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NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. uznává velký význam a vliv lobbování a odborného poradenství poskytovaného 
lobbistickými skupinami a nevládními organizacemi na rozhodovací proces EU a z toho 
vyplývající potřebu stanovit v této oblasti pravidla;

2. domnívá se, že pouze povinná registrace všech lobbistických skupin a lobbistů v rejstříku 
společném pro všechny orgány EU provedená v souladu se zásadami transparentnosti a 
ochrany soukromí a spojená s poskytnutím určitých forem finančních informací bude 
účinným nástrojem, jenž napomůže identifikovat a vyhodnotit význam nejdůležitějších sil 
stojících za danou lobbistickou činností; rejstřík musí být spojen s kodexem etického 
chování společným pro všechny orgány EU;

3. domnívá se, že prvním krokem k vytvoření jediného společného rejstříku pro všechny 
orgány EU by mohlo být, pokud by Evropský parlament přístup lobbistů do svých prostor 
podmínil jejich registrací jak ve svém rejstříku, tak v rejstříku Komise; stejně tak vyzývá 
Komisi, aby k umožnění vstupu do svých prostor vyžadovala registraci u obou orgánů;

4. považuje přístup založený na příjmu, pro nějž se Komise rozhodla, za povinná a 
minimální pravidla; domnívá se, že by lobbisté měli být rovněž povinni zveřejňovat 
výdaje na lobbování mimo jiné tím, že poskytnou stejné informace o výdajích na 
lobbování, jež vynaložili na poslance EP, jaké jsou poslanci EP povinni zveřejňovat ve 
svých prohlášeních o finanční situaci; 

5. vyzývá předsednictvo Parlamentu nebo kvestory, aby prověřili způsoby, jak omezit 
nedovolený přístup do těch pater parlamentních budov, v nichž se nacházejí kanceláře 
poslanců, s ohledem na skutečnost, že přístup veřejnosti do zasedacích místností výborů 
může být omezen pouze za výjimečných okolností;

6. vyzývá ke zřízení veřejné databáze, jež by se nacházela on-line, bylo by možné v ní 
provádět vyhledávání a stahovat z ní údaje a jež by až do zřízení společné databáze 
obsahovala všechny relevantní informace spolu s odkazy na ostatní případné databáze 
orgánů EU; 

7. požaduje, aby přesnost informací v rejstříku kontroloval a zajišťoval monitorovací 
mechanismus (např. výbor poslanců EP, kteří v Parlamentu nezastávají žádné další 
významné funkce), a domnívá se, že je důležité, aby byl k tomuto účelu vyčleněn 
dostatek zdrojů (lidských i finančních);

8. domnívá se, že by lobbisté, kteří záměrně poskytli neuspokojivé nebo nepravdivé 
informace, měli být vystaveni postihům; domnívá se, že v rámci systému povinné 
registrace představuje pozastavení registrace nebo, v nejzávažnějších případech, výmaz 
z rejstříku přiměřený a dostatečně odrazující postih;

9. vyzývá Konferenci předsedů, aby na svých webových stránkách zveřejnila seznam všech 
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stávajících meziskupin (včetně jejich členů, pořadů jednání schůzí a dokumentů), jakož i 
seznam lobbistických skupin a nevládních organizací, které je podporují, a 
konkretizovala poskytovaný způsob podpory, zejména pokud jde o lidské, materiální 
nebo finanční zdroje;

10. vyzývá předsednictvo, aby nejpozději do tří let poté, co pravidla pro činnost lobbistů 
vstoupí v platnost, provedlo jejich přezkum s cílem vyhodnotit, zda změněný systém 
dosáhl v této oblasti potřebné transparentnosti; vyzývá Komisi, aby každou budoucí 
iniciativu o lobbistických činnostech v EU založila na právním základě poskytovaném 
Smlouvami týkajícím se transparentnosti a otevřenosti. 
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