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NÁVRHY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, 
aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

Celkový přístup Komise

1. bere na vědomí, že Komise definuje lobbování jako „činnosti vykonávané s cílem 
ovlivnit formulování politiky a rozhodovací procesy evropských orgánů“;

2. připomíná, že orgány Evropské unie nepřijímají pouze rozhodnutí ohledně právních 
předpisů, ale také rozhodnutí, která se týkají:

 smluv;

 grantů;

 porušení předpisů;

 pokut; 

 zpětného vymáhání finančních prostředků a zřeknutí se práva;

v souvislosti s nimiž si mohou zúčastněné strany přát vyjádřit svůj názor či uplatnit svůj 
vliv; domnívá se, že všechna budoucí pravidla spolu s kodexem chování by měla být 
vypracována takovým způsobem, aby pokrývala všechny oblasti činnosti orgánů EU, 
které se externí subjekty či osoby mohou pokusit ovlivnit;

3. konstatuje, že podle návrhu Komise budou poradenské společnosti pro veřejné záležitosti, 
podnikové lobbistické jednotky („in-house representatives“), nevládní organizace, 
expertní skupiny typu „think-tank“, obchodní sdružení a právnické kanceláře vyzvány 
k registraci, přičemž jim bude nabídnuta možnost, aby uvedly, do které kategorie patří;

4. upozorňuje, že seznam v odstavci 3 nezahrnuje další kategorie zájmových skupin, jež 
jsou v Bruselu významně zastoupeny, jako např. a) regionální, oblastní nebo místní 
orgány, které lobbují ve svém vlastním zájmu či v zájmu společností nebo jiných 
subjektů, jež se nacházejí na jejich území, b) účetní firmy, které nabízejí kompletní škálu 
podnikatelských služeb, k nimž patří i lobbování, nebo c) odbory;

5. ze seznamu kategorií lobbistů, na něž se Komise zaměřuje, vyvozuje, že její přístup je 
v zásadě založen na regulaci lobbování ze strany soukromého sektoru, aniž by projevila 
zjevnou snahu uplatnit stejnou transparentnost i na lobbování ze strany představitelů 
veřejného sektoru, např. regionálních orgánů, diplomatů, ministrů nebo poslanců 
národních parlamentů; 

6. konstatuje, že podle návrhu Komise by byla lobbistům, kteří by o sobě dobrovolně 
zaregistrovali určité informace, poskytnuta příležitost, aby uvedli své konkrétní zájmy 
a na oplátku byli upozorňováni na konzultace probíhající v těchto konkrétních oblastech;
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7. připomíná, že mnohé z příspěvků, které Komise v návaznosti na svou zelenou knihu 
o transparentnosti obdržela, a to zejména příspěvky od nevládních organizací, se 
zasazovaly o povinný (spíše než dobrovolný) přístup jako o jediný způsob, jak zajistit 
kompletní transparentnost;

Poskytování finančních informací

8. podporuje návrh Komise, podle nějž by zaregistrovaní lobbisté byli povinni oznámit:

 v případě odborných poradenských společností a právnických kanceláří zapojených 
do lobbování u orgánů EU obrat spojený s tímto lobbováním i relativní podíl klientů 
na daném obratu;

 v případě „in-house“ lobbistů a obchodních sdružení zabývajících se lobbováním 
odhad nákladů souvisejících s přímým lobbováním u orgánů EU; 

 v případě nevládních organizací a expertních skupin typu „think-tank“ celkový 
rozpočet a jeho rozčlenění podle hlavních zdrojů finančních prostředků (výše a zdroje 
veřejných prostředků, dary, členské příspěvky atd.);

9. domnívá se, že je nezbytné, aby poslanci Evropského parlamentu i ostatní věděli, pro 
koho lobbisté pracují, znali zdroj každé informace, kterou lobbisté poskytují nebo 
prosazují, a byli si vědomi toho, čí zájmy lobbisté zastupují;

10. navrhuje, aby jakýkoli budoucí kodex chování od lobbistů vyžadoval, aby na začátku 
každé schůzky či konverzace uskutečněné za lobbistickými účely jasně uvedli klienta, 
organizaci, hnutí či kampaň, jež zastupují, a zda jsou zaregistrováni jako lobbisté;

11. žádá Komisi, aby specifikovala, jaké by byly důsledky neprovedení dobrovolné registrace 
či jejího odmítnutí, a zejména:

 zda by neprovedení tohoto kroku či jeho odmítnutí bylo zaznamenáno a viditelně 
vyznačeno v určité části rejstříku;

 zda by poté bylo příslušné organizaci znemožněno lobbovat u Komise; 

12. je toho názoru, že by součástí rejstříku měl být jednoduchý systém pro odstraňování 
údajů, v jehož rámci by rovněž dotčené osobě či orgánu byly sděleny důvody, které 
k tomuto kroku vedly;

Kodex chování

13. podporuje názor Komise, že samoregulace lobbistů nestačí; bere na vědomí její záměr 
přezkoumat a aktualizovat stávající požadavky přijaté v roce 1992; souhlasí, že závazek 
k dodržování kodexu by se v souladu s příkladem poskytnutým Parlamentem měl stát 
vstupní podmínkou pro lobbisty, kteří chtějí být uvedeni v novém rejstříku;
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14. domnívá se, že pokud má být kodex chování efektivní a evropští občané mají mít 
v systém důvěru, je nezbytné, aby byly případy porušení kodexu odhaleny a spolehlivě 
potrestány; konstatuje, že je důležité, aby monitorování prováděli zcela nezávislí činitelé; 

Stávající pravidla Parlamentu pro lobbování

15. upozorňuje, že Parlament kodex chování pro lobbování již má (článek 3 přílohy IX 
jednacího řádu);

16. upozorňuje, že co se týče definice lobbistů, čl. 9 odst. 4 jednacího řádu zmocňuje 
kolegium kvestorů, aby vydávalo vstupní průkazy osobám, které chtějí často vstupovat do 
parlamentních prostor za účelem informování poslanců v rámci jejich poslaneckého 
mandátu v jejich vlastním zájmu nebo v zájmu třetích stran;

17. připomíná, že na webových stránkách Parlamentu se uvádí, že: „zájmové skupiny jsou 
soukromá, veřejná či nevládní seskupení, prostřednictvím nichž se Parlamentu dostane 
poznatků a specifického posudku v řadě hospodářských, společenských, ekologických či 
vědeckých odvětví“;

18. vyzývá generálního tajemníka, aby přesunul parlamentní seznam zástupců 
akreditovaných zájmových skupin, který se v současné době nachází na adrese: 
http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?id=65&language, na 
snadněji dostupné místo na webových stránkách Parlamentu;

Interinstitucionální spolupráce

19. bere na vědomí přání Komise, aby budoucí rejstřík a kodex chování byly pro Komisi a 
minimálně pro Parlament společné, stejně jako její názor, že „jediná registrační přepážka“ 
by zúčastněné subjekty více motivovala k registraci;

20. uznává, že pokud má každý orgán svůj vlastní registrační systém, existuje riziko, že 
lobbisté o svých organizacích, klientech, jež zastupují, a výši finančních prostředků, jež 
jsou pro danou lobbistickou iniciativu k dispozici, poskytnou rozporné informace; 
připouští proto, že mohou existovat pádné důvody pro to, aby byl ve vhodný okamžik 
zřízen jediný a jednotný registrační systém; 

21. zdůrazňuje, že si Parlament musí zachovat svou autonomii, co se týče rozhodování 
o přijetí či nepřijetí těch zájmových skupin nebo lobbistů, jež považuje za relevantní pro 
výkon své politické úlohy spočívající v zastupování občanů EU;

22. navrhuje, aby vzhledem k tomu, že orgány nemají opatření pro společný rejstřík lobbistů, 
jejich jednotlivé rejstříky na webových stránkách obsahovaly odkazy na rejstříky 
ostatních orgánů, aby bylo možné údaje jednotlivých lobbistů srovnávat;

23. připomíná cíl zvyšovat transparentnost ve vztahu k evropským občanům, a trvá proto na 
tom, aby rejstříky lobbistů, ať již se jedná o jeden společný či o samostatné rejstříky 
jednotlivých orgánů, byly snadno dostupné na internetu, standardizované a lehce 
pochopitelné a srovnatelné.



PE390.742v03-00 6/6 AD\704455CS.doc

CS

 VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí 22.1.2008
Výsledek závěrečného hlasování +:

–:
0:

23
0
0

Členové přítomní při závěrečném 
hlasování 

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Paul van Buitenen, Paulo Casaca, 
Jorgo Chatzimarkakis, Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, 
Ingeborg Gräßle, Dan Jørgensen, Carl Lang, Marusya Ivanova 
Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Jan Mulder, Francesco Musotto, Bill 
Newton Dunn, Borut Pahor, Bart Staes, Alexander Stubb, Kyösti 
Virrankoski

Náhradník(ci) přítomný(í) při 
závěrečném hlasování

Carlo Casini, Valdis Dombrovskis, Edit Herczog, Cătălin-Ioan 
Nechifor, Pierre Pribetich, Petya Stavreva

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) 
přítomný(í) při závěrečném hlasování


	704455cs.doc

