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NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. domnívá se, že lobbování hraje důležitou a legitimní úlohu v procesu tvorby politiky;

2. považuje za nezbytné, aby zástupci občanské společnosti měli přístup k evropským 
orgánům, v první řadě k Evropskému parlamentu;

3. připomíná, že Evropský parlament má pravidla týkající se přístupu lobbistů a jejich registrace 
ve veřejném registru od roku 1996; domnívá se však, že vytvoření strukturovanějšího 
a pevnějšího rámce pro činnost zástupců zájmových skupin je zásadní nejen pro fungování 
otevřené a demokratické Unie, ale také pro vnímání její práce ze strany občanů a dalších 
subjektů; domnívá se, že pravidla upravující lobbistické metody musí být dostatečně pružná, 
aby bylo možné rychle reagovat na změny, neboť tyto metody se neustále vyvíjí;

4. domnívá se, že by se pravidla lobbování v Evropském parlamentu měla vztahovat také na 
lobbistickou činnost zaměřenou na sekretariáty výborů, zaměstnance politických skupin 
a poradce a asistenty poslanců;

5. vyjadřuje pochybnosti o spravedlivosti a účinnosti dobrovolného systému navrhovaného 
Komisí a konstatuje, že po uplynutí jednoho roku od uvedení registru do provozu hodlá jeho 
fungování přezkoumat; 

6. domnívá se, že pokud by byl registrační systém povinný, mělo by být se všemi lobbisty 
zacházeno stejně a definice lobbisty by se měla vztahovat nejen na profesionální 
lobbistické firmy a jejich poradce pro styk s veřejností, ale také na interní zaměstnance 
průmyslových podniků, odvětvové zastřešující organizace, skupiny odborníků, zástupce 
nevládních organizací, vládní/regionální orgány a právníky vyvíjející lobbistickou činnost; 
domnívá se, že by lobbování mělo být chápáno v co nejširším smyslu slova, včetně mj.
ovlivňování politického rozhodování bez usilování o zvolení a jak s přímým 
hospodářským prospěchem, tak i bez něj, takže by v povinném systému měli být 
registrováni i dobrovolní lobbisté;

7. domnívá se, že je ve společném zájmu institucí vnést do činnosti lobbistů více světla, a 
zastává proto názor, že je třeba zajistit účinné propojení činnosti obou orgánů v této oblasti;

8. má za to, že zvýšenou pozornost je třeba věnovat působení lobbistů a zájmových skupin 
na členy Rady v souvislosti se záležitostmi, u nichž je uplatňován postup 
spolurozhodování;

9. zastává v každém případě názor, že si Parlament musí zachovat svou nezávislost vůči 
ostatním orgánům, pokud jde o vztahy se zástupci zájmových skupin, včetně pravidel 
o transparentnosti své činnosti;

10. považuje za důležité, aby byli do této iniciativy a pravidel pro registraci zahrnuti i 
právníci, kteří se zabývají lobbistickou činností; vyzývá Komisi, aby stanovila způsob, 
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jakým bude právníkům a jejich klientům zajištěna oprávněná ochrana v souladu s jejich 
profesními předpisy v době, kdy skutečně vykonávají právnickou činnost, včetně zejména 
všech úkonů prováděných právníkem v souvislosti s veškerým zastupováním klienta 
v soudních, kvazisoudních, správních, disciplinárních a jiných řízeních, jako je např. 
právní poradenství v kauzách zaměstnanců, antidumpingových sporech nebo řízeních 
v oblasti ochrany hospodářské soutěže, včetně fúzí a státní podpory, a právní poradenství 
o způsobu fungování politických a rozhodovacích postupů v evropských orgánech;

11. domnívá se, že ačkoliv je nezbytné zveřejnit nějakou srozumitelnou a nediskriminační 
formou finanční okolnosti lobbování, mělo by to být pouze součástí celkového přehledu; 
zastává názor, že stejně významné jako finanční pozadí mohou být i další věci, a je proto 
přesvědčen, že nejdůležitějším faktorem je transparentnost, pokud jde o totožnost lobbistů 
a jejich klientů; trvá však na tom, aby byly v této souvislosti bezpodmínečně dodržovány 
profesní předpisy členských států, které ukládají určitým skupinám lobbistů jisté 
povinnosti mlčenlivosti vůči jejich klientům a mandantům;

12. domnívá se, že poskytování informací o finančních okolnostech by mělo zohledňovat 
relevantní otázky obchodu a hospodářské soutěže a nemělo by být příliš normativní; 
domnívá se, že by mělo postačovat poskytnutí informace o celkovém rozsahu lobbistické 
činnosti a seznamu klientů, aniž by byly uvedeny jednotlivé poplatky nebo poměrné 
částky jednotlivých klientů;

13. považuje za nezbytné, aby se stejná úroveň poskytování informací o finančních 
okolnostech vztahovala také na dobrovolnou lobbistickou činnost, kterou často vyvíjejí
nevládní organizace, a požaduje, aby bylo veřejnosti poskytnuto více informací 
o finančním pozadí neziskových organizací a o financování jejich lobbistických kampaní 
a materiálů;

14. vyjadřuje podporu myšlence, aby zpravodajové Parlamentu zpracovávali „legislativní 
stopu“ své činnosti, která by transparentně odrážela míru lobbování, doporučení a 
podnětů, se kterými se během svého působení ve funkci zpravodaje setkali;

15. je přesvědčen, že o tom, jak zohlední názory vycházející z občanské společnosti, musí 
Parlament rozhodovat zcela nezávisle;

16. domnívá se, že doporučení obsažená v tomto stanovisku a ve zprávě vypracované 
příslušným výborem vyžadují revizi a zásahy ze strany Parlamentu s ohledem na jeho 
jednací řád a etický kodex a rovněž spolupráci Parlamentu s Komisí a Radou; doporučuje 
tedy, aby byla nejpozději do prvního čtvrtletí roku 2008 ustavena parlamentní pracovní 
skupina pro spolupráci s Komisí a Radou v této oblasti.
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