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PASIŪLYMAI

Biudžeto kontrolės komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

Bendras Komisijos požiūris

1. pažymi, kad Komisija apibrėžia „lobizmą“ kaip „veiklą, kuria siekiama daryti įtaką 
Europos institucijų politikos formavimo ir sprendimų priėmimo procesams“;

2. primena, kad Europos Sąjungos institucijos priima ne tik su teisės aktais susijusius 
sprendimus, bet ir sprendimus, susijusius su:

 kontraktais,

 dotacijomis,

 pažeidimais,

 baudomis ir

 lėšų susigrąžinimu ir reikalavimų atsisakymu,

apie kuriuos suinteresuotos šalys gali pageidauti pateikti savo nuomonę ar daryti įtaką;
mano, kad būsimos taisyklės ir elgesio kodeksas turi būti parengti taip, kad apimtų visas 
ES institucijų veiklos sritis, kurioms išorės institucijos ar asmenys siektų daryti įtaką;

3. pažymi, kad Komisijos pasiūlyme numatyta, jog viešųjų ryšių konsultacinės įstaigos, 
įmonių lobizmo skyriai (vidaus atstovai), nevyriausybinės organizacijos (NVO), tyrimų 
institucijos, prekybos asociacijos ir advokatų kontoros bus skatinami registruotis, ir 
siūloma galimybė nurodyti, kokiai kategorijai jie priklauso;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad į 3 dalies sąrašą neįtrauktos kitos interesų grupių kategorijos, 
kurių Briuselyje yra daug, t. y. a) regioninės, provincijų ar vietos valdžios institucijos, 
veikiančios savo vardu arba jų teritorijoje esančių įmonių ar kitų institucijų vardu, ir b) 
apskaitos įmonės, teikiančios įvairias paslaugas įmonėms, įskaitant lobistinę veiklą, arba 
c) profesinės sąjungos;

5. remdamasis Komisijos sudarytu lobistų kategorijų sąrašu daro išvadą, kad jos nuostata iš 
esmės pagrįsta privataus sektoriaus lobistinės veiklos reglamentavimu, nesiekiant taikyti 
tokio pat skaidrumo viešojo sektoriaus atstovų, pvz., regioninių valdžios institucijų, 
diplomatų, ministrų, šalių parlamentų narių lobistinei veiklai;

6. pažymi, kad pagal Komisijos pasiūlymą lobistai, užregistravę tam tikrą informaciją apie 
save, galėtų nurodyti savo konkrečius interesus, ir atitinkamai jiems būtų pranešta apie 
konsultacijas jų interesų srityse;
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7. primena, kad daugelyje Komisijos gautų atsiliepimų apie jos žaliąją knygą dėl skaidrumo, 
ypač NVO atsiliepimuose, siūloma privaloma, o ne savanoriška registracija, nes tik taip 
gali būti užtikrintas visiškas skaidrumas;

Finansinių duomenų atskleidimas

8. remia Komisijos pasiūlymą, pagal kurį būtų reikalaujama, jog registruojami lobistai
pateiktų šiuos duomenis:

 profesionalių konsultacijų ir advokatų kontoros, užsiimančios lobistine veikla ES 
institucijose – apyvartą, susijusią su lobistine veikla ES institucijose, ir santykinę 
klientų dalį šioje apyvartoje;

 „vidaus“ lobistai ir prekybos asociacijos, aktyviai dalyvaujančios lobistinėje veikloje 
– išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose, sąmatą; ir

 NVO ir tyrimų institucijos – bendrą biudžetą ir jo išskaidymą pagal pagrindinius 
finansavimo šaltinius (viešojo finansavimo, aukų sumos ir šaltiniai, nario mokesčiai ir 
kt.);

9. mano, kad būtina, jog Europos Parlamento nariai bei kiti asmenys žinotų, kam lobistai 
dirba, koks yra lobistų teikiamos ar remiamos informacijos šaltinis ir kokiems interesams 
jie atstovauja;

10. siūlo, kad būsimame elgesio kodekse būtų reikalavimas, jog prieš kiekvieną lobizmo 
tikslais surengtą susirinkimą ar diskusiją lobistai aiškiai nurodytų klientą, organizaciją, 
judėjimą ar kampaniją, kurių naudai jie veikia, ir ar jie yra registruoti ar neregistruoti 
lobistai;

11. prašo Komisiją nurodyti, kokios būtų atsisakymo įtraukti į registrą arba atsisakymo 
savanoriškai registruotis pasekmės, visų pirma:

 ar atsisakymas įtraukti į registrą arba atsisakymas registruotis būtų fiksuojami ir 
įrašomi viename iš registro skyrių,

 ar atitinkamai organizacijai dėl to nebūtų suteikiama teisė užsiimti lobistine veikla 
Komisijoje;

12. laikosi nuomonės, kad turėtų būti numatyta paprasta įrašų išbraukimo iš registro ir 
pranešimo apie išbraukimo priežastis atitinkamam asmeniui ar organizacijai procedūra;

Elgesio kodeksas

13. remia Komisijos nuomonę, kad lobistų savireguliavimo nepakanka; pažymi jos ketinimą 
peržiūrėti ir atnaujinti dabartinius 1992 m. priimtus reikalavimus; pritaria minčiai, kad 
įsipareigojimas laikytis kodekso – pagal Europos Parlamento parodytą pavyzdį – turėtų 
tapti reikalavimu lobistams, kurie nori būti įtraukti į naująjį registrą;
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14. mano, kad siekiant, jog elgesio kodeksas būtų veiksmingas ir Europos piliečiai pasitikėtų 
šia sistema, būtina, kad minėtojo kodekso pažeidimai būtų aptinkami ir būtų imamasi 
atitinkamų sankcijų; pabrėžia, kad svarbu, jog stebėseną vykdytų visiškai nepriklausomi 
subjektai;

Dabartinės Parlamento taisyklės lobizmo srityje

15. pažymi, kad Parlamentas jau turi lobistų elgesio kodeksą (Darbo tvarkos taisyklių IX 
priedo 3 straipsnis);

16. atkreipia dėmesį į tai, kad Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 4 dalyje kalbant apie 
lobistų apibrėžtį nurodyta, kad kvestoriams leidžiama išduoti leidimus asmenims, 
pageidaujantiems dažnai lankytis Parlamento patalpose ir teikti nariams informaciją, 
susijusią su jų parlamentiniais įgaliojimais. Šie asmenys gali atstovauti savo pačių ar 
trečiųjų asmenų interesams;

17. primena, kad Parlamento tinklavietėje nurodyta, jog „lobistai gali priklausyti privačioms, 
viešosioms ar nevyriausybinėms įstaigoms. Jie gali teikti Parlamentui informaciją ir 
specialias žinias iš įvairių ekonomikos, socialinių, aplinkosaugos ir mokslo sričių“;

18. ragina generalinį sekretorių akredituotų lobistų sąrašą, šiuo metu esantį tinklavietėje
http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?id=65&language, perkelti į 
lengviau prieinamą vietą Parlamento tinklavietėje;

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas

19. pažymi, kad Komisija pageidauja kurti bendrą Komisijos ir bent Europos Parlamento 
registrą ir elgesio kodeksą ir kad ji mano, jog „vieno langelio principu“ veikianti 
registracija būtų didesnė paskata suinteresuotosioms šalims registruotis;

20. pripažįsta, kad jei skirtingos institucijos turės skirtingas lobistų registravimo taisykles, 
gali iškilti pavojus, kad lobistai teiks prieštaringą informaciją apie jų atstovaujamas 
organizacijas, klientus, kurių naudai jie veikia, ir tam tikros lobistinės iniciatyvos 
finansavimo lygį; todėl pripažįsta, kad veikiausiai yra pagrįsta priežastis tinkamu laiku 
sukurti vieną bendrą registravimo sistemą; 

21. pabrėžia, kad Parlamentas turi išsaugoti galimybę savarankiškai spręsti, ar pripažinti 
tokias interesų grupes arba lobistus, atsižvelgdamas į savo politinį vaidmenį –
atstovavimą ES piliečiams;

22. siūlo, kad jei institucijos nesusitars dėl bendro lobistų registro, jų internetiniuose 
registruose būtų pateikiamos nuorodos į kitų institucijų registrus, kad būtų galima 
palyginti lobistų pateiktą informaciją;

23. dar kartą primena tikslą didinti skaidrumą Europos piliečių atžvilgiu, taigi primygtinai 
reikalauja, kad lobistų registrai – bendri ar konkrečių institucijų atskiri – būtų lengvai 
prieinami internete, standartizuoti ir lengvai suprantami bei palyginami.
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