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IEROSINĀJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu komiteju savā 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka lobēšanai ir svarīga un likumīga nozīme politikas procesā;

2. uzskata, ka ir būtiski, lai pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem būtu pieeja Eiropas 
iestādēm, pirmkārt jau Eiropas Parlamentam;

3. atgādina, ka kopš 1996. gada Eiropas Parlamentam ir noteikumi attiecībā uz lobistu 
pieeju un reģistrāciju publiskajā reģistrā; tomēr atgādina, ka nepieciešamība izveidot 
strukturētāku un precīzāku sistēmu attiecībā uz interešu pārstāvju darbībām ir būtiska ne 
tikai demokrātiskas un atvērtas Eiropas Savienības darbībai, bet arī pilsoņu un citu 
sabiedrības pārstāvju izpratnei par Eiropas Savienības darbu; uzskata, ka, tā kā lobēšanas 
darbības laika gaitā turpina attīstīties, jebkuriem noteikumiem, kas regulē šādas darbības, 
jābūt pietiekami elastīgiem, lai ātri piemērotos pārmaiņām;

4. uzskata, ka noteikumos par lobēšanu Eiropas Parlamentā jāiekļauj arī lobēšanas darbības, 
kas attiecas uz komiteju sekretariātiem, polisko grupu personālu un deputātu 
padomniekiem un palīgiem;

5. izsaka šaubas par Komisijas ieteiktās brīvprātīgās sistēmas taisnīgumu un efektivitāti un 
atzīmē, ka komiteja pārbaudīs reģistra darbību vienu gadu pēc tā ieviešanas;

6. uzskata, — ja reģistrācijas sistēma būs obligāta, jābūt vienlīdzīgai attieksmei pret 
visiem lobistiem un definīcijā par lobistiem jāiekļauj ne vien profesionāli lobēšanas 
uzņēmumi un to sabiedrisko attiecību konsultanti, bet arī iekšējie nozares darbinieki, 
sektorālās jumta organizācijas, ideju laboratorijas, NVO pārstāvji, valdības pārstāvji 
un reģionālās varas iestādes, kā arī juristi, kas darbojas kā lobisti; uzskata, ka lobēšana 
ir jāizskata šī jēdziena plašākā nozīmē, kas cita starpā ietver arī politisku lēmumu 
pieņemšanas ietekmēšanu, necenšoties panākt ievēlēšanu un tiešu ekonomisko 
ieguvumu, tā lai arī brīvprātīgie interešu pārstāvji reģistrētos obligātajā sistēmā;

7. uzskata, ka iestāžu vispārējās interesēs ir ieviest lielāku skaidrību par lobēšanu, un tāpēc 
uzskata, ka abu iestāžu darbam šajā jomā ir jābūt cieši saistītam;

8. uzskata, ka ir rūpīgi jāizvērtē lobistu un interešu grupu darbības attiecībā uz Padomes 
locekļiem saistībā ar koplēmuma jautājumiem;

9. uzskata, ka, runājot par attiecībām ar interešu pārstāvjiem Parlamentam vienmēr ir 
jāsaglabā autonomija attiecībā uz pārējām iestādēm, un tas attiecas arī uz noteikumiem 
par interešu pārstāvju darbību pārredzamību;

10. uzskata, ka šo iniciatīvu ir būtiski attiecināt arī uz reģistrācijas noteikumiem un 
juristiem, kas darbojas kā lobisti; mudina Komisiju noteikt paņēmienu, kas juristiem, 
kā arī viņu klientiem sniegtu profesionālās ētikas normām atbilstošu likumīgu 
aizsardzību, kad juristi patiešām veic darbības saistītas ar profesionālo tiesībspēju, jo 
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īpaši darbības saistībā ar klientu pārstāvēšanu tiesvedībā, kvazitiesvedībā, 
administratīvajā tiesvedībā, disciplinārajā tiesvedībā un citos tiesas procesos, 
piemēram, sniedzot juridisku konsultāciju par personāla lietām, antidempinga lietām 
vai konkurences tiesību tiesas procesiem, tostarp par apvienošanos un valsts palīdzību, 
kā arī juridisku konsultāciju par to, kādā veida darbojas Eiropas iestāžu politiskais un 
lēmumu pieņemšanas process;

11. uzskata, ka, lai gan ir nepieciešama skaidra un nediskriminējoša informācija par 
finansēm, tai ir jābūt tikai daļai no vispārējās informācijas; uzskata, ka citi jautājumi 
var būt tikpat svarīgi, cik finansiālais atbalsts, un tāpēc ir pārliecināts, ka svarīgākais 
faktors ir lobistu pārstāvju un viņu klientu identitātes pārredzamība; tomēr uzskata, ka 
ir pilnībā jāievēro dalībvalsts piemērojamiem noteikumi, atbilstoši kuriem noteiktām 
lobistu kategorijām attiecībā uz to klientiem jāievēro konfidencialitātes princips;

12. uzskata, ka, sniedzot informāciju par finansēm, ir jāņem vērā attiecīgie jautājumi saistībā 
ar uzņēmējdarbību un konkurenci un šai informācijai nav jābūt pārāk norādošai; uzskata, 
ka būtu pietiekami sniegt informāciju par lobēšanas darbību kopējo apmēru un sniegt 
sarakstu ar klientiem, nenorādot konkrētus honorārus vai katram klientam atbilstošās 
summas;

13. uzskata, ka tādu pašu informāciju par finansējumu ir nepieciešams sniegt saistībā ar 
brīvprātīgu lobēšanu, kuru bieži vien veic NVO, un prasa, lai sabiedrībai sniegtu plašāku 
informāciju par bezpeļņas organizāciju finansēm un par šo organizāciju īstenoto 
lobēšanas kampaņu finansējumu un lobēšanas materiāliem;

14. atbalsta ideju, ka Parlamenta referentiem būtu jāatbild par savām darbībām, pārredzami 
atspoguļojot lobēšanas apmēru, konsultācijas un ieguldījumus, kurus viņi ir saņēmuši 
būdami referenti;

15. uzskata, ka Parlamentam ir jāpieņem pilnībā neatkarīgs lēmums par pilsoniskās 
sabiedrības sniegto ieteikumu ievērošanu;

16. uzskata, ka Parlamentam ir jāizskata šajā atzinumā un atbildīgās komitejas ziņojumā 
sniegtie ieteikumi un jārīkojas saistībā ar tā noteikumiem, rīcības kodeksu un  tā 
sadarbību ar Komisiju un Padomi; tādēļ iesaka vēlākais līdz 2008. gada pirmajam 
ceturksnim izveidot Parlamentā deputātu darba grupu, kas šajā jautājumā sadarbotos ar 
Komisiju un Padomi.
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