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POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za ustavne 
zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1 priznava, da imajo lobiranje ter znanje in izkušnje, ki jih prispevajo lobiji in nevladne 
organizacije, velik pomen in vpliv na sprejemanje odločitev v EU in da je zato potrebna 
ureditev;

2. meni, da bo skupen obvezni register za vse institucije EU z razkritimi določenimi vrstami 
finančnih podatkov za vse lobije in lobiste, ki spoštujejo načeli preglednosti in zasebnosti, 
učinkovito sredstvo pri prepoznavanju in oceni moči najpomembnejših gonilnih sil, ki 
podpirajo določeno dejavnost lobiranja. Register mora biti povezan s pravili o etičnem 
ravnanju, ki je skupen vsem institucijam EU;

3. meni, da je prvi korak v smeri enega skupnega registra za vse institucije EU lahko narejen 
šele, če bi Evropski parlament uvedel obvezno registracijo tako pri Parlamentu kot 
Komisiji za lobiste, če želijo dostopati do prostorov Evropskega parlamenta; prav tako 
poziva Komisijo, naj za dostop do prostorov Komisije zahteva registracijo pri obeh 
institucijah;

4. meni, da pristop na podlagi dohodka, ki ga je izbrala Komisija, predstavlja nujno in 
minimalno pravilo. Meni, da morajo biti lobisti poleg tega zavezani med drugim tudi k 
razkritju odhodkov za lobiranje, prikazujoč enake informacije o odhodkih za lobiranje pri 
evropskih poslancih, kot so jih evropski poslanci zavezani razkriti v svojih finančnih 
izjavah;

5. poziva predsedstvo Parlamenta ali kvestorje, da preučijo načine omejevanja 
nepooblaščenega dostopa do tistih nadstropij v zgradbah Parlamenta, kjer so pisarne 
poslancev, medtem ko se lahko javnosti omeji dostop do prostorov odborov le v izjemnih 
primerih;

6. zahteva javno spletno podatkovno bazo, po kateri je mogoče iskati in se jo lahko prenese 
ter vsebuje vse pomembne podatke z navzkrižnimi sklicevanji na druge morebitne 
podatkovne baze institucij EU, dokler se ne vzpostavi skupne baze podatkov; 

7. zahteva uvedbo mehanizma za spremljanje (npr. odbor poslancev, ki nimajo nobenega 
drugega pomembnega položaja v Parlamentu), da se bodo nadzorovali podatki v registru 
in zagotavljala njihova natančnost, ter meni, da je pomembno zagotoviti dovolj sredstev (v 
osebju in denarju) v ta namen;

8. meni, da morajo sankcije veljati za lobiste, ki so namerno navedli nepopolne ali napačne 
podatke; meni, da sta za sistem obvezne registracije začasno prenehanje članstva oziroma 
v najhujših primerih izbris iz registra sorazmerni in dovolj odvračalni sankciji;

9. poziva konferenco predsednikov, da na svoji spletni strani objavi seznam vseh obstoječih 
medskupin (skupaj s člani, dnevnimi redi sej in dokumenti), kot tudi lobijev in nevladnih 
organizacij, ki podpirajo te skupine, ter opredeli vrsto te podpore, zlasti v obliki človeških 
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virov ter materialnih ali finančnih sredstev;

10. poziva svoj urad, da pregleda pravila, ki urejajo dejavnosti lobistov najpozneje tri leta od 
začetka veljavnosti, da se oceni, ali spremenjeni sistem dosega potrebno preglednost 
dejavnosti lobistov; poziva Komisijo, da vse prihodnje pobude o lobističnih dejavnostih v 
EU utemelji na pravni podlagi iz pogodb, ki zadeva preglednost in odprtost.
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