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IEROSINĀJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

Komisijas vispārējā pieeja

1. norāda, ka Komisija definē lobēšanu kā „visas darbības, ko veic ar mērķi ietekmēt 
Eiropas Savienības iestāžu politikas formulēšanas un lēmumu pieņemšanas procesus”;

2. atgādina, ka Eiropas Savienības iestādes pieņem lēmumus ne tikai par tiesību aktiem, 
bet arī:

 līgumiem,

 dotācijām,

 pārkāpumiem,

 naudas sodiem,

 līdzekļu atgūšanu un atbrīvojumiem,

par ko ieinteresētās puses var vēlēties paust viedokli vai ko tās var vēlēties ietekmēt;
uzskata, ka jebkādi turpmākie noteikumi vai rīcības kodekss ir jāsagatavo, aptverot 
visas tās ES iestāžu darbības jomas, ko struktūrvienības vai personas no ārpuses var 
mēģināt ietekmēt;

3. norāda, ka saskaņā ar Komisijas priekšlikumu konsultāciju uzņēmumi sabiedriskā 
sektora jautājumos, korporatīvās lobiju grupas („iekšējie pārstāvji”), nevalstiskās 
organizācijas (NVO), ideju laboratorijas, arodapvienības un juridiskās firmas aicinās 
reģistrēties, un tām piedāvās iespēju norādīt, kurai kategorijai tās pieder;

4. norāda, ka 3. punktā minētais uzskaitījums neietver citas interešu grupu kategorijas, 
kas ir ievērojami pārstāvētas Briselē, piemēram, a) reģionālās, rajona vai vietējās 
varasiestādes, kas lobē savā labā vai to uzņēmumu vai citu struktūrvienību labā, kas 
atrodas to teritorijā, b) grāmatvedības uzņēmumi, kas piedāvā uzņēmējdarbības 
pakalpojumu pilnu klāstu, tostarp arī lobēšanas pakalpojumus, c) arodbiedrības;

5. secina, ņemot vērā Komisijas nosauktās lobistu kategorijas, ka tās pieeja pašos 
pamatos balstās uz privātā sektora lobēšanas reglamentēšanu, bez redzamiem 
centieniem nodrošināt līdzvērtīgu pārredzamību lobēšanai, ko veic publiskā sektora 
pārstāvji, piemēram, reģionālās varasiestādes, diplomāti, ministri un dalībvalstu 
deputāti;

6. norāda, ka saskaņā ar Komisijas priekšlikumu lobistiem, kas brīvprātīgi reģistrē par 
sevi konkrētu informāciju, tiks dota iespēja norādīt savas specifiskās intereses, pretī 
saņemot informāciju par apspriešanām šajās konkrētajās interešu jomās;
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7. atgādina, ka ļoti daudzās atsauksmēs, ko Komisija saņēma saistībā ar Zaļo grāmatu par 
pārredzamību it īpaši NVO ieteica obligātu (nevis brīvprātīgu) pieeju kā vienīgo veidu 
pilnīgas pārredzamības nodrošināšanai;

Finanšu informācijas sniegšana

8. atbalsta Komisijas priekšlikumu, saskaņā ar kuru reģistrētiem lobistiem būtu jānorāda:

– konsultāciju uzņēmējsabiedrībām un juridiskām firmām, kuras nodarbojas ar 
lobēšanu ES iestādēs — apgrozījums, kas saistīts ar lobēšanu ES iestādēs, kā arī 
attiecīgo klientu īpatsvars apgrozījumā,

– „iekšējiem” lobistiem un arodapvienībām, kas darbojas lobēšanas jomā — aplēse 
par izmaksām, kas saistītas ar tiešu lobēšanu ES iestādēs,

– nevalstiskajām organizācijām un ideju laboratorijām — informācija par vispārējo 
budžetu un tā sadalījumu pēc galvenajiem finansējuma avotiem (valsts finansējuma 
apjoms un avoti, ziedojumi, biedru naudas u. c.);

9. uzskata, ka Eiropas Parlamenta deputātiem, kā arī citiem ir svarīgi zināt, kā labā lobisti 
strādā, kas ir lobistu sniegtās vai popularizētās informācijas avots un kādas intereses 
viņi pārstāv;

10. iesaka visos turpmāk izstrādājamos rīcības kodeksos ietvert prasību, ka lobistiem
jebkuras lobēšanas nolūkos organizētas sanāksmes vai sarunas sākumā skaidri 
jānorāda klients, organizācija, kustība vai kampaņa, kuras labā tie darbojas, kā arī tas, 
vai lobists ir reģistrējies vai nav;

11. aicina Komisiju norādīt, kādas būs nereģistrēšanās vai atteikuma brīvprātīgi 
reģistrēties sekas un it īpaši:

– vai nereģistrēšanās vai atteikums reģistrēties tiks fiksēts un būs skaidri redzams 
kādā reģistra sadaļā;

– vai attiecīgajai organizācijai pēc tam liegs lobēt Komisijā;

12. uzskata, ka reģistrā jāparedz vienkārša sistēma, lai dzēstu ierakstus un informētu 
attiecīgo personu vai struktūrvienību par izslēgšanas no reģistra iemesliem;

Rīcības kodekss

13. atbalsta Komisijas viedokli, ka nepietiek ar to, ka lobisti paši reglamentē savu darbību;
norāda, ka gatavojas pārskatīt un atjaunināt pašreizējās prasības, kas pieņemtas 
1992. gadā; piekrīt, ka lobistiem, kuri vēlas tikt iekļauti jaunajā reģistrā, jāizvirza 
prasība ievērot kodeksa noteikumus, kā tas notiek Parlamentā;

14. uzskata, ka, lai rīcības kodekss būtu efektīvs un Eiropas pilsoņi uzticētos sistēmai, šī 
kodeksa pārkāpumi ir jāatklāj un jāsoda tādā veidā, lai atjaunotu uzticību sistēmai; 
atzīmē, ka ir svarīgi, lai uzraudzību veiktu absolūti neatkarīgas personas;
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Parlamenta pašreizējie noteikumi attiecībā uz lobēšanu

15. norāda, ka Parlamentam jau ir rīcības kodekss par lobēšanu (Reglamenta IX pielikuma 
3. pants);

16. norāda attiecībā uz lobistu definīciju, ka Reglamenta 9. panta 4. punkts kvestoriem 
dod tiesības izsniegt caurlaides personām, kas vēlas bieži apmeklēt Parlamentu, lai 
deputātu pilnvaru laikā sniegtu viņiem informāciju vai nu pašu deputātu, vai trešo 
personu interesēs;

17. atgādina, ka Parlamenta tīmekļa vietnē sniegta šāda informācija: „Lobisti var būt 
privātpersonas, valsts vai nevalstisko organizāciju pārstāvji. Lobisti var sniegt 
Parlamentam kompetentu informāciju par daudzām ekonomikas, sabiedrības, vides un 
zinātnes jomām”;

18. aicina ģenerālsekretāru pārcelt Parlamenta sarakstu, kurā minēti akreditēti interešu 
grupu pārstāvji un kurš pašlaik pieejams 
http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?id=65&language, uz 
vieglāk pieejamu vietu Parlamenta tīmekļa vietnē;

Iestāžu sadarbība

19. pieņem zināšanai Komisijas vēlmi, lai topošais reģistrs un rīcības kodekss būtu kopīgs 
vismaz Komisijai un Parlamentam, kā arī Komisijas uzskatu, ka vienota reģistrācijas 
vieta vēl vairāk mudinās ieinteresētās puses reģistrēties;

20. atzīst, ka gadījumā, ja dažādām iestādēm katrai ir savi lobistu reģistrācijas noteikumi, 
pastāv iespēja, ka lobisti sniedz atšķirīgu informāciju par savām organizācijām, 
klientiem, kurus pārstāv, un konkrētajai lobēšanas darbībai piešķirto finansējuma 
apjomu; tādēļ piekrīt, ka argumenti par labu vienotas reģistrācijas sistēmas 
pakāpeniskai izveidei ir pamatoti;

21. uzsver, ka, ņemot vērā Parlamenta politisko uzdevumu pārstāvēt ES pilsoņus, 
Parlamentam, ciktāl tas uzskata par nepieciešamu, jāsaglabā autonomija lēmumu 
pieņemšanā par šādu interešu grupu vai lobistu reģistrēšanu vai nereģistrēšanu;

22. ierosina līdz brīdim, kad iestādes būs vienojušās par kopīgu lobistu reģistru, katras 
iestādes elektroniskajā reģistrā iekļaut saites uz citu iestāžu reģistriem, lai varētu 
salīdzināt lobistu sniegto informāciju;

23. atgādina, ka mērķis ir palielināt pārredzamību Eiropas pilsoņu priekšā, un tādēļ uzstāj, 
ka visām iestādēm kopīgajam vai atsevišķiem iestāžu lobistu reģistriem ir jābūt viegli 
pieejamiem internetā, standartizētiem un viegli saprotamiem un salīdzināmiem.
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