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SUGESTII

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afacerii interne invită Comisiei pentru afaceri 
constituţionale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. recunoaşte importanţa şi influenţa semnificativă a activităţilor de lobby şi a 
experienţei oferite de lobby-uri şi ONG-uri asupra luării deciziilor în UE şi 
recunoaşte, în consecinţă, necesitatea reglementării lor;

2. consideră că doar modalităţi de declararea averii de către toate lobby-urile şi toţi 
lobby-iştii şi înscrierea lor obligatorie într-un registru comun pentru toate instituţiile
UE, care să respecte principiile transparenţei şi ale vieţii private, reprezintă măsuri 
eficiente pentru identificarea şi evaluarea influenţei celor mai importante interese 
din spatele unei anumite activităţi de lobby. Registrul trebuie să fie corelat cu un cod 
deontologic comun tuturor instituţiilor UE;

3. consideră că s-ar putea face un prim pas către înfiin�area unui registru comun 
tuturor institu�iilor UE prin înscrierea obligatorie a lobby-iştii atât în registrul 
Parlamentului cât şi cel al Comisiei, drept condi�ie a accesului acestora la clădirile 
Parlamentului European; invită, de asemenea, Comisia să solicite înscrierea lobby-
iştilor în registrele ambelor instituţii, drept condiţie a accesului acestora în clădirile 
Comisiei;

4. consideră abordarea bazată pe venit aleasă de Comisie ca regulă minim obligatorie; 
consideră că, în plus, lobby-iştii ar trebui obligaţi să declare, printre altele, 
cheltuielile aferente activităţilor de lobby, furnizând aceleaşi informaţii privind 
cheltuielile aferente lobby-ului deputaţilor pe care deputaţii sunt obligaţi să le 
dezvăluie în declaraţiile lor financiare;

5. solicită Biroului Parlamentului sau chestorilor să găsească modalităţi de a 
restricţiona accesul neautorizat la etajele din clădirile Parlamentului unde sunt 
situate birourile deputaţilor, întrucât accesul publicului la sălile comisiilor poate fi 
limitat numai în circumstanţe excepţionale;

6. cere crearea unei baze de date publice, care să poată fi consultată şi descărcată on-
line şi care să conţină toate informaţiile relevante, cu referinţe încrucişate la alte 
baze de date posibile ale instituţiilor UE, până la înfiinţarea unei baze de date 
comune; 

7. cere crearea unui mecanism de monitorizare (de ex. un comitet de deputaţi care nu 
deţin nicio altă funcţie importantă în Parlament) care să examineze informa�iile din 
registru şi să asigure acurateţea acestora şi consideră că este important ca, în acest 
scop, să se aloce resurse suficiente (financiare şi umane);

8. consideră că lobby-iştii care au furnizat în mod intenţiont informaţii 
nesatisfăcătoare sau false ar trebui sancţionaţi; consideră că, în cadrul unui sistem de 
înregistrare obligatorie, suspendarea înscrierii sau chiar, în cazurile cele mai grave, 
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radierea din registru, constituie sancţiuni potrivite şi suficient de disuasive;

9. cere Conferinţei preşedinţilor să publice pe site-ul său o listă a tuturor grupurilor de 
interese, care să includă membrii, ordinea de zi şi alte documente referitoare la 
întâlniri, precum şi o listă a lobby-urilor şi ONG-urilor care le sprijină, cu 
specificarea tipului de sprijin oferit, în special în privinţa resurselor umane, 
materiale şi financiare;

10. cere Biroului ca, la cel mult trei ani după punerea lor în aplicare, să examineze toate 
normele ce reglementează activită�ile de lobby pentru a determina dacă noul sistem 
a reu�it să asigure transparen�a necesară; cere Comisiei să folosească temeiul legal 
prevăzut în tratate cu privire la transparenţă şi deschidere în orice viitoare iniţiativă 
privind activităţile de lobby din UE.



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

RO

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării 18.12.2008
Rezultatul votului final +:

–:
0:

52
1
0

Membri titulari prezenţi la votul final Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Mihael 
Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giuseppe 
Castiglione, Giusto Catania, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, 
Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara 
Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, 
Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Lilli Gruber, Jeanine 
Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, 
Esther De Lange, Henrik Lax, Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier 
Moreno Sánchez, Rares-Lucian Niculescu, Bogusław Rogalski, 
Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Csaba Sógor, 
Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, 
Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Membri supleanţi prezenţi la votul final Edit Bauer, Simon Busuttil, Genowefa Grabowska, Ignasi Guardans 
Cambó, Sophia in 't Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, 
Jörg Leichtfried, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Rainer 
Wieland

Membri supleanţi [articolul 178 
alineatul (2)] prezenţi la votul final

Manuel Medina Ortega


	699301ro.doc

