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((2007/2115(INI))

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 1
- 1 dalis (nauja)

-1. atsižvelgdamas į didelį skaičių grupių, užsiimančių lobistine veikla ES institucijose, 
ir ypatingai didelę jų įtaką sprendimų priėmimo procesui, 

Or. pl

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 2
- 1 dalis (nauja)

-1a. kadangi būtina aiškiai apibrėžti grupių, užsiimančių lobistine veikla, tikslus ir 
motyvus, žinant, kad lobizmą nuo korupcijos skiria vienas žingsnis,

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 3
1 dalis

1. pripažįsta, kad lobizmas turi didelės įtakos priimant ES sprendimus, taigi būtina 
numatyti aiškias taisykles; ragina įsteigti savanorišką atstovų ir lobistų registrą, 
kuris apimtų visas ES institucijas, ir numatyti savanoriškų finansinių deklaracijų 
nuostatas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 4
1 dalis

1. pripažįsta, kad lobizmas turi didelės įtakos priimant (išbraukta)sprendimus ES 
institucijose, taigi būtina numatyti aiškias taisykles, kuriose, siekiant užkirsti kelią 
korupcijai, be kitų dalykų, būtų nustatytos lobizmo ir korupcijos ribos, apibrėžtys ir 
skirtumai; mano, kad patikima ir veiksminga registracijos ir atsiskaitymo sistema 
visose ES institucijose, įskaitant finansinių duomenų atskleidimą, turėtų būti 
privaloma visiems lobistams ir turėtų būti susieta su bendru Etikos kodeksu; taip pat 
turėtų būti numatytas nepriklausomas įgyvendinimo ir sankcijų mechanizmas;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 5
1 dalis

1. pripažįsta, kad lobizmas turi didelės įtakos priimant ES sprendimus, taigi būtina 
numatyti aiškias taisykles; mano, kad patikima ir veiksminga registracijos ir 
atsiskaitymo sistema visose ES institucijose, įskaitant finansinių duomenų atskleidimą, 
turėtų būti privaloma visiems lobistams ir turėtų būti susieta su bendru Etikos 
kodeksu; taip pat turėtų būti numatytas nepriklausomas įgyvendinimo ir sankcijų 
mechanizmas; ragina viešai paskelbti ir sudaryti galimybes visuomenei lengvai gauti 
dokumentus, susijusius su lobizmu, ypač bendrąjį etikos kodeksą ir interesų 
deklaracijas;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Bairbre de Brún

Pakeitimas 6
1 dalis

1. pripažįsta, kad lobizmas turi didelės įtakos priimant ES sprendimus, taigi būtina 
numatyti aiškias taisykles; mano, kad patikima ir veiksminga elektroninės 
registracijos ir atsiskaitymo sistema visose ES institucijose, įskaitant finansinių 
duomenų atskleidimą, turėtų būti privaloma visiems lobistams ir turėtų būti susieta su 
bendru Etikos kodeksu; taip pat turi būti numatytas nepriklausomas įgyvendinimo ir 
sankcijų mechanizmas; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Bairbre de Brún

Pakeitimas 7
1a dalis (nauja)

1a. mano, kad privalomą registracijos ir atsiskaitymo sistemą turi sudaryti bent jau ši 
informacija1

– lobisto(-ų) pavardė(-ės);
– kontaktiniai duomenys;
– atstovaujami interesai ir (arba) organai; ir
– finansinių duomenų atskleidimas, įskaitant duomenis apie išlaidas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Bairbre de Brún

Pakeitimas 8
1a dalis (nauja)

1a. ragina Komisiją parengti naują visiems lobistams bendrą elgesio kodeksą, o 
Europos Parlamentą ir Tarybą jam pritarti;

Or. en

  
1 Informacija atnaujinama kas metai.
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Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 9
1a dalis (nauja)

1a. atkreipia Parlamento narių dėmesį į pagrindinį jų veiklos tikslą, t. y. užtikrinti 
valstybių narių piliečių orumą ir gerovę, kuriems dažnai kelia grėsmę 
viršnacionalinės korporacijos ir grupės;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 10
1a dalis (nauja)

1a. mano, kad registrą reikėtų atnaujinti kas savaitę, jis turėtų būti prieinamas 
visuomenei ir visi asmenys, besilankantys ES institucijose atstovavimo arba 
lobistinės veiklos tikslu, turėtų būti informuoti apie šį registrą ir paskatinti elgtis 
pagal jo reikalavimus, siekiant atvirumo ir skaidrumo;

Or. en

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 11
1a dalis (nauja)

1a. ragina Europos Parlamento narius ir ES institucijų tarnautojus, prieš susitinkant 
su atstovais ir lobistais susipažinti su registru; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 12
1a dalis (nauja)

1a. mano, kad patys Europos Parlamento nariai atsako už tai, kad būtų užtikrinta, kad 
jie gauna sklandžią informaciją; pabrėžia, kad reikia manyti, jog Europos 
Parlamento nariai gali priimti politinius sprendimus nepriklausomai nuo lobistų;

Or. nl



AM\689443LT.doc 5/10 PE396.497v01-00

LT

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 13
1a dalis (nauja)

1a. mano, kad Europos Parlamento nariai taip pat patys atsako už savo darbo 
skaidrumą; taigi siūlo laikytis tokio požiūrio, pagal kurį, jei Parlamento nariai 
pateikia pakeitimus, kuriuos jie gavo iš verslo, nevyriausybinės arba kokios nors 
kitos organizacijos, privalo tai nurodyti pakeitimo pagrindime; 

Or. nl

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 14
2 dalis

2. ragina Komisiją paaiškinti specialiųjų patarėjų vaidmenį ir aiškiai apibrėžti 
atitinkamų interesų ar interesų konflikto sąvoką; mano, kad specialusis patarėjas, 
susijęs su interesų konfliktu, negali būti įdarbintas Europos institucijose; ragina 
Komisiją paaiškinti tikruosius aukšto rango ir ekspertų grupių tikslus ir numatyti 
proporcingo įvairių visuomenės grupių atstovavimo užtikrinimo gaires; pabrėžia, kad 
ekspertas, susijęs su interesų konfliktu, negali būti ekspertų komiteto nariu ir gali 
būti išklausyta tik jo kaip eksperto nuomonė toje srityje; ragina Komisiją savo 
tinklavietėje paskelbti visų grupių, įskaitant komitologijos komitetus, narių sąrašą 
(numatant paieškos galimybę), jų posėdžių darbotvarkes ir dokumentus; užtikrinti 
naujų grupių sudarymo skaidrumą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 15
2 dalis

2. ragina Komisiją paaiškinti (išbraukta) patarėjų vaidmenį ir kvalifikaciją bei viešai 
paskelbti jų gyvenimo aprašymus ir aiškiai apibrėžti interesų konflikto sąvoką; 
paaiškinti tikruosius aukšto rango ir ekspertų grupių tikslus ir numatyti proporcingo 
įvairių visuomenės ir nacionalinių grupių atstovavimo užtikrinimo gaires; savo 
tinklavietėje paskelbti visų grupių, įskaitant komitologijos komitetus, narių sąrašą 
(numatant paieškos galimybę), jų posėdžių darbotvarkes ir dokumentus; užtikrinti 
naujų grupių sudarymo skaidrumą;
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Or. pl

Pakeitimą pateikė Andres Tarand

Pakeitimas 16
2 dalis

2. ragina Komisiją paaiškinti specialiųjų patarėjų vaidmenį ir aiškiai apibrėžti interesų 
konflikto sąvoką; įsikišti, kai šie konfliktai akivaizdūs; paaiškinti tikruosius aukšto 
rango ir ekspertų grupių tikslus ir numatyti proporcingo įvairių visuomenės grupių 
atstovavimo užtikrinimo gaires; savo tinklavietėje paskelbti visų grupių, įskaitant 
komitologijos komitetus, narių sąrašą (numatant paieškos galimybę), jų posėdžių 
darbotvarkes ir dokumentus; užtikrinti naujų grupių sudarymo skaidrumą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 17
2a dalis (nauja)

2a. ragina Komisiją apsaugoti ir pripažinti tuos asmenis, kurie „skelbia pavojų“, taip, 
kaip pripažįstami kitų interesų atstovai;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 18
2a dalis (nauja)

2a. primena, kad tie asmenys, kurie „skelbia pavojų“, dirba mokslinių tyrimų, verslo ar 
pilietinės visuomenės srityse ir turi galimybę skelbti pavojų ar grėsmę, 
atsirandančius dėl tam tikrų mokslinių tyrimų arba produktų vystymo, taigi 
pabrėžia. kad reikia priimti „pavojų skelbiančių“ asmenų padėtį reguliuojančias 
nuostatas, panašias į tas, kurios buvo priimtos kai kuriose valstybėse;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 19
4 dalis

4. ragina Komisiją atsiskaityti dėl visų pareigūnų, kurie išėjo iš šios Komisijos tarnybų ir 
per dvejus metus pradėjo dirbti darbą, susijusį su jų anksčiau dirbtu darbu, ypač 
atsižvelgiant į patarėjo, konsultanto arba padėjėjo darbą lobistine veikla 
užsiimančiose įmonėse, ir visas sąlygas bei draudimus, kuriuos ji nustatė 
vadovaudamasi Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų 16 straipsniu;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Andres Tarand

Pakeitimas 20
4 dalis

4. ragina Komisiją atsiskaityti dėl visų pareigūnų, kurie išėjo iš šios Komisijos tarnybų 
visam laikui ar terminuotoms ilgalaikėms atostogoms ir per dvejus metus pradėjo 
dirbti darbą, susijusį su jų anksčiau dirbtu darbu ir visas sąlygas bei draudimus, 
kuriuos ji nustatė vadovaudamasi Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų 16 
straipsniu;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jules Maaten

Pakeitimas 21
5 dalis

5. ragina Komisiją pateikti detalų sąrašą darbuotojų ir ekspertų, dirbančių Komisijoje ir 
gaunančių atlyginimą iš privataus, šalies vyriausybinio arba nevyriausybinio 
sektoriaus, įskaitant atlyginimus jiems mokančių asmenų pavadinimus, kokioje 
tarnyboje ir su kokiomis bylomis jie dirba, siekiant pateikti informaciją apie Europos 
lygiu vykdomą nacionalinių vyriausybių deleguotų ir kitų ekspertų veiklą;

Or. nl
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Pakeitimą pateikė Antonio De Blasio

Pakeitimas 22
5 dalis

5. ragina Komisiją pateikti detalų sąrašą darbuotojų ir ekspertų, dirbančių Komisijoje ir 
Komisijos narių kabinetuose ir gaunančių atlyginimą iš privataus arba 
nevyriausybinio sektoriaus, įskaitant atlyginimus jiems mokančių asmenų 
pavadinimus, kokioje tarnyboje ir su kokiomis bylomis jie dirba;

Or. en

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 23
5 dalis

5. ragina Komisiją pateikti detalų sąrašą darbuotojų ir ekspertų, dirbančių Komisijoje ir 
gaunančių atlyginimą iš privataus arba nevyriausybinio sektoriaus, įskaitant 
atlyginimus jiems mokančių asmenų pavadinimus, kiek laiko ir pagal kokią sutartį, 
kokioje tarnyboje ir su kokiomis bylomis jie dirba;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Bairbre de Brún

Pakeitimas 24
5 dalis

5. ragina Komisiją pateikti detalų sąrašą darbuotojų ir ekspertų, dirbančių Komisijoje ir 
gaunančių atlyginimą iš privataus arba nevyriausybinio sektoriaus, įskaitant 
atlyginimus jiems mokančių asmenų pavadinimus, kokioje tarnyboje ir su kokiomis 
bylomis jie dirba ir dirbo nuo tada kai pradėjo eiti pareigas Komisijoje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Claude Turmes

Pakeitimas 25
5a dalis (nauja)

5a. prašo Komisiją ir Europos Parlamentą paskelbti smulkų deleguotųjų nacionalinių 
ekspertų, tarnybų, kuriose jie dirba, ir bylų, su kuriomis jie dirba, bei juos 
delegavusių nacionalinių administracijų sąrašą;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Andres Tarand

Pakeitimas 26
6 dalis

6. ragina Parlamentą paskelbti savo tinklavietėje išsamų ir pilną visų esamų tarppartinių 
grupių, kuriose dalyvauja Parlamento nariai, įskaitant oficialias Interesų grupes,
neregistruotas interesų grupes ir Parlamento narių bei pramonės forumus, taip pat 
paskelbti jų narių, posėdžių darbotvarkių ir dokumentų sąrašą bei jų finansinius 
rėmėjus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey, Kathalijne Maria Buitenweg

Pakeitimas 27
6 dalis

6. ragina Parlamentą paskelbti savo tinklavietėje išsamų ir detalų esamų interesų grupių, 
jų narių, posėdžių darbotvarkių ir dokumentų sąrašą, tačiau mano, kad turi būti 
pateikta visa informacija; taigi ragina Parlamentą paskelbti visų Parlamente 
vykusių organizuotų pusryčių, pietų ir vakarienių sąrašus, įskaitant rėmėjų 
pavardes ir diskusijų temas; taip pat ragina Parlamentą registruoti rėmėjų 
apmokėtas Parlamento narių keliones, nurodant išlaidas, rėmėją, dalyvius ir 
kelionės tikslą;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Claude Turmes

Pakeitimas 28
6a dalis (nauja)

6a. ragina Parlamentą paskelbti savo tinklavietėje išsamų ir detalų visų Parlamente 
vykstančių lobistinių renginių, įskaitant bent darbotvarkes ir rėmėjus;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 29
6a dalis (nauja)

6a. mano, kad Europos Parlamentas turėtų imtis iniciatyvos ir priimti pažangiosios 
praktikos politiką, atsižvelgdamas į Parlamento narių interesų registracijos 
reikalavimus; ragina Parlamento Biurą užsakyti visų valstybių narių parlamentų su 
tuo susijusios politikos tyrimą ir juo remiantis pateikti rekomendacijas, kaip galima 
pagerinti Parlamento procedūras;

Or. en

Pakeitimą pateikė Satu Hassi

Pakeitimas 30
6a dalis (nauja)

5a. ragina Parlamentą parengti aiškias taisykles, kuriose būtų reikalaujama, kad 
Parlamento nariai nuolat atnaujintų viešą, susitikimų su profesionaliais lobistais ir 
suinteresuotų šalių atstovais, registrą, kuriame pažymėtų bylas, kuriose jie yra 
pranešėjai, pagalbiniai pranešėjai arba nuomonės referentai, ir viešuose archyvuose 
saugotų iš minėtų atstovų gautus pasiūlymus; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Satu Hassi

Pakeitimas 31
6a konstatuojamoji dalis (nauja)

5a. ragina Parlamentą parengti aiškias interesų konfliktų taisykles, siekiant užtikrinti, 
kad Parlamento nariai negalėtų tapti pagalbiniais pranešėjais arba nuomonės 
referentais tais klausimais, kuriais jie arba jų šeimos nariai, darbdavys arba 
rinkimų kampanijos rėmėjai turi ekonominių interesų; 

Or. en


