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Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 1
Ustęp -1 (nowy)

-1. mając na uwadze dużą ilość grup lobbingowych obecnych przy instytucjach UE i ich 
ogromny wpływ na proces decyzyjny, 

Or. pl

Poprawkę złożyła Urszula Krupa
Poprawka 2
Ustęp - 1 a (nowy)

-1a. mając na uwadze potrzebę jasnego określenia motywów i celów działania grup 
lobbingowych z powodu płynnej granicy pomiędzy lobbingiem i korupcją,

Or. pl
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Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 3
Ustęp 1

1. dostrzega znaczny wpływ lobbingu na proces podejmowania decyzji w UE, a w 
związku z tym – potrzebę określenia jasnych zasad; wzywa do utworzenia 
dobrowolnego rejestru dotyczącego reprezentacji i lobbingu, który to rejestr 
obejmowałby wszystkie instytucje UE, oraz do stworzenia warunków dla 
dobrowolnych deklaracji finansowych;

Or. en

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 4
Ustęp 1

1. dostrzega znaczny wpływ lobbingu na proces podejmowania decyzji w instytucjach
UE, a w związku z tym – potrzebę określenia jasnych zasad w tym określenia granic, 
definicji i różnicy między lobbingiem  a korupcją  celu uniknięcia korupcji; uważa, 
że wiarygodna i skuteczna rejestracja oraz wiarygodny i skuteczny system 
sprawozdawczości we wszystkich instytucjach UE, łącznie z ujawnianiem informacji 
finansowych, musi obowiązywać wszystkich lobbystów oraz wiązać się ze wspólnym 
kodeksem postępowania etycznego; powinny one obejmować również niezależny 
mechanizm wykonawczy i mechanizm sankcji;

Or. pl

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 5
Ustęp 1

1. dostrzega znaczny wpływ lobbingu na proces podejmowania decyzji w UE, a w 
związku z tym – potrzebę określenia jasnych zasad; uważa, że wiarygodna i skuteczna 
rejestracja oraz wiarygodny i skuteczny system sprawozdawczości we wszystkich 
instytucjach UE, łącznie z ujawnianiem informacji finansowych, musi obowiązywać 
wszystkich lobbystów oraz wiązać się ze wspólnym kodeksem postępowania 
etycznego; powinny one obejmować również niezależny mechanizm wykonawczy i 
mechanizm sankcji; postuluje, aby dokumenty dotyczące lobbingu, szczególnie 
wspólny kodeks etyczny i oświadczenia dotyczące interesów, były publikowane i 
łatwo dostępne dla obywateli;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Bairbre de Brún

Poprawka 6
Ustęp 1

1. dostrzega znaczny wpływ lobbingu na proces podejmowania decyzji w UE, a w 
związku z tym – potrzebę określenia jasnych zasad; uważa, że wiarygodna i skuteczna 
elektroniczna rejestracja oraz wiarygodny i skuteczny system sprawozdawczości we 
wszystkich instytucjach UE, łącznie z ujawnianiem informacji finansowych, musi 
obowiązywać wszystkich lobbystów oraz wiązać się ze wspólnym kodeksem 
postępowania etycznego; muszą one obejmować również niezależny mechanizm 
wykonawczy i mechanizm sankcji; 

Or. en

Poprawkę złożyła Bairbre de Brún

Poprawka 7
Ustęp 1 a (nowy)

1a. uważa, że obowiązkowy system rejestracji i sprawozdawczości powinien zawierać co 
najmniej następujące informacje1:
- nazwisko(-a) lobbysty(-ów);
- dane kontaktowe;
- reprezentowane interesy i/lub podmioty; oraz
- informacje finansowe, w tym szczegółowe informacje na temat wydatków;

Or. en

Poprawkę złożyła Bairbre de Brún

Poprawka 8
Ustęp 1 a (nowy)

1a. wzywa Komisję, aby przedstawiła wspólny kodeks postępowania dla wszystkich 
lobbystów, do akceptacji przez Parlament Europejski i Radę;

Or. en

  
1 Informacje te powinny być aktualizowane raz w roku.



PE396.497v01-00 4/11 AM\689443PL.doc

PL

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 9
Ustęp 1 a (nowy)

1a. przypomina posłom Parlamentu Europejskiego o nadrzędnym celu działania, jakim 
jest godność i dobro obywateli państw członkowskich będące często w konflikcie lub 
zagrożone przez ponadnarodowe korporacje i grupy biznesowe.

Or. pl

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 10
Ustęp 1 a (nowy)

1a. uważa, że rejestr powinien być aktualizowany cotygodniowo i publicznie dostępny 
oraz że wszystkie osoby odwiedzające instytucje UE w celach reprezentacyjnych lub 
lobbingowych powinny być informowane o jego istnieniu i zachęcane do 
przestrzegania jego wymogów w interesie otwartości i przejrzystości;

Or. en

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 11
Ustęp 1 a (nowy)

1a. wzywa posłów do Parlamentu Europejskiego oraz urzędników pracujących dla 
instytucji UE, aby przed spotkaniami z reprezentantami lub lobbystami zasięgali 
informacji w rejestrze; 

Or. en

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 12
Ustęp 1 a (nowy)

1a. jest zdania, że posłowie do Parlamentu Europejskiego sami są odpowiedzialni za 
zapewnienie sobie dopływu wyważonych informacji; podkreśla, że posłowie do 
Parlamentu Europejskiego muszą być uznawani za zdolnych do podejmowania 
politycznych decyzji niezależnie do lobbystów;

Or. nl
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Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 13
Ustęp 1 a (nowy)

1a. uważa, że posłowie do Parlamentu Europejskiego są również samodzielnie 
odpowiedzialni za przejrzystość swojej pracy; opowiada się za przyjęciem podejścia, 
zgodnie z którym jeżeli posłowie składają poprawkę zaproponowaną przez 
przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych lub wszelkich innych 
organizacji, powinni informować o tym w uzasadnieniu danej poprawki;

Or. nl

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 14
Ustęp 2

2. wzywa Komisję do sprecyzowania roli jej specjalnych doradców i do jasnego 
zdefiniowania powiązania interesów i konfliktu interesów; uważa, że żaden doradca 
specjalny znajdujący się w sytuacji konfliktu interesów nie może być zatrudniony 
przez instytucje europejskie; wzywa Komisję do wyjaśnienia dokładnych celów jej 
grup wysokiego szczebla i grup eksperckich oraz do ustalenia wytycznych na rzecz 
zapewnienia zrównoważonej reprezentacji różnych grup społecznych; podkreśla, że 
żaden specjalista znajdujący się w sytuacji konfliktu interesów nie może być 
członkiem komitetu ekspertów – dopuszczalny jest jedynie jego udział w wysłuchaniu 
dotyczącym dziedziny jego kompetencji; wzywa Komisję do opublikowania na jej 
stronie internetowej pozwalającego na wyszukiwanie danych rejestru członków 
wszystkich grup, łącznie z komitetami działającymi w ramach procedury komitologii, 
harmonogramem ich posiedzeń i dokumentami; do zagwarantowania przejrzystości 
przy tworzeniu tego typu grup;

Or. fr

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 15
Ustęp 2

2. wzywa Komisję do sprecyzowania roli i pochodzenia jej (skreślenie) doradców oraz 
do podawania do publicznej wiadomości ich życiorysów i do jasnego zdefiniowania 
konfliktu interesów; wyjaśnienia dokładnych celów jej grup wysokiego szczebla i 
grup eksperckich oraz do ustalenia wytycznych na rzecz zapewnienia zrównoważonej 
reprezentacji różnych grup społecznych i narodowych; do opublikowania na jej 
stronie internetowej pozwalającego na wyszukiwanie danych rejestru członków 
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wszystkich grup, łącznie z komitetami działającymi w ramach procedury komitologii, 
harmonogramem ich posiedzeń i dokumentami; do zagwarantowania przejrzystości 
przy tworzeniu tego typu grup;

Or. pl

Poprawkę złożył Andres Tarand

Poprawka 16
Ustęp 2

2. wzywa Komisję do sprecyzowania roli jej specjalnych doradców i do jasnego 
zdefiniowania konfliktu interesów; do interweniowania, kiedy takie konflikty są 
oczywiste; do wyjaśnienia dokładnych celów jej grup wysokiego szczebla i grup 
eksperckich oraz do ustalenia wytycznych na rzecz zapewnienia zrównoważonej 
reprezentacji różnych grup społecznych; do opublikowania na jej stronie internetowej 
pozwalającego na wyszukiwanie danych rejestru członków wszystkich grup, łącznie z 
komitetami działającymi w ramach procedury komitologii, harmonogramem ich 
posiedzeń i dokumentami; do zagwarantowania przejrzystości przy tworzeniu tego 
typu grup;

Or. en

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 17
Ustęp 2 a (nowy)

2a. zwraca się do Komisji o chronienie i uznawanie „ostrzegaczy” z tego samego tytułu, 
co innych reprezentantów grup interesu;

Or. fr

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 18
Ustęp 2 a (nowy)

2a. przypomina, że „ostrzegacze” to osoby aktywne w dziedzinie badań naukowych, 
przedsiębiorczości lub społeczeństwa obywatelskiego, które decydują się „podnieść 
alarm” z powodu niebezpieczeństw lub zagrożeń występujących w związku z 
pewnymi pracami badawczo-rozwojowymi dotyczącymi produktów, i dlatego 
podkreśla konieczność przyjęcia zasad określających status „ostrzegaczy” na wzór 
uregulowań przyjętych w niektórych państwach członkowskich;
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Or. fr

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 19
Ustęp 4

4. wzywa Komisję do udzielenia informacji na temat wszystkich urzędników, którzy 
odeszli ze służb Komisji i podjęli pracę związaną z ich poprzednią dziedziną pracy, w 
ciągu dwóch lat od chwili opuszczenia służby  ze szczególnym uwzględnieniem 
świadczenia pracy w firmach lobbingowych na stanowiskach doradców, 
konsultantów, asystentów oraz na temat wszelkich warunków i zakazów przyjętych 
przez Komisję na mocy art. 16 regulaminu pracowniczego;

Or. pl

Poprawkę złożył Andres Tarand

Poprawka 20
Ustęp 4

4. wzywa Komisję do udzielenia informacji na temat wszystkich urzędników, którzy 
odeszli ze służb Komisji, definitywnie lub w ramach czasowo ograniczonego urlopu, 
i podjęli pracę związaną z ich poprzednią dziedziną pracy, w ciągu dwóch lat od 
chwili opuszczenia służby oraz na temat wszelkich warunków i zakazów przyjętych 
przez Komisję na mocy art. 16 regulaminu pracowniczego;

Or. en

Poprawkę złożył Jules Maaten

Poprawka 21
Ustęp 5

5. wzywa Komisję do przedstawienia szczegółowego spisu pracowników lub 
specjalistów pracujących w Komisji, a otrzymujących wynagrodzenie z sektora 
prywatnego, krajowego sektora rządowego lub pozarządowego, łącznie z informacją 
o podmiocie wypłacającym wynagrodzenie, służbach, dla których pracują, i 
zagadnieniach, którymi się zajmują, w celu udzielenia informacji dotyczących 
działalności, jaką na poziomie europejskim prowadzą pracownicy oddelegowani
przez rządy krajowe oraz inni specjaliści;
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Or. nl

Poprawkę złożył Antonio De Blasio

Poprawka 22
Ustęp 5

5. wzywa Komisję do przedstawienia szczegółowego spisu pracowników lub 
specjalistów pracujących w Komisji i w gabinetach komisarzy, a otrzymujących 
wynagrodzenie z sektora prywatnego lub pozarządowego, łącznie z informacją o 
podmiocie wypłacającym wynagrodzenie, służbach, dla których pracują, i 
zagadnieniach, którymi się zajmują;

Or. en

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 23
Ustęp 5

5. wzywa Komisję do przedstawienia szczegółowego spisu pracowników lub
specjalistów pracujących w Komisji, a otrzymujących wynagrodzenie z sektora
prywatnego lub pozarządowego, łącznie z informacją o podmiocie wypłacającym
wynagrodzenie, długości zatrudnienia, rodzaju zawieranych umów,  służbach, dla 
których pracują, i zagadnieniach, którymi się zajmują;

Or. pl

Poprawkę złożyła Bairbre de Brún

Poprawka 24
Ustęp 5

5. wzywa Komisję do przedstawienia szczegółowego spisu pracowników lub 
specjalistów pracujących w Komisji, a otrzymujących wynagrodzenie z sektora 
prywatnego lub pozarządowego, łącznie z informacją o podmiocie wypłacającym 
wynagrodzenie, służbach, dla których pracują, i zagadnieniach, którymi się zajmują i 
którymi się zajmowali od czasu podjęcia pracy w Komisji;

Or. en
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Poprawkę złożył Claude Turmes

Poprawka 25
Ustęp 5 a (nowy)

5a. zwraca się do Komisji i Parlamentu Europejskiego o opublikowanie szczegółowego 
spisu wszystkich oddelegowanych specjalistów krajowych, służb, dla których 
pracują, i zagadnień, którymi się zajmują, a także administracji krajowej, która ich 
oddelegowała;

Or. en

Poprawkę złożył Andres Tarand

Poprawka 26
Ustęp 6

6. wzywa Parlament Europejski do opublikowania na swojej stronie internetowej 
dokładnego i wyczerpującego spisu wszystkich istniejących międzypartyjnych grup, w 
skład których wchodzą posłowie do PE, w tym oficjalnych grup międzypartyjnych, 
niezarejestrowanych grup międzypartyjnych oraz forów zrzeszających posłów do PE 
i przedstawicieli przemysłu, oraz do opublikowania nazwisk ich członków, 
harmonogramów posiedzeń i dokumentów;

Or. en

Poprawkę złożyły Dorette Corbey, Kathalijne Maria Buitenweg

Poprawka 27
Ustęp 6

6. wzywa Parlament Europejski do opublikowania na swojej stronie internetowej 
dokładnego i wyczerpującego spisu istniejących grup w Parlamencie, ich członków, 
harmonogramu posiedzeń i dokumentów, uważa jednak, że informacje te muszą być 
kompletne; w związku z tym wzywa Parlament, aby publikował spisy wszystkich 
śniadań, obiadów i kolacji odbywających się w Parlamencie, wymieniające
sponsorów i tematy dyskusji; apeluje do Parlamentu, aby prowadził również rejestr 
podróży poselskich opłacanych przez sponsorów, informujący o koszcie, sponsorze, 
uczestnikach i celu podróży;

Or. nl
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Poprawkę złożył Claude Turmes

Poprawka 28
Ustęp 6 a (nowy)

6a. wzywa Parlament, aby publikował na swoich stronach internetowych dokładny 
i wyczerpujący spis wszystkich spotkań lobbingowych goszczonych przez 
parlamentarzystów, obejmujący co najmniej programy i sponsorów; 

Or. en

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 29
Ustęp 6 a (nowy)

6a. uważa, że Parlament Europejski powinien podjąć inicjatywę, przyjmując politykę 
najlepszych praktyk w zakresie wymogów dotyczących rejestracji interesów 
parlamentarzystów; wzywa Prezydium Parlamentu do zamówienia badania
dotyczącego polityki każdego z parlamentów państw członkowskich, a następnie do 
zalecenia ulepszeń, jakie byłyby pożądane w procedurach naszej instytucji;

Or. en

Poprawkę złożyła Satu Hassi

Poprawka 30
Ustęp 6 a (nowy)

5a. wzywa Parlament do ustanowienia jasnych zasad, w myśl których na posłach do 
Parlamentu spoczywałby wymóg prowadzenia aktualizowanego publicznego rejestru 
spotkań z zawodowymi lobbystami i reprezentantami zainteresowanych podmiotów, 
gdy spotkania te dotyczą zagadnień, nad którymi posłowie pracują jako 
sprawozdawcy, sprawozdawcy pomocniczy lub sprawozdawcy komisji opiniodawczej, 
oraz do prowadzenia publicznego archiwum wniosków otrzymywanych od 
wspomnianych reprezentantów; 

Or. en

Poprawkę złożyła Satu Hassi

Poprawka 31
Recital 6 a (nowy)

5a. wzywa Parlament do ustanowienia jasnych zasad w odniesieniu do konfliktu 
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interesów w celu zagwarantowania, by posłowie do Parlamentu nie mogli pełnić 
funkcji sprawozdawcy pomocniczego lub sprawozdawcy komisji opiniodawczej w 
sprawach, w których oni sami bądź członkowie ich rodzin, ich pracodawcy lub 
sponsorzy kampanii wyborczej mają interes ekonomiczny; 

Or. en


