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NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre ústavné veci, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. uznáva značný význam a vplyv lobizmu a expertíz záujmových skupín a MVO na 
rozhodovací proces EÚ, a tým aj potrebu jeho regulácie;

2. domnieva sa, že len určité formy preukazovania financovania a spoločná povinná 
registrácia pre všetky záujmové skupiny a všetkých lobistov v každej inštitúcii EÚ v 
súlade so zásadami transparentnosti a súkromia, bude efektívnym nástrojom na ich 
identifikáciu a posudzovanie veľkosti najdôležitejších hnacích síl v pozadí lobistických 
aktivít. Register musí byť spojený so spoločným kódexom etického správania platným vo 
všetkých inštitúciách EÚ;

3. domnieva sa, že prvým krokom na vytvorenie spoločného registra všetkých inštitúcií EÚ 
by bolo, ak by Európsky parlament uložil lobistom povinnosť registrácie v Parlamente 
a v Komisii, a tak im umožnil vstup do priestorov oboch inštitúcií; súčasne vyzýva 
Komisiu, aby na vstup do svojich priestorov od oboch inštitúcií požadovala registráciu;

4. považuje prístup Komisie založený na príjme za povinné minimálne pravidlo. Domnieva 
sa, že lobisti by mali mať navyše povinnosť preukazovať výdavky na lobovanie okrem 
iného tým, že poskytnú rovnaké informácie o nákladoch na lobovanie vynaložených na 
poslancov EP, ako tie, ktoré sú poslanci EP povinní preukazovať vo svojich finančných 
vyhláseniach;

5. vyzýva predsedníctvo Parlamentu alebo kvestorov, aby preskúmali spôsoby obmedzenia 
nepovoleného vstupu do častí parlamentných budov, kde sú umiestnené kancelárie 
poslancov EP, zatiaľ čo prístup verejnosti do miestností výborov sa môže obmedziť iba vo 
výnimočných prípadoch;

6. žiada, aby sa na internete vytvorila verejná prístupná databáza s možnosťou vyhľadávania 
a sťahovania údajov, ktorá by obsahovala všetky dôležité údaje spolu s odkazmi na ďalšie 
relevantné databázy európskych inštitúcií, pokým sa nesprístupní spoločná databáza; 

7. požaduje vytvorenie monitorovacieho mechanizmu (napr. výboru EP, ktorí v Parlamente 
nevykonávajú žiadnu inú významnú funkciu), ktorého úlohou by bolo skúmať a 
zabezpečovať správnosť informácií registra a považuje za dôležité, aby sa na tento účel 
zaručili dostatočné personálne i finančné rezervy;

8. domnieva sa, že by sa mali uplatňovať sankcie voči tým lobistom, ktorí zámerne poskytli 
neuspokojivé alebo nepravdivé informácie; domnieva sa, že v rámci povinnej registrácie 
sú pozastavenie registrácie a v najzávažnejších prípadoch vyradenie z registra 
primeranými a dostatočne odradzujúcimi sankciami;

9. vyzýva konferenciu predsedov, aby na svojej internetovej stránke zverejnila zoznam 
existujúcich medziskupín (vrátane ich členov, programov schôdzí a dokumentov), ako aj 
zoznam záujmových skupín a MVO, ktoré ich podporujú, a aby špecifikovala druh 
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podpory poskytovanej týmto skupinám, predovšetkým čo sa týka ľudských, materiálnych 
či finančných zdrojov;

10. vyzýva predsedníctvo, aby preskúmalo pravidlá činnosti lobistov najneskôr do troch rokov 
od nadobudnutia ich účinnosti, aby sa zhodnotilo, či zmenený systém zabezpečuje 
dostatočnú transparentnosť lobistických aktivít; vyzýva Komisiu, aby akékoľvek budúce 
iniciatívy v oblasti lobizmu v EÚ založila na právnom základe zmlúv, a to z hľadiska 
transparentnosti a otvorenosti. 



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

SK

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia 18.12.2008
Výsledok záverečného hlasovania +:

–:
0:

52
1
0

Poslanci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

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

Náhradníci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

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

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) 
prítomní na záverečnom hlasovaní

Manuel Medina Ortega


	699301sk.doc

