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IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo 
jautājumu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1 atzīst lobisma būtisko nozīmi, ietekmi un lobiju un NVO speciālās zināšanas ES lēmumu 
pieņemšanā un līdz ar to normatīva regulējuma vajadzību;

2. uzskata, ka tikai visām ES iestādēm kopējs obligāts reģistrs, kam pievienotas visiem 
lobijiem aizpildāmas veidlapas par finanšu datu publiskošanu, ievērojot pārredzamības un 
privātuma aizsardzības principus, būs efektīvs instruments, lai apzinātu un novērtētu to 
ietekmīgāko struktūru nozīmi, kuras nosaka attiecīgo lobiju darbību; reģistram jābūt 
saistītam ar ētiskas rīcības kodeksu, kas ir kopīgs visām ES iestādēm;

3. uzskata, ka pirmais pasākums, kas sekmētu viena, visām ES iestādēm kopīga reģistra 
izveidi, būtu Eiropas Parlamenta noteikta obligāta norma par lobiju iekļaušanu Eiropas 
Parlamenta un Eiropas Komisijas reģistrā, lai nodrošinātu iekļuvi Eiropas Parlamenta 
telpās; aicina Komisiju attiecībā uz abām iestādēm izvirzīt tādu pašu reģistrācijas prasību, 
lai varētu iekļūt Komisijas telpās;

4. uzskata, ka Komisijas izraudzītā ienākumu kontroles pieeja ir jāievieš kā obligāts 
noteikums; uzskata, ka papildus šim noteikumam lobijiem ir jāpublisko lobēšanas 
izdevumi, cita starpā par EP deputātu lobēšanai iztērētajiem izdevumiem sniedzot to pašu 
informāciju, kas EP deputātiem ir jāpublisko savās finanšu deklarācijās;

5. aicina Parlamenta prezidiju vai kvestorus rast iespēju ierobežot nesankcionētu iekļuvi 
tajās Parlamenta ēku daļās, kurās atrodas deputātu darba telpas, jo publisku iekļūšanu 
komiteju telpās var ierobežot tikai izņēmuma gadījumos;

6. aicina līdz kopīgas datubāzes izveidei radīt publisku tiešsaistes datubāzi ar meklēšanas un 
lejupielādes funkciju, iekļaujot visu attiecīgo informāciju un savstarpējas norādes uz 
līdzīgām, jau izveidotām ES iestāžu datubāzēm; 

7. aicina ieviest uzraudzības mehānismu (piemēram, izveidot komiteju no EP deputātiem, 
kuri Parlamentā nepilda citus nozīmīgus amatus), lai pārbaudītu un nodrošinātu reģistrā 
iekļautās informācijas pareizību, un uzskata par būtisku šā mērķa īstenošanai nodrošināt 
pietiekamus resursus (darbiniekus un naudas līdzekļus);

8. uzskata, ka ir jāpiemēro sankcijas tiem lobijiem, kuri apzināti ir snieguši nepietiekamu vai 
maldinošu informāciju; uzskata, ka saistībā ar obligāto reģistrācijas sistēmu 
proporcionālas un pietiekami preventīvas sankcijas ir reģistrācijas atlikšana un svītrošana 
no reģistra smagu pārkāpumu gadījumos;

9. aicina Priekšsēdētāju konferenci savā tīmekļa vietnē publicēt visu pašreizējo sadarbības 
grupu sarakstu (norādot pārstāvjus, sanāksmju darba kārtības un dokumentus), kā arī to 
lobiju un NVO sarakstu, kas atbalsta šīs grupas, norādot sniegtā atbalsta veidu, proti, 
cilvēkresursus, materiālos un finanšu līdzekļus;



PE396.474v02-00 4/5 AD\699301LV.doc

LV

10. aicina Prezidiju ne vēlāk kā trīs gadus pēc noteikumu par lobiju darbību stāšanās spēkā 
šos noteikumus pārskatīt, lai novērtētu, vai ar mainīto sistēmu ir panākta vajadzīgā lobiju 
darbības pārredzamība; aicina Komisiju, pieņemot visas turpmākās iniciatīvas par lobiju 
darbību ES, par juridisko pamatu noteikt tos Līgumu pantus, kuros ietverti pārredzamības 
un atklātuma principi.
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