
intergrupurilor existente, a membrilor acestora, a ordinilor de zi şi a documentelor 
reuniunilor;

10. consideră că Parlamentul European ar trebui să fie prima instituţie care adoptă politica 
celor mai bune practici în ceea ce priveşte formalităţile de înregistrare a intereselor 
deputaţilor; invită Biroul Parlamentului să solicite realizarea unui studiu referitor la 
politicile aplicate de parlamentele fiecărui stat membru, în urmă căruia să formuleze 
recomandări care vizează îmbunătăţirea propriului său regulament;

11. invită Parlamentul să creeze un chestionar destinat declarării intereselor deputaţilor, cu 
indicaţii clare privind modul în care trebuie completat, pentru a garanta punerea în 
aplicare coerentă şi comparabilă a regulilor privind conflictele de interese. 
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