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SUGESTII

Comisia pentru afaceri constitu�ionale recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezolu�ie ce urmează a 
fi adoptată:

1. consideră că activitatea de lobby are un rol important �i legitim în procesul de 
elaborare a politicilor;

2. consideră că este esen�ial ca reprezentan�ii societă�ii civile să aibă acces la 
institu�iile europene, în special la Parlamentul European;

3. reaminte�te că Parlamentul European are norme privind accesul reprezentan�ilor de 
interese �i înregistrarea acestora într-un registru public din 1996; consideră, totu�i, că 
necesitatea unui cadru mai structurat �i mai riguros pentru activită�ile reprezentan�ilor 
de interese este esen�ială nu numai pentru func�ionarea unei Uniuni democratice �i 
deschise, dar �i pentru percep�ia publică asupra activită�ilor ei din partea cetă�enilor 
�i a altor păr�i implicate; consideră că, în condi�iile în care practicile de lobby 
evoluează în timp, orice norme care reglementează aceste practici trebuie să fie suficient 
de flexibile pentru a se adapta rapid la schimbări;

4. consideră că normele privind activitatea de lobby în cadrul Parlamentului European ar 
trebui să acopere �i activitatea de lobby adresată secretariatelor comisiilor, personalului 
din grupurile politice �i consilierilor �i asisten�ilor deputa�ilor;

5. î�i exprimă îndoiala cu privire la corectitudinea �i eficien�a sistemului de înregistrare 
voluntară propus de Comisie �i subliniază că va revizui func�ionarea aplicării 
registrului la un an după intrarea în vigoare a acestuia;

6. consideră că, dacă sistemul de înregistrare devine obligatoriu, to�i reprezentan�ii de 
interese ar trebui să beneficieze de un tratament egal, iar defini�ia termenului de 
„reprezentant de interese” ar trebui să se refere nu numai la firmele de lobby �i la 
consultan�ii acestora în domeniul rela�iilor cu publicul, ci �i la angaja�ii interni din 
acest domeniu, la organiza�iile umbrelă din acest sector, la grupurile de reflec�ie, la 
reprezentan�ii ONG-urilor, la autorită�ile guvernamentale/regionale �i la avoca�ii 
care desfă�oară activită�i de lobby; este de părere că activită�ile de lobby ar trebui 
în�elese în sensul cel mai larg al acestui termen, inclusiv, printre altele, ca 
influen�are a procesului politic de luare a deciziilor, fără să se urmărească ob�inerea 
de voturi, cu sau fără vreun câ�tig economic direct, astfel încât înregistrarea să fie 
obligatorie �i pentru reprezentan�ii de interese voluntari;

7. consideră că mai multă transparen�ă în activită�ile de lobby este în interesul comun al 
institu�iilor �i, în consecin�ă, este de părere că ar trebui să existe o coordonare 
eficientă a activită�ii celor două institu�ii în acest domeniu;

8. consideră că activită�ile grupurilor de lobby �i ale grupurilor de interese pe lângă 
membrii Consiliului, în contextul codeciziei, trebuie examinate cu mare aten�ie;
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9. consideră că, în orice caz, Parlamentul trebuie să-�i păstreze autonomia fa�ă de 
celelalte institu�ii în ceea ce prive�te rela�iile cu reprezentan�ii grupurilor de 
interes, inclusiv în ceea ce prive�te normele privind transparen�a activită�ii sale;

10. consideră că este foarte important ca to�i consilierii juridici care desfă�oară 
activită�i de lobby să nu fie exonera�i de această ini�iativă �i de reglementările 
privind înregistrarea; încurajează Comisia să instituie o formulă care să le permită 
consilierilor juridici �i clien�ilor lor să beneficieze de protec�ia justificată, garantată 
de normele lor de conduită profesională, atunci când ac�ionează cu adevărat în 
calitate juridică profesională, inclusiv, în special, pentru toate activită�ile desfă�urate 
de un avocat în legătură cu reprezentarea unui client în cadrul procedurilor judiciare, 
cvasijudiciare, administrative, disciplinare �i alte tipuri de proceduri, de exemplu 
atunci când oferă consiliere juridică în cauzele în care sunt implica�i func�ionari, în 
proceduri anti-dumping sau în proceduri în materie de legisla�ie a concuren�ei, 
inclusiv în materie de fuziuni �i subven�ii de stat, precum şi în contextul 
procedurilor politice �i de luare a deciziilor din cadrul institu�iilor europene;

11. consideră că, de�i este nevoie de anumite tipuri de informa�ii financiare, care ar 
trebui să fie clare �i nediscriminatorii, acest aspect este numai o parte a imaginii de 
ansamblu; este de părere că, în afară de informa�iile financiare, există �i alte aspecte 
la fel de importante �i îşi exprimă, prin urmare, convingerea că transparen�a în ceea 
ce prive�te identitatea reprezentanţilor de interese �i a clien�ilor acestora este 
factorul cel mai important; solicită însă ca, în acest context, să se �ină neapărat cont 
de normele profesionale din statele membre, care impun anumitor grupuri de 
reprezentan�i de interese anumite obliga�ii privind păstrarea confiden�ialită�ii 
referitoare la clien�ii acestora sau la cercul lor de mandatari;

12. consideră că dezvăluirea informa�iilor cu caracter financiar ar trebui să ia în considerare 
aspecte relevante privind afacerile �i competi�ia �i că nu ar trebui să fie prea strictă; 
este de părere că ar trebui să fie suficient să se dezvăluie volumul total de activită�i de 
lobby desfă�urate �i lista de clien�i, fără să fie nevoie să se indice onorariile 
individuale sau valorile procentuale per client;

13. consideră că este necesar să existe acela�i nivel de dezvăluire a informa�iilor cu 
caracter financiar �i pentru activită�ile de lobby voluntare desfă�urate de ONG-uri �i 
solicită să fie făcute publice mai multe informa�ii privind situa�ia financiară a 
organiza�iilor non-profit, precum �i provenien�a fondurilor pentru campaniile de 
lobby desfă�urate de acestea �i pentru materialele folosite în aceste campanii;

14. sus�ine ideea ca raportorii Parlamentului ar trebui să lase o „amprentă legislativă” a 
activită�ii lor în care să se reflecte, într-o manieră transparentă, amploarea activită�ilor 
de lobby, consilierea �i contribu�iile primite în perioada în care au fost raportori;

15. consideră că Parlamentul trebuie să hotărască în mod absolut independent cu privire la 
luarea în considerare a opiniilor care vin din partea societă�ii civile;

16. consideră că recomandările din prezentul aviz �i cele din raportul întocmit de comisia 
competentă necesită revizuire �i ac�iuni din partea Parlamentului în ceea ce prive�te 
propriile norme �i codul său de conduită, precum �i colaborarea sa cu Comisia �i cu 



AD\701142RO.doc 5/6 PE394.065v02-00

RO

Consiliul; recomandă, prin urmare, înfiin�area în cadrul Parlamentului, nu mai târziu 
de primul trimestru din 2008, a unui grup de lucru alcătuit din deputa�i, care să 
lucreze cu Comisia �i cu Consiliul în acest domeniu.
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