
AD\710813SK.doc PE394.011v02-00

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pre hospodárske a menové veci

2007/2115(INI)

28.2.2008

STANOVISKO
Výboru pre hospodárske a menové veci

pre Výbor pre ústavné veci

k vytvoreniu rámca pre činnosť zástupcov záujmových skupín (lobistov) v 
európskych inštitúciách
(2007/2115(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Pervenche Berès



PE394.011v02-00 2/4 AD\710813SK.doc

SK

PA_NonLeg



AD\710813SK.doc 3/4 PE394.011v02-00

SK

NÁVRHY

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

A. keďže 75 % opatrení hospodárskej a sociálnej politiky, ktoré sa týkajú európskych 
občanov, sa pripravuje v Bruseli,

B. keďže konzultácia, účasť a transparentnosť sú základnými prostriedkami širšieho 
zapojenia verejnosti do vytvárania politík EÚ,

C. keďže činnosť zástupcov záujmových skupín sa rýchlo rozširuje z hľadiska počtu 
účastníkov aj využívaných techník a keďže sa táto činnosť týka rôznych druhov štruktúr a 
účastníkov s výrazne odlišnými záujmami,

D. keďže v prvom až treťom pododseku článku 9 odseku 4 rokovacieho poriadku 
Parlamentu sa uvádza:

„Kvestori zodpovedajú za vystavenie preukazu na meno, s platnosťou najviac jeden rok, 
osobám, ktoré chcú pravidelne vstupovať do priestorov Parlamentu s cieľom poskytovať 
poslancom informácie súvisiace s výkonom poslaneckého mandátu, a to v ich vlastnom 
záujme alebo v záujme tretej strany.

Tieto osoby musia:

– dodržiavať kódex správania uverejnený v prílohe rokovacieho poriadku;

– zapísať sa do registra vedeného kvestormi.

Tento register je na požiadanie prístupný verejnosti na všetkých pracoviskách Parlamentu 
a v jeho informačných kanceláriách v členských štátoch v podobe, ktorú stanovia 
kvestori.“

E. keďže oznámenie kvestorov č. 53/05 stanovuje pravidlá upravujúce vydávanie vstupných 
preukazov pre osoby sprevádzajúce poslancov EP,

1. domnieva sa, že súčasné ustanovenia týkajúce sa podmienok získania akreditácie pre 
zástupcu záujmovej skupiny, tak ako sú uvedené v článku 9 odseku 4 rokovacieho 
poriadku Parlamentu, sú postačujúce a vhodné;  pociťuje potrebu prijať dodatočné 
opatrenia týkajúce sa transparentnosti činností zástupcov záujmových skupín, ktoré by 
presahovali rámec ustanovení uvedených v danom článku rokovacieho poriadku; berie na 
vedomie predovšetkým pripomienky, ktoré uviedol Výbor pre ústavné veci v návrhu 
správy. 
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