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PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pripažįsta didelę lobizmo svarbą ir jo daromą įtaką bei lobistų ir NVO perduodamą patirtį 
priimant ES sprendimus, taigi ir būtinybę numatyti taisykles;

2. mano, kad tik visoms ES institucijoms privalomas bendras visų interesų grupių ir jų 
atstovų registras, tvarkomas laikantis skaidrumo ir privatumo principų, ir finansinių 
duomenų anketa bus veiksmingos priemonės, padėsiančios nustatyti ir įvertinti 
svarbiausių varomųjų jėgų, slypinčių po tam tikra lobistine veikla, įtaką. Registrą būtina 
susieti su bendru visoms ES institucijoms etikos kodeksu;

3. mano, kad pirmasis žingsnis kuriant visoms ES institucijoms bendrą registrą galėtų būti 
žengtas, jei Europos Parlamentas lobistams pradėtų taikyti reikalavimą dėl privalomos 
registracijos ir Parlamente, ir Komisijoje, kad jie galėtų patekti į Europos Parlamento 
pastatus; ragina Komisiją taip pat reikalauti, kad lobistai, norėdami patekti į Komisijos 
pastatus, registruotųsi abiejose institucijose; 

4. mano, kad Komisijos pasirinktas pajamų metodas – privalomas minimalus reikalavimas. 
Mano, kad, be kitų reikalavimų, lobistams taip pat turėtų būti taikomas privalomas 
reikalavimas skelbti su lobizmu susijusias išlaidas ir pateikti tokią pačią informaciją apie 
lėšas, išleistas lobistinei veiklai siekiant daryti įtaką Europos Parlamento nariams, kaip ir 
ta informacija, kurią Europos Parlamento nariai privalo pateikti savo finansinėse 
deklaracijose;

5. ragina Parlamento biurą arba kvestorius ieškoti būdų, kaip apriboti įėjimą neturint leidimo 
į Parlamento pastatų aukštus, kuriuose yra Parlamento narių biurai, kadangi apriboti 
visuomenės patekimo į komitetų patalpas galimybes galima tik išskirtinėmis 
aplinkybėmis;

6. ragina sukurti viešą, turinčią paieškos funkciją ir parsisiunčiamą internetinę duomenų 
bazę, kurioje būtų pateikiama visa susijusi informacija ir nuorodos į kitas galimas ES 
institucijų duomenų bazes, kol bus sukurta bendra duomenų bazė; 

7. ragina numatyti kontrolės sistemą (pvz., EP narių, kurie Parlamente neatlieka jokių kitų 
svarbių pareigų, komitetą), kad būtų galima patikrinti registro informaciją ir užtikrinti jos 
tikslumą, ir mano, kad svarbu šiam tikslui skirti pakankamai išteklių (darbuotojų ir lėšų);

8. mano, kad interesų grupių atstovams, tyčia pateikusiems nepakankamus arba neteisingus 
duomenis, turėtų būti numatytos nuobaudos; mano, kad, įdiegus privalomo registravimo 
sistemą, laikinas registravimo sustabdymas arba ypatingais atvejais išbraukimas iš registro 
būtų proporcingos ir pakankamai atgrasomos nuobaudos;

9. ragina pirmininkų sueigą savo tinklalapyje paskelbti visų Parlamento jungtinių grupių 
(nurodant narius, susitikimų darbotvarkes ir dokumentus), taip pat jas remiančių interesų 
grupių ir NVO, sąrašą ir nurodyti jungtinėms grupėms teikiamos paramos pobūdį, ypač 
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atsižvelgiant į žmogiškuosius, materialiuosius ar finansinius išteklius;

10. ragina biurą iš naujo svarstyti lobistinę veiklą reglamentuojančias taisykles ne vėliau kaip 
praėjus trejiems metams po jų įsigaliojimo siekiant įvertinti, ar pakeitus sistemą atsirado 
daugiau skaidrumo, reikalingo lobistinei veiklai vykdyti; ragina Komisiją ateityje imantis 
bet kokių su lobistine veikla ES susijusių iniciatyvų remtis Sutartyse numatytu teisiniu 
pagrindu dėl skaidrumo ir atvirumo.
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