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POBUDE

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da ima lobiranje pomembno in legitimno vlogo v političnem procesu;

2. meni, da je nujno, da imajo predstavniki civilne družbe dostop do evropskih institucij, 
zlasti do Evropskega parlamenta;

3. opozarja, da ima Evropski parlament že od leta 1996 pravila, ki urejajo dostop lobistov in 
njihovo registracijo v javnem registru; vseeno meni, da je potreba po bolj sistematičnem 
in strožjem okviru za dejavnosti lobistov v evropskih institucijah temeljnega pomena ne 
le za delovanje odprte in demokratične Unije, ampak tudi za to, kako državljani in druge 
strani javno dojemajo njeno delo; ker se praksa lobiranja razvija v času, meni, da morajo 
vsa pravila, ki urejajo to prakso, biti dovolj prožna, da se hitro prilagodijo spremembam;

4. meni, da bi morala pravila o lobiranju v Evropskem parlamentu zajemati tudi dejavnosti 
lobiranja, ki so usmerjena v sekretariate odborov, osebje političnih skupin in svetovalce 
ter pomočnike poslancev;

5. izraža dvome o pravičnosti in učinkovitosti prostovoljnega sistema, ki ga predlaga 
Komisija, in ugotavlja, da bo preučil delovanje registra eno leto po začetku njegovega 
delovanja;

6. meni, da bi bilo treba, če bo registracija obvezna, vse lobiste obravnavati enako in da 
opredelitev lobistov ne bi smela zajemati le podjetij za poklicno lobiranje in njihovih 
svetovalcev za odnose z javnostmi, temveč tudi notranje zaposlene v sektorju, 
sektorske krovne organizacije, strokovne enote, predstavnike nevladnih organizacij, 
vladne/regionalne organe in pravnike, ki delujejo kot lobisti; meni, da bi moralo biti 
lobiranje razumljeno v najširšem pomenu besede, vključno med drugim kot vplivanje 
na politično odločanje, tudi ko to ne pomeni prizadevanje za izvolitev ter bodisi z ali 
brez neposrednih finančnih koristi; s tem bi bili tudi prostovoljni zastopniki interesov 
(lobisti) vključeni v sistem obvezne registracije;

7. meni, da je v skupnem interesu institucij, da se lobiranje bolj pojasni, in da je zato treba 
učinkovito povezati dejavnosti obeh institucij na tem področju; 

8. meni, da je potrebno pozorno obravnavati dejavnosti, ki jih izvajajo lobisti in interesne 
skupine v okviru postopka soodločanja in so namenjene članom Sveta;

9. meni, da mora Parlament v vsakem primeru zadržati svojo samostojnost v razmerju do 
drugih institucij kar zadeva odnose z zastopniki interesov, vključno s pravili o 
preglednosti njegovih dejavnosti;

10. meni, da je bistvenega pomena, da pravniki, ki delujejo kot lobisti, niso izvzeti iz te 
pobude in  pravil glede registracije; spodbuja Komisijo, da določi formulo, ki bo 
omogočala pravnikom in njihovim strankam ustrezno varstvo v okviru pravil 
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strokovnega ravnanja, če resnično delujejo v strokovni vlogi pravnika, vključno zlasti 
z vsemi dejavnostmi, ki jih pravniki opravljajo v zvezi z zastopanjem stranke v sodnih, 
"kvazi-sodnih", upravnih, disciplinskih in drugih postopkih, denimo ko zagotavljajo 
pravno svetovanje o kadrovskih primerih, protidampinških primerih ali postopkih 
prava konkurence, vključno z združitvami in državno pomočjo, ter s pravno pomočjo 
o delovanju evropskih institucij v zvezi s političnim procesom in procesom odločanja;

11. meni, da, čeprav je določena oblika finančnega razkritja potrebna ter bi morala biti 
jasna in nediskriminatorna, mora to biti le del celotne slike; meni, da bi morala biti 
druga vprašanja poleg finančnega ozadja enako pomembna, in je zato prepričan, da je 
preglednost glede identitete lobistov in njihovih strank najpomembnejši dejavnik; 
meni pa, da je treba brez izjeme upoštevati predpise o stroki držav članic, v skladu s 
katerimi morajo nekatere kategorije lobistov spoštovati zavezo k molčečnosti v zvezi s 
svojimi strankami;

12. meni, da bi obveznost finančnega razkritja moralo upoštevati pomembna vprašanja v 
zvezi s poslovanjem in konkurenco ter ne bi smela biti preveč strogo; meni, da bi moralo 
zadostovati, da se razkrije celoten obseg lobističnih dejavnosti in seznam strank, ne da bi 
bilo treba navesti posamična plačila ali sorazmerne zneske po strankah;

13. meni, da mora biti obseg finančnega razkritja enak tudi za prostovoljno lobiranje, ki se ga 
pogosto poslužujejo nevladne organizacije, ter zahteva, da se javnosti da več informacij o 
finančnem stanju neprofitnih organizacij in o financiranju njihovih lobističnih kampanj in 
materiala;

14. izraža podporo zamisli, da bi poročevalci Evropskega parlamenta morali pripraviti 
"zakonodajni odtis" svoje dejavnosti, ki na pregleden način odraža obseg lobistične 
dejavnosti, svetovanja in vloženih virov v času opravljanja nalog poročevalca; 

15. ostaja mnenja, da mora Parlament popolnoma samostojno odločiti o tem, v kakšni 
meri bo upošteval mnenja civilne družbe;

16. meni, da je potrebno preučiti priporočila, ki jih vsebuje tako to mnenje kakor poročilo, 
ki ga je pripravil pristojni odbor, ter da mora Parlament ukrepati glede svojega 
poslovnika in kodeksa ravnanja ter sodelovanja s Komisijo in Svetom; v skladu s tem 
priporoča vzpostavitev, najkasneje do prvega četrtletja 2008, poslanske delovne 
skupine v Parlamentu, ki bi sodelovala skupaj s Komisijo in s Svetom na tem 
področju.
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