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GROZĪJUMI Nr. 1-31

Atzinuma projekts (PE392.127v01-00)
Claude Turmes
Sistēmas izstrādāšana attiecībā uz interešu pārstāvju (lobiju) darbībām Eiropas Savienības 
iestādēs
(2007/2115(INI))

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 1
-1. punkts (jauns)

-1. ņemot vērā ES iestādes lobējošo grupu lielo skaitu un šo grupu milzīgo ietekmi uz 
likumdošanas procesu,

Or. pl

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 2
-1.a punkts (jauns)

-1.a tā kā lobiju grupu darbības mērķi ir precīzi jānosaka, ņemot vērā trauslo robežu 
starp lobēšanu un korupciju;

Or. pl
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Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 3
1. punkts

1. atzīst, ka lobēšana būtiski ietekmē ES lēmumu pieņemšanu un tādēļ ir nepieciešami 
skaidri noteikumi; aicina izveidot pārstāvības un lobiju brīvprātīgo reģistru, lai 
apzinātu visas ES iestādes un izstrādātu noteikumu par brīvprātīgajām finanšu 
deklarācijām;

Or. en

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 4
1. punkts

1. atzīst, ka lobēšana būtiski ietekmē (svītrojums) lēmumu pieņemšanu ES iestādēs un 
tādēļ, lai novērstu korupciju, ir nepieciešami skaidri noteikumi, kas cita starpā 
attiecas uz robežām, definīcijām un atšķirībām starp lobēšanu un korupciju;
uzskata, ka uzticamai un efektīvai reģistrācijai un ziņošanas sistēmai visās ES 
iestādēs, tostarp attiecībā uz informāciju par finansēm, ir jāpakļauj visi lobiji un tai ir 
jābūt saistītai ar vispārējo ētikas kodeksu; tajā ir jāiekļauj arī neatkarīgs noteikumu 
īstenošanas un sankciju mehānisms;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 5
1. punkts

1. atzīst, ka lobēšana būtiski ietekmē ES lēmumu pieņemšanu un tādēļ ir nepieciešami 
skaidri noteikumi; uzskata, ka uzticamai un efektīvai reģistrācijai un ziņošanas 
sistēmai visās ES iestādēs, tostarp attiecībā uz informāciju par finansēm, ir jāpakļauj 
visi lobiji un tai ir jābūt saistītai ar vispārējo ētikas kodeksu; tajā ir jāiekļauj arī 
neatkarīgs noteikumu īstenošanas un sankciju mehānisms; aicina izstrādāt 
dokumentus par lobijiem, jo īpaši vispārējo ētikas kodeksu un interešu deklarācijas, 
kuras ir jāpublisko, un aicina nodrošināt sabiedrībai vieglu pieejamību šiem 
dokumentiem;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Bairbre de Brún

Grozījums Nr. 6
1. punkts

1. atzīst, ka lobēšana būtiski ietekmē ES lēmumu pieņemšanu un tādēļ ir nepieciešami 
skaidri noteikumi; uzskata, ka uzticamai un efektīvai reģistrācijai elektroniskā veidā 
un ziņošanas sistēmai visās ES iestādēs, tostarp attiecībā uz informāciju par finansēm, 
ir jāpakļauj visi lobiji un tai ir jābūt saistītai ar vispārējo ētikas kodeksu; tajā ir 
jāiekļauj arī neatkarīgs noteikumu īstenošanas un sankciju mehānisms;

Or. en

Grozījumu iesniedza Bairbre de Brún

Grozījums Nr. 7
1.a punkts (jauns)

1.a uzskata, ka obligātajā reģistrācijas un ziņošanas sistēmā ir noteikti jāiekļauj šāda 
informācija1:
- lobija (-u) vārds, uzvārds;
- kontaktinformācija;
- pārstāvētās intereses un/vai iestādes un
- informācija par finansēm, tostarp precīza informācija par izdevumiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Bairbre de Brún

Grozījums Nr. 8
1.a punkts (jauns)

1.a aicina Komisiju izstrādāt priekšlikumu par vispārējo rīcības kodeksu visiem 
lobijiem, un aicina Eiropas Parlamentu un Padomi pieņemt to;

Or. en

  
1 Informāciju atjauno vienreiz gadā.
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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 9
1.a punkts (jauns)

1.a vērš deputātu uzmanību uz viņu darbību vispārējo mērķi, proti, nodrošināt to 
dalībvalstu pilsoņu godu un labklājību, kuri bieži atrodas konfliktsituācijā ar 
pārvalstiskām korporācijām un grupām vai tiek apdraudēti no tām;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 10
1.a punkts (jauns)

1.a uzskata, ka reģistrs reizi nedēļā ir jāatjaunina un tam jābūt publiski pieejamam, un 
ka visas personas, kas apmeklē ES iestādes pārstāvības vai lobēšanas nolūkos, ir 
jāinformē par šo reģistru un jāmudina tās ievērot ar reģistru saistītās prasības, lai 
nodrošinātu atklātību un pārredzamību;

Or. en

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 11
1.a punkts (jauns)

1.a mudina Eiropas Parlamenta deputātus un ierēdņus, kuri strādā ES iestādēs, 
iepazīties ar reģistru pirms tikšanās ar pārstāvjiem un lobijiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 12
1.a punkts (jauns)

1.a uzskata, ka Eiropas Parlamenta deputāti paši ir atbildīgi par saskaņotas 
informācijas saņemšanu; uzsver, ka Eiropas Parlamenta deputātiem jābūt spējīgiem 
pieņemt politiskus lēmumus neatkarīgi no lobijiem;

Or. nl
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Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 13
1.a punkts (jauns)

1.a uzskata, ka Eiropas Parlamenta deputāti paši atbild par savas darbības 
pārredzamību; tādēļ atbalsta pieeju, saskaņā ar kuru deputātiem iesniegtā 
grozījuma pamatojumā ir jāsniedz informācija par to, ja viņi šo grozījumu ir 
saņēmuši no uzņēmējdarbības pārstāvjiem, NVO vai citas organizācijas;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 14
2. punkts

2. aicina Komisiju precizēt tās īpašo padomdevēju nozīmi un skaidri definēt, kas tieši 
veido saistītas intereses vai interešu konfliktu; uzskata, ka Eiropas iestādes nedrīkst 
nodarbināt nevienu īpašo padomnieku, kuram ir interešu konflikts; aicina Komisiju
precizēt augsta līmeņa un ekspertu grupu darbības tiešos mērķus un izstrādāt 
pamatnostādnes, lai nodrošinātu dažādu sabiedrības sektoru līdzsvarotu pārstāvību;
uzsver, ka neviens eksperts, kuram ir interešu konflikts, nedrīkst kļūt par ekspertu 
komitejas locekli un ka šo ekspertu var tikai uzklausīt viņa speciālajā jomā; aicina
Komisiju tās tīmekļa vietnēs publiskot pārmeklējamu reģistru, kurā iekļauti visu grupu 
locekļi, tostarp komitoloģijas komitejas, to sanāksmju darba kārtības un dokumenti;
aicina nodrošināt jaunu grupu izveides pārredzamību;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 15
2. punkts

2. aicina Komisiju precizēt tās (svītrojums) padomdevēju darbības nozīmi un kontekstu 
un nodrošināt, ka viņu biogrāfijas ir publiski pieejamas, un skaidri definēt, kas tieši 
veido interešu konfliktu; aicina precizēt augsta līmeņa un ekspertu grupu darbības 
tiešos mērķus un izstrādāt pamatnostādnes, lai nodrošinātu dažādu sabiedrības sektoru 
un nacionālo grupu līdzsvarotu pārstāvību; aicina tās tīmekļa vietnēs publiskot 
pārmeklējamu reģistru, kurā iekļauti visu grupu locekļi, tostarp komitoloģijas 
komitejas, to sanāksmju darba kārtības un dokumenti; aicina nodrošināt jaunu grupu 
izveides pārredzamību;
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Or. pl

Grozījumu iesniedza Andres Tarand

Grozījums Nr. 16
2. punkts

2. aicina Komisiju precizēt tās īpašo padomdevēju nozīmi un skaidri definēt, kas tieši 
veido interešu konfliktu; aicina iejaukties, ja šādi konflikti ir acīmredzami; aicina 
precizēt augsta līmeņa un ekspertu grupu darbības tiešos mērķus un izstrādāt 
pamatnostādnes, lai nodrošinātu dažādu sabiedrības sektoru līdzsvarotu pārstāvību;
aicina tās tīmekļa vietnēs publiskot pārmeklējamu reģistru, kurā iekļauti visu grupu 
locekļi, tostarp komitoloģijas komitejas, to sanāksmju darba kārtības un dokumenti;
aicina nodrošināt jaunu grupu izveides pārredzamību;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 17
2.a punkts (jauns)

2.a aicina Komisiju aizsargāt un atzīt „trauksmes cēlājus” tādā pašā veidā kā interešu 
pārstāvjus;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 18
2.a punkts (jauns)

2.a atgādina, ka „trauksmes cēlāji” ir aktīvi pētniecības, uzņēmējdarbības vai 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, kas pamatoti ceļ trauksmi par draudiem vai risku, 
ko rada īpaši pētniecības projekti vai produktu attīstība, un tādēļ uzsver vajadzību 
atbilstīgi atsevišķās dalībvalstīs pieņemtajiem noteikumiem pieņemt noteikumus par 
„trauksmes cēlāju” statusu;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 19
4. punkts

4. aicina Komisiju sniegt ziņojumu par visiem tiem ierēdņiem, kuri pārtraukuši darbu 
Komisijā un divu gadu laikā pēc šo darba attiecību pārtraukšanas uzsākuši jaunu 
darbu, kas saistīts ar viņu iepriekšējo darbu, īpaši sniedzot informāciju par tiem, kas 
kā padomdevēji, konsultanti vai palīgi nodarbināti lobiju uzņēmumos, un par visiem 
nosacījumiem vai aizliegumiem, kurus Komisija pieņēmusi saskaņā ar Civildienesta 
noteikumu 16. pantu;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Andres Tarand

Grozījums Nr. 20
4. punkts

4. aicina Komisiju sniegt ziņojumu par visiem tiem ierēdņiem, kuri pārtraukuši darbu 
Komisijā pavisam vai uz laiku īpašu iemeslu dēļ un divu gadu laikā pēc šo darba 
attiecību pārtraukšanas uzsākuši jaunu darbu, kas saistīts ar viņu iepriekšējo darbu, un 
par visiem nosacījumiem vai aizliegumiem, kurus Komisija pieņēmusi saskaņā ar 
Civildienesta noteikumu 16. pantu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jules Maaten

Grozījums Nr. 21
5. punkts

5. aicina Komisiju izveidot precīzu sarakstu par visu Komisijas personālu vai 
ekspertiem, kas strādā Komisijā un ir saņēmuši atlīdzību no privātā, valsts pārvaldes
vai nevalstiskā sektora, tostarp sniedzot informāciju par to, no kā viņi saņem atlīdzību, 
kādās struktūrās darbojas un ar kādiem dokumentiem strādā, lai sniegtu informāciju 
par darbībām Eiropas līmenī, kuras veic valsts pārvaldes iestāžu darbā nosūtītais 
personāls un citi eksperti;

Or. nl
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Grozījumu iesniedza Antonio De Blasio

Grozījums Nr. 22
5. punkts

5. mudina Komisiju izveidot precīzu sarakstu par visu Komisijas personālu vai 
ekspertiem, kas strādā Komisijā un komisāru birojos un ir saņēmuši atlīdzību no 
privātā vai nevalstiskā sektora, tostarp sniedzot informāciju par to, no kā viņi saņem 
atlīdzību, kādās struktūrās darbojas un ar kādiem dokumentiem strādā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 23
5. punkts

5. mudina Komisiju izveidot precīzu sarakstu par visu Komisijas personālu vai 
ekspertiem, kas strādā Komisijā un ir saņēmuši atlīdzību no privātā vai nevalstiskā 
sektora, tostarp sniedzot informāciju par to, no kā viņi saņem atlīdzību, kopš kura 
laika viņi ir nodarbināti un saskaņā ar kādu līgumu, kādās struktūrās darbojas un ar 
kādiem dokumentiem strādā;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Bairbre de Brún

Grozījums Nr. 24
5. punkts

5. mudina Komisiju izveidot precīzu sarakstu par visu Komisijas personālu vai 
ekspertiem, kas strādā Komisijā un ir saņēmuši atlīdzību no privātā vai nevalstiskā 
sektora, tostarp sniedzot informāciju par to, no kā viņi saņem atlīdzību, kādās 
struktūrās darbojas un ar kādiem dokumentiem strādā un ir strādājuši kopš darba 
pienākumu pildīšanas Komisijā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Claude Turmes

Grozījums Nr. 25
5.a punkts (jauns)

5.a aicina Komisiju un Eiropas Parlamentu publiskot detalizētu sarakstu, kurā 
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apkopota informācija par visiem darbā nosūtītajiem valsts ekspertiem, dienestiem, 
kuros viņi darbojas, un dokumentiem, ar kuriem viņi strādā, kā arī par valsts 
pārvaldes iestādi, kas ir veikusi darbā nosūtīšanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Andres Tarand

Grozījums Nr. 26
6. punkts

6. aicina Parlamentu savā tīmekļa vietnē publiskot vispusīgu un pilnīgu sarakstu, norādot 
visas pašreizējās starppartiju grupas, kurās iesaistīti deputāti, tostarp oficiālās
sadarbības grupas, nereģistrētās sadarbības grupas un deputātu un ražošanas 
pārstāvju forumus, un publiskot to locekļu vārdus, sanāksmju darba kārtības un 
dokumentus, kā arī finansiālā atbalsta sniedzējus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey un Kathalijne Maria Buitenweg

Grozījums Nr. 27
6. punkts

6. aicina Parlamentu savā tīmekļa vietnē publiskot vispusīgu un pilnīgu sarakstu, norādot 
pašreizējās sadarbības grupas, to locekļus, sanāksmju darba kārtības un dokumentus, 
bet uzskata, ka informācijai jābūt pilnīgai; tādēļ aicina Parlamentu publiskot visu 
Parlamentā rīkoto brokastu, lenču un pusdienu sarakstu, tostarp sponsoru vārdus 
un diskusiju tematus; mudina Parlamentu arī reģistrēt deputātu braucienus, kurus 
apmaksā sponsori, norādot izmaksu apjomu, sponsora un dalībnieku vārdus un 
brauciena mērķi;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Claude Turmes

Grozījums Nr. 28
6.a punkts (jauns)

6.a aicina Parlamentu savā tīmekļa vietnē publiskot vispusīgu un pilnīgu sarakstu, kurā 
apkopota informācija par visiem Parlamenta deputātu rīkotajiem lobija 
pasākumiem, tostarp vismaz darba programmu un sponsoriem;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 29
6.a punkts (jauns)

6.a uzskata, ka Eiropas Parlamentam ir jārāda piemērs, pieņemot paraugprakses 
politiku attiecībā uz prasībām sniegt informāciju par deputātu interesēm; aicina 
Parlamenta Prezidiju uzdot veikt pētījumu par to, kā katras dalībvalsts parlaments 
īsteno šo politiku, un pēc tam ierosināt, kādi uzlabojumi būtu nepieciešami 
Parlamenta procedūrās;

Or. en

Grozījumu iesniedza Satu Hassi

Grozījums Nr. 30
6.a punkts (jauns)

6.a aicina Parlamentu izstrādāt skaidrus noteikumus, saskaņā ar kuriem Parlamenta 
deputātiem ir jāveido atjaunināts publisks saraksts par sanāksmēm ar 
profesionāliem lobijiem un ieinteresēto pušu pārstāvjiem, kurās apspriesti 
dokumenti, ar ko viņi saistīti kā referenti, ēnu referenti vai atzinumu sagatavotāji, 
un aicina izveidot publisku arhīvu, kurā apkopoti iepriekš minēto pārstāvju 
iesniegtie priekšlikumi;

Or. en

Grozījumu iesniedza Satu Hassi

Grozījums Nr. 31
6.a punkts (jauns)

6.a aicina Parlamentu izstrādāt skaidrus noteikumus, ņemot vērā interešu konfliktus, 
lai nodrošinātu, ka Parlamenta deputāti nevar kļūt par ēnu referentiem vai 
atzinumu sagatavotājiem par jautājumiem, saistībā ar kuriem viņiem vai viņu 
ģimenes locekļiem, darba devējam vai vēlēšanu kampaņas veidotājam ir 
ekonomiskas intereses;

Or. en


