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WSKAZÓWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. uważa, że lobbing odgrywa ważną i uzasadnioną rolę w procesie kształtowania 
polityki;

2. uważa, że istotne jest, aby przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego mieli dostęp 
do instytucji europejskich, przede wszystkim do Parlamentu Europejskiego;

3. ponownie podkreśla, że Parlament Europejski dysponuje od 1996 r. przepisami 
dotyczącymi dostępu lobbystów i ich wciągania do publicznego rejestru; uważa jednak, 
że konieczność wprowadzenia bardziej ustrukturyzowanych i rygorystycznych ram 
działalności przedstawicieli grup interesu jest nie tylko warunkiem niezbędnym do 
właściwego funkcjonowania otwartej i demokratycznej Unii Europejskiej, lecz także 
istotnie wpływającym na społeczne postrzeganie jej prac przez obywateli i strony trzecie; 
wyraża przekonanie, że ze względu na dalsze ewoluowanie praktyk lobbingowych, 
wszelkie odnośne uregulowania winny być na tyle elastyczne, by umożliwić płynne 
dostosowywanie się do zachodzących zmian;

4. uważa, że przepisy dotyczące lobbingu w Parlamencie Europejskim powinny obejmować 
również działalność lobbingową pośród sekretariatów komisji, personelu grup 
politycznych oraz doradców i asystentów posłów;

5. wyraża wątpliwości w odniesieniu do uczciwości i skuteczności proponowanego przez 
Komisję systemu dobrowolnego i zapowiada dokonanie przeglądu rejestru po upływie 
roku od chwili jego wprowadzenia w życie;

6. uważa, że w przypadku wprowadzenia obowiązkowego systemu rejestracji wszyscy 
lobbyści powinni być traktowani jednakowo i że definicja lobbysty powinna 
obejmować nie tylko profesjonalne firmy lobbingowe i ich konsultantów ds. public 
relations, lecz także jednostki lobbystyczne w przemyśle, sektorowe organizacje 
patronackie, niezależne ośrodki badawcze, przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, organy rządowe/regionalne oraz prawników działających jako 
lobbyści; uważa, że lobbing powinien być rozumiany w jak najszerszym znaczeniu 
tego słowa, obejmującym m.in. wywieranie wpływu na polityczne procesy decyzyjne 
bez dążenia do zostania wybranym, czy też łączącym się bądź nie z bezpośrednimi 
korzyściami gospodarczymi, tak by również lobbyści działający w charakterze 
społecznym musieli się rejestrować w ramach obowiązkowego systemu;

7. wyraża przekonanie, że we wspólnym interesie instytucji wspólnotowych leży 
dookreślenie zasad związanych z praktykami lobbingowymi, a co za tym idzie stoi na 
stanowisku, iż należy skutecznie połączyć działania prowadzone w tym zakresie przez 
obie instytucje;

8. wyraża przekonanie, że w kontekście kwestii związanych z procedurą współdecyzji 
szczególną uwagę należy zwrócić na działalność lobbystów i grup interesu nakierowaną 
na członków Rady;
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9. wyraża przekonanie, że w każdym przypadku Parlament musi zachować autonomię 
wobec innych instytucji w odniesieniu do kontaktów z przedstawicielami grup 
interesu, łącznie z zasadami dotyczącymi przejrzystości swej działalności;

10. za szczególnie istotne uważa niewyłączanie z zakresu omawianej inicjatywy, a także 
uregulowań odnoszących się do rejestracji, prawników prowadzących działalność 
tożsamą z lobbingiem; zachęca Komisję do określenia formuły zapewniającej 
prawnikom i ich klientom uzasadnioną ochronę, określoną w odnośnych przepisach 
ich kodeksu postępowania zawodowego, w przypadku kroków podejmowanych 
w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych prawnika, w tym 
w szczególności wszelkich działań podejmowanych przez prawników w związku 
z reprezentowaniem klientów w postępowaniach sądowych, quasi-sądowych, 
administracyjnych, dyscyplinarnych i innych, takich jak świadczenie doradztwa 
prawnego z zakresu kwestii pracowniczych lub antydumpingowych, bądź też 
postępowań z zakresu prawa konkurencji, w tym fuzji i pomocy publicznej, a także 
doradztwa prawnego w dziedzinie przebiegu procesów politycznych i decyzyjnych 
w instytucjach europejskich;

11. wyraża przekonanie, że choć pewne formy ujawniania kontekstu finansowego są 
niezbędne i winny być jasno zdefiniowane oraz niedyskryminujące, powinny one 
stanowić jedynie cześć składową podejmowanych kroków; wyraża opinię, że kwestie 
inne niż podtekst finansowy mogą być równie ważkie, a w związku z powyższym 
stwierdza, że najistotniejszym czynnikiem jest przejrzystość w zakresie tożsamości 
lobbystów oraz ich klientów; domaga się jednak, by koniecznie przestrzegane były 
zasady zawodowe stosowane w państwach członkowskich, nakładające na określone 
kategorie lobbystów pewne wymogi związane z zachowaniem tajemnicy zawodowej 
w odniesieniu do ich klientów i zleceniodawców;

12. uważa, że przy ujawnianiu informacji finansowych należy brać pod uwagę stosowne 
kwestie związane z działalnością gospodarczą i konkurencją, a także że ujawnianie takie 
nie powinno być zbyt nakazowe; jest zdania, że wystarczyć powinno ujawnienie 
ogólnego zakresu działalności lobbingowej oraz listy klientów, bez podawania 
wyszczególnionych opłat lub kwot dotyczących poszczególnych klientów;

13. uważa za konieczne osiągnięcie takiego samego poziomu ujawniania informacji 
finansowych również w przypadku lobbingu społecznego prowadzonego częstokroć 
przez organizacje pozarządowe oraz domaga się udostępnienia opinii publicznej 
obszerniejszych informacji dotyczących finansów organizacji non-profit i finansowania 
ich kampanii i materiałów lobbingowych;

14. wyraża swoje poparcie dla sugestii przedstawiania przez sprawozdawców Parlamentu 
tzw. „śladu legislacyjnego” ich działalności, odzwierciedlającego w sposób przejrzysty 
zakres praktyk lobbingowych, porad i wpływu wywieranego na nich w trakcie pracy nad 
przygotowywaniem sprawozdań;

15. podkreśla, że Parlament musi całkowicie niezależnie decydować o tym, w jakiej 
mierze uwzględnia opinię społeczeństwa obywatelskiego;

16. wyraża przekonanie, że zalecenia zawarte w niniejszej opinii oraz w sprawozdaniu 
sporządzonym przez komisję przedmiotowo właściwą stanowią o konieczności 
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przeprowadzenia przez Parlament przeglądu własnego regulaminu i kodeksu 
postępowania oraz zasad współpracy z Komisją Europejską i Radą, a także podjęcia 
dalszych stosownych kroków w sprawie; w związku z powyższym zaleca 
ustanowienie w PE, najpóźniej w pierwszym kwartale 2008 r., grupy roboczej posłów 
do PE współpracującej w zakresie wspomnianych kwestii z Komisją Europejską 
i Radą.
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