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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по конституционни въпроси 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. счита, че лобирането играе важна и законна роля в процеса на разработване на 
политиките;

2. счита, че е от съществено значение представителите на гражданското общество 
да имат достъп до Европейските институции и най-вече до Европейския 
парламент;

3. припомня, че Европейският парламент има правила, свързани с достъпа на 
лобистите и тяхната регистрация в публичен регистър от 1996 г. насам; счита, 
независимо от това, че необходимостта от по-структурирана и строга рамка за 
дейността на представителите на интереси е от съществено значение не само за 
функционирането на един отворен и демократичен Съюз, но също така за 
обществената осезаемост от страна на гражданите и други страни на извършената 
от него работа;  счита, че всички правила, регулиращи подобни практики трябва да 
бъдат достатъчно гъвкави, за да могат бързо да се адаптират към промените, 
имайки предвид, че практиките за лобиране продължават да се развиват във 
времето;

4. счита, че правилата относно лобирането в Европейския парламент следва също 
така да обхващат дейността по лобиране, ориентирана към секретарските служби 
на комисиите, личния състав на политическите групи и съветници и сътрудници на 
членовете на ЕП;

5. изразява съмнения относно справедливостта и ефективността на системата за 
доброволна регистрация, предложена от Комисията и отбелязва, че ще извърши 
преглед на операцията по регистрирането една година след влизането й в сила;

6. счита, че ако системата за регистрация се превърне в задължителна, всички 
лобисти следва да бъдат третирани еднакво и определението за лобист следва да 
обхваща не само фирмите за професионално лобиране и техните съветници по 
въпросите за връзки с обществеността, но също така и служители в областта на 
промишлеността, секторните представителни организации, организациите за 
политически изследвания, правителствените/регионалните органи и адвокатите, 
действащи като лобисти; счита, че лобирането следва да се схваща в широкия 
смисъл на думата, в това число, наред с другото, влияние, оказвано върху 
политическото вземане на решения, без да се цели избирателен мандат и с или 
без пряка икономическа печалба, така че лобистите на доброволни начала следва 
също да се регистрират в рамките на задължителната система;

7. счита ,че е от общ интерес за институцията да се осветли лобирането и е на 
мнение, следователно, че действията на двете институции в тази сфера следва да 
бъдат по-ефективно свързани;
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8. счита, че трябва да се осигури внимателно разглеждане на дейността на лобистите 
и на групите на интереси по отношение на представителите на Съвета в контекста 
на въпросите, свързани с процедурата по съвместно вземане на решение;

9. счита, във всички случаи, че Парламентът трябва да запази своята независимост 
по отношение на другите институции, що се отнася до отношенията с 
представителите на интереси, в това число правилата относно прозрачността на 
техните действия;

10. счита, че е от съществено значение адвокатите, действащи като лобисти да не 
бъдат освобождавани от тази инициатива и от нейните правила относно 
регистрацията; насърчава Комисията да определи формула, която да позволи на 
адвокатите и на техните клиенти да се ползват от обоснованата защита, 
разрешена от техните правила за професионално поведение, когато те действат 
наистина професионално като юридически правоспособни лица, в това число по-
специално всички дейности, провеждани от юрист във връзка с каквото и да е 
представляване на клиент по време на съдебно, квазисъдебно, административно, 
дисциплинарно и други производства, например при предоставяне на правни 
съвети относно дела, свързани със служителите, антидъмпингови дела или 
съдебни производства, свързани с конкуренцията, в това число сливания и 
държавни помощи и правни съвети относно начина, по който функционират 
политическия процес и процеса на вземане на решения на Европейския 
парламент;

11. счита, че независимо от това, че е необходима някаква форма на разкриване на 
информация, свързана с финансовите въпроси, която да бъде ясна и 
недискриминираща, това следва да бъде само част от цялостната картина; е на 
мнение, че други въпроси извън финансовата подкрепа могат да се окажат също 
толкова важни, и следователно е убеден, че прозрачността по отношение на 
самоличността на лобистите и техните клиенти е най-важният фактор; 
продължава да твърди, независимо от това, че професионалните разпоредби, 
приложими в държавите-членки, в случай в които от определени категории 
лобисти се изисква да упражняват правомощия за оперативна самостоятелност, 
свързани с техните клиенти, трябва да бъдат съблюдавани безотказно;

12. счита, че разкриването информация от финансово естество следва да отчете 
въпросите, свързани със съответната търговия и конкурентоспособността и следва 
да не бъде с твърде ограничителен характер; счита, че следва да бъде достатъчно 
разкриването на общия обем приходи от дейността на лобистите и списъка на 
клиентите, без да се упоменават индивидуалните такси или пропорционално 
сумите за всеки отделен клиент;

13. счита ,че е необходимо еднаква степен на разкриване на информация от финансово 
естество за лобирането на доброволни начала, извършвано от НПО, и иска да се 
даде повече информация на обществеността за финансовото състояние на 
организациите с идеална цел и за финансирането на техните кампании по лобиране 
и материали;

14. подкрепя идеята, че докладчиците на Парламента следва да произведат 
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"законодателен отпечатък” на своята дейност, който да отразява прозрачно обхвата 
на лобирането, съветите и информацията, които те са получили по времето, което 
са били докладчици;

15. поддържа тезата, че Парламентът трябва независимо да взема решения в каква 
степен ще вземе предвид мненията от страна на гражданското общество;

16. вярва, че препоръките, които се съдържат едновременно в това становище и в 
доклада, съставен от водещата комисия се нуждаят от преразглеждане и 
действие от страна на Парламента във връзка с неговите собствени правила и 
кодекса за поведение и неговата съвместна работа с Комисията и Съвета; 
съответно препоръчва съставянето, не по-късно от първото тримесечие на 2008 
г., на работна група на членовете в рамките на Парламента, която да работи 
съвместно с Комисията и със Съвета в тази област.
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