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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по конституционни въпроси да включи в предложението за резолюция, което 
ще приеме, следните предложения:

1. признава изключителното значение и влияние на представителството на интереси 
(лобиране), както и на експертните знания, предоставени от страна на 
представителите на интереси (лобита) и неправителствените организации (НПО), 
върху вземането на решения в ЕС и поради тази причина нуждата от регулиране;

2. вярва, че единствено общ задължителен регистър на всички институции на ЕС с 
формуляр за разкриване на финансовите интереси на всички лобита и лобисти, 
който спазва принципите на прозрачност и неприкосновеност на личния живот, ще 
бъде ефикасен инструмент, спомагащ да се определи и оцени силата на най-важните 
движещи сили при осъществяването на даден вид лобистка дейност. Този регистър 
трябва да бъде свързан с кодекс за етично поведение, който да бъде въведен от 
всички институции на ЕС;

3. вярва, че първа стъпка в посока на създаването на общ регистър за всички 
институции на ЕС би могла да бъде направена, ако Европейският парламент въведе 
задължението, лобистите да бъдат включени в регистъра както на Парламента, така 
и на Комисията, за да имат достъп до помещенията на Европейския парламент; 
също така призовава Комисията да изисква включване в регистрите и на двете 
институции за получаване на достъп до помещенията на Комисията;

4. счита избрания от Комисията подход на приходите за задължително минимално 
правило. Счита, че освен това лобистите следва да се задължат да разкриват 
информация относно разходите за лобистки дейности, като, наред с другото, 
предоставят същата информация относно разходите за лобистки дейности, 
направени за членове на ЕП, която от своя страна членовете на ЕП са длъжни да 
предоставят в своите декларации за финансови интереси;

5. призовава Бюрото на Парламента или квесторите да разгледат начини за 
ограничаване на достъпа на външни лица до тези етажи в сградите на Парламента, 
на които са разположени офисите на членовете на ЕП; докато достъпът на 
публиката до залите на комисиите може да бъде ограничен само при изключителни 
обстоятелства;

6. призовава за създаване на база данни, достъпна за обществеността и позволяваща 
търсене и изтегляне на данни онлайн , която да съдържа всякаква надлежна 
информация с позоваване на други възможни бази данни на институциите на ЕС, 
докато бъде въведена обща база данни; 

7. призовава за въвеждане на механизъм за надзор (напр. комисия, съставена от 
членове на ЕП, които не заемат други важни постове в Парламента) за контрол и 
гарантиране на точността на съдържащата се в регистъра информация и счита за 
важно, за тази цел да се предоставят достатъчно ресурси (персонал и финансиране);
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8. счита, че лобисти, които умишлено са предоставили незадоволителна или погрешна 
информация, би трябвало да бъдат санкционирани; счита, че при наличието на 
задължителен регистър, временното прекратяване на вписването и дори 
заличаването от регистъра в най-сериозните случаи, представляват подходящи 
санкции с достатъчно разубеждаващо действие;

9. призовава Председателския съвет да публикува на своята интернет страница списък 
на съществуващите смесени групи (включително техните членове, дневен ред на 
заседанията им и документи от тях), както и на всички лобита и НПО, които ги 
подкрепят, а също и подробности относно типа на предоставената им подкрепа, 
особено по отношение на човешки, материални и финансови ресурси; 

10. призовава Бюрото си да преразгледа правилата за дейностите на лобистите най-
късно три години след влизането им в сила, за да извърши оценка, дали изменената 
система е постигнала необходимата прозрачност по отношение на дейностите на 
лобистите; призовава Комисията да постави бъдещите инициативи относно 
лобистките дейности в ЕС на правната основа, предвидена от Договорите по 
отношение на прозрачността и откритостта.
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