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PASIŪLYMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad lobizmui teisėtai tenka svarbus vaidmuo vykstant sprendimų priėmimo 
procesui,

2. mano, kad svarbu, jog pilietinės visuomenės atstovai turėtų galimybę patekti į Europos 
institucijas, visų pirma į Europos Parlamentą;

3. primena, kad jau nuo 1996 m. Europos Parlamente taikomos lobistų veiklos ir jų 
registravimo viešajame registre taisyklės; vis dėlto mano, kad reikėtų labiau apibrėžto ir 
tikslesnio interesų grupių atstovų veiklos pagrindo, nes tai esminis aspektas, turintis įtakos ne 
tik atviros ir demokratiškos Sąjungos veikimui, bet ir tam, kaip Sąjungos veiklą vertina 
piliečiai ir kiti visuomenės atstovai; mano, kad laikui bėgant lobizmo būdai kinta, todėl tokią 
veiklą reglamentuojančios taisyklės turi būti pakankamai lanksčios, siekiant sparčiai 
prisitaikyti prie pokyčių;

4. mano, kad lobizmo Europos Parlamente taisyklės taip pat turėtų būti taikomos lobistų 
bendravimui su komitetų sekretoriatais, frakcijų darbuotojais ir Parlamento narių 
patarėjais ir padėjėjais;

5. reiškia abejones dėl Komisijos siūlomos savanoriškos sistemos teisingumo ir veiksmingumo;
taip pat pažymi, kad, praėjus vieniems metams nuo nuostatų dėl registro įsigaliojimo, 
apsvarstys, kaip registras veikia;

6. mano, kad tuo atveju, jei bus patvirtinta privaloma registracijos sistema, visiems lobistams 
turėtų būti taikomos vienodos sąlygos, o „lobisto“ sąvoka turėtų apimti ne tik 
profesionalias lobistų įmones ir jų konsultantus viešųjų ryšių klausimais, bet ir verslo 
sektoriaus darbuotojus, tam tikrų sektorių atstovus vienijančias organizacijas, tyrimų 
centrus, NVO atstovus, centrinės ir (arba) regionų valdžios institucijas ir lobistų veikla 
užsiimančius teisininkus; mano, kad lobizmas turėtų būti suprantamas kuo plačiau, t. y. 
juo turėtų būti laikoma veikla, kuria, inter alia, siekiama daryti įtaką politinių sprendimų 
priėmimui nedalyvaujant rinkimuose ir siekiant arba nesiekiant tiesioginės ekonominės 
naudos; dėl šios priežasties pagal privalomą sistemą taip pat turėtų registruotis asmenys, 
kurie lobizmu užsiima savanoriškai;

7. mano, kad visos institucijos suinteresuotos labiau atverti lobizmą, ir todėl laikosi požiūrio, 
jog turėtų būti veiksmingai susieta abiejų institucijų veikla šioje srityje;

8. mano, kad reikia atidžiai apsvarstyti lobistų ir interesų grupių veiklą, vykdomą Tarybos narių 
atžvilgiu, kai klausimai sprendžiami taikant bendro sprendimo procedūrą;

9. mano, kad, kalbant apie santykius su interesų grupių atstovais, Parlamentas bet kuriuo atveju 
turi išlaikyti savarankiškumą, įskaitant savo veiklos skaidrumo taisykles;

10. mano, kad būtina, jog lobistais dirbantiems teisininkams nebūtų taikomos išimtys, 
susijusios su šia iniciatyva ir joje numatytomis registracijos taisyklėmis; ragina Komisiją 
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rasti būdą, kuris leistų suteikti teisininkams ir jų klientams reikiamą apsaugą, numatytą jų 
profesinio elgesio taisyklėse, kai teisininkai tikrai teikia teisines paslaugas, visų pirma 
įskaitant teisininko veiklą, susijusią su bet kokiu atstovavimu klientui teismo, pusiau 
teisminiame, administraciniame, drausminiame ir kituose procesuose, pvz., teikiant 
teisines konsultacijas dėl personalo bylų, antidempingo bylų ar konkurencijos procedūrų, 
įskaitant įmonių susiliejimą ir valstybės pagalbą, taip pat teisines konsultacijas dėl to, 
kaip vyksta politiniai ir sprendimų priėmimo procesai Europos institucijose;

11. mano, kad būtina aiškiai ir nediskriminuojant skelbti finansinę informaciją tam tikru būdu, 
tačiau tai turėtų būti tik vienas iš visos sistemos aspektų; mano, kad, be finansinio rėmimo,
taip pat gali būti svarbūs kiti klausimai, ir todėl yra įsitikinęs, kad svarbiausias veiksnys –
skaidrumas, susijęs su lobistų ir jų klientų tapatybe; vis dėlto tvirtina, kad būtinai turi būti 
laikomasi valstybėse narėse taikomų profesinių taisyklių, pagal kurias tam tikrų kategorijų 
lobistams taikomi su klientais susijusio konfidencialumo reikalavimai;

12. mano, kad skelbiant finansinę informaciją turėtų būti atsižvelgiama į aktualius verslo ir 
konkurencijos aspektus ir toks informacijos skelbimas neturėtų būti pernelyg griežtai 
reglamentuojamas; mano, kad turėtų pakakti skelbti bendrą lobizmo apimtį ir klientų sąrašą, 
nenurodant atskirų mokesčių ir kiekvieno kliento mokamų sumų;

13. mano, kad taip pat reikia skelbti tam tikrą finansinę informaciją apie savanorišką lobistų 
veiklą, kurią dažnai vykdo NVO, ir reikalauja, kad visuomenei būtų suteikiama daugiau 
informacijos apie ne pelno organizacijų lėšas, taip pat apie šių organizacijų lobizmo 
kampanijų ir priemonių finansavimą;

14. pritaria minčiai, kad Parlamento pranešėjai teiktų poveikio, kurį jų veikla daro teisėkūrai, 
ataskaitą, kurioje būtų skaidriai atspindimas lobizmo mastas ir patarimai bei indėlis, gauti 
būnant pranešėju;

15. tvirtina, kad Parlamentas turi visiškai savarankiškai spręsti, kiek atsižvelgti į pilietinės 
visuomenės atstovų pateiktas nuomones;

16. mano, kad, atsižvelgiant į šioje nuomonėje ir atsakingo komiteto parengtame pranešime 
pateikiamas rekomendacijas, būtina, jog Parlamentas apsvarstytų savo paties taisykles, 
elgesio kodeksą, bendradarbiavimą su Komisija ir Taryba ir imtųsi veiksmų; taigi 
rekomenduoja ne vėliau kaip iki 2008 m. pirmojo ketvirčio sudaryti Parlamento narių 
darbo grupę, kuri šioje srityje bendradarbiautų su Komisija ir Taryba.
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