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NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do 
návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. domnieva sa, že lobistická činnosť zohráva dôležitú a legitímnu úlohu v politickom 
procese;

2. považuje za podstatné, aby zástupcovia občianskej spoločnosti mali prístup k 
európskym inštitúciám, a to predovšetkým k Európskemu parlamentu;

3. pripomína, že Európsky parlament má už od roku 1996 vytvorené pravidlá týkajúce sa 
prístupu lobistov a ich zápisu do verejného registra; domnieva sa však, že potreba 
štruktúrovanejšieho a prísnejšieho rámca činností zástupcov záujmových skupín je 
zásadná nielen pre fungovanie otvorenej a demokratickej Únie, ale aj pre verejné 
vnímanie jej práce zo strany občanov a iných subjektov; domnieva sa, keďže lobistická 
činnosť sa časom postupne vyvíja, že všetky pravidlá upravujúce túto činnosť musia byť 
dostatočne flexibilné, aby sa mohli rýchlo prispôsobiť zmenám;

4. domnieva sa, že pravidlá pre lobistickú činnosť v Európskom parlamente by sa mali 
vzťahovať aj na lobistickú činnosť vyvíjanú na sekretariáty výborov, personál politických 
skupín a poradcov a asistentov poslancov;

5. vyjadruje pochybnosti nad spravodlivosťou a účinnosťou systému založeného na 
dobrovoľnosti, ktorý predložila Komisia, a poznamenáva, že preskúma prevádzku 
registra jeden rok po jeho spustení;

6. domnieva sa, že ak sa systém registrácie stane povinným, so všetkými lobistami by sa 
malo zaobchádzať rovnako a definícia lobistu by sa mala vzťahovať nielen na 
profesionálne lobistické spoločnosti a ich poradcov pre vzťahy s verejnosťou, ale aj na 
vnútropodnikových zamestnancov priemyselného odvetvia, zastrešujúce organizácie 
daného sektora, strediská odborníkov (think tanky), predstaviteľov mimovládnych 
organizácií, vládnych/regionálnych orgánov a právnikov vystupujúcich ako lobisti; 
domnieva sa, že lobizmus by sa mal chápať v tom najširšom zmysle slova, pričom by 
okrem iného zahŕňal ovplyvňovanie subjektov s politickými rozhodovacími 
právomocami bez úmyslu kandidovať vo voľbách, či už s priamym hospodárskym 
ziskom alebo bez neho, v dôsledku čoho by sa mali povinne zaregistrovať aj 
dobrovoľní lobisti;

7. domnieva sa, že je v spoločnom inštitucionálnom záujme objasniť fungovanie lobizmu, 
preto sa nazdáva, že by sa mala účinne prepojiť práca oboch inštitúcií v tejto oblasti;

8. domnieva sa, že treba dôkladne posúdiť činnosť lobistov a záujmových skupín vo vzťahu 
k členom Rady v súvislosti s otázkami spolurozhodovania;

9. domnieva sa, že Parlament si musí zachovať svoju samostatnosť voči ostatným 
inštitúciám, pokiaľ ide o vzťahy so zástupcami záujmových skupín, vrátane pravidiel o 
transparentnosti jeho činnosti;
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10. domnieva sa, že je podstatné, aby právnici vystupujúci ako lobisti neboli vyňatí z tejto 
iniciatívy a pravidiel o registrácii; vyzýva Komisiu, aby vytvorila model, ktorý 
poskytne právnikom a ich klientom oprávnenú ochranu zaručenú profesijnými 
pravidlami, keď skutočne vykonávajú profesionálnu právnickú činnosť, a to najmä 
pokiaľ ide o všetky činnosti, ktoré vykonáva právnik v súvislosti s každým  
zastupovaním klienta v súdnych, kvázisúdnych, administratívnych, disciplinárnych 
alebo iných konaniach, napríklad pri poskytovaní právneho poradenstva 
o personálnych záležitostiach, antidumpingových prípadoch alebo konaniach v oblasti 
práva hospodárskej súťaže vrátane pripravovaných fúzií a štátnej pomoci a právneho 
poradenstva, v ktorých fungujú politické a rozhodovacie procesy v európskych 
inštitúciách;

11. domnieva sa, že hoci určitá forma finančného zverejňovania je potrebná a mala by byť 
zreteľná a nediskriminačná, mala by byť len časťou celkového obrazu; zastáva názor, 
že ostatné otázky okrem finančnej podpory môžu byť rovnako dôležité, a je preto 
presvedčený, že transparentnosť je najdôležitejší faktor, pokiaľ ide o totožnosť 
lobistov a ich klientov; zastáva však názor, že treba bez výnimky dodržiavať 
profesionálne nariadenia platné v členských štátoch, na základe ktorých sú dané 
kategórie lobistických skupín povinné dodržiavať určitú diskrétnosť v spojitosti so 
zákazníkom a klientom;

12. domnieva sa, že informácie o financovaní by mali brať do úvahy príslušné otázky 
týkajúce sa obchodu a konkurencie a nemali by byť nadmieru normatívne; zastáva názor, 
že by malo postačovať preukazovanie celkového objemu činnosti lobistických skupín a 
zoznamu klientov bez toho, aby sa uvádzali jednotlivé poplatky a alebo podiel celkovej 
čiastky pripadajúci na každého klienta;

13. domnieva sa, že je potrebné dosiahnuť rovnakú úroveň informácií o financovaní aj pre 
dobrovoľnú lobistickú činnosť, ktorú často vykonávajú mimovládne organizácie, a žiada, 
aby bola verejnosť lepšie informovaná o financiách neziskových organizácií a 
financovaní ich lobistických kampaní a materiálu;

14. vyjadruje podporu myšlienke, že spravodajcovia Parlamentu by mali vytvoriť 
„legislatívny odtlačok“ svojich činností, ktorý by prehľadne odzrkadľoval rozsah 
lobizmu, odporúčaní a vstupov, ktoré získali počas pôsobenia vo funkcii spravodajcu;

15. zastáva názor, že Parlament musí rozhodnúť úplne nezávisle, do akej miery zohľadní 
názory predkladané občianskou spoločnosťou;

16. domnieva sa, že odporúčania zahrnuté v tomto stanovisku a v správe vypracovanej 
gestorským výborom si vyžiadajú prehodnotenie a kroky zo strany Parlamentu 
v súvislosti s jeho vlastnými pravidlami a kódexom správania a  spoločnou prácou 
s Komisiou; odporúča preto, aby sa najneskôr v prvom štvrťroku 2008 vytvorila 
v rámci Parlamentu poslanecká pracovná skupina, ktorá by v tejto oblasti 
spolupracovala s Komisiou a s Radou.
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