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Poprawka 1
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Projekt rezolucji
Odniesienie 6 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając opinię Wydziału 
Prawnego,

Or. en

Poprawka 2
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że wraz z 
poszerzeniem kompetencji Parlamentu 
Europejskiego nastąpił znaczny rozwój 
lobbingu w Parlamencie,

A. mając na uwadze, że wraz z 
poszerzeniem kompetencji Parlamentu 
Europejskiego nastąpił znaczny rozwój 
lobbingu w Parlamencie, a w instytucjach 
europejskich ma miejsce nieustanny 
wzrost w zakresie rozmiarów działalności 
lobbingowej i rozwoju tego sektora,

Or. en

Poprawka 3
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że celem lobbingu 
jest nie tylko uzyskanie wpływu na 
politykę i decyzje legislacyjne, lecz 
również przydział środków finansowych 
Wspólnoty oraz monitorowanie wdrażania 
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prawodawstwa,

Or. en

Poprawka 4
Georgios Papastamkos

Projekt rezolucji
Punkt Α a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Αa. mając na uwadze, że wraz 
z oczekiwaną ratyfikacją traktatu 
lizbońskiego zwiększą się uprawnienia 
Parlamentu Europejskiego, który będzie 
współprawodawcą w odniesieniu do 
prawie wszystkich zwyczajnych procedur
legislacyjnych, co przyciągnie jeszcze 
większą liczbę grup lobbystów,

Or. el

Poprawka 5
Costas Botopoulos

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że grupy interesu 
odgrywają kluczową rolę w otwartym i 
wielostronnym dialogu, na którym zasadza 
się system demokratyczny, a także 
stanowią istotne źródło informacji dla 
posłów,

B. mając na uwadze, że grupy interesu 
odgrywają kluczową rolę w otwartym i 
wielostronnym dialogu, na którym zasadza 
się system demokratyczny, a także 
stanowią istotne źródło informacji dla 
posłów podczas wykonywania ich 
mandatu,

Or. el
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Poprawka 6
Costas Botopoulos

Projekt rezolucji
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Βa. mając na uwadze, że grupy lobbystów 
nie tylko prowadzą działalność 
lobbingową wśród posłów, lecz również 
próbują wywierać wpływ na decyzje 
Parlamentu poprzez lobbing wśród 
urzędników sekretariatów komisji 
parlamentarnych, personelu grup 
politycznych i asystentów posłów,

Or. el

Poprawka 7
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że Parlament posiada 
własny rejestr lobbystów1 od 1996 r., a 
także kodeks postępowania2, który nakłada 
na lobbystów obowiązek postępowania 
zgodnego z najwyższymi normami 
etycznymi,

E. mając na uwadze, że Parlament posiada 
własny rejestr lobbystów1 od 1996 r., a 
także kodeks postępowania2, który 
obejmuje zobowiązanie lobbystów do
postępowania zgodnego z najwyższymi 
normami etycznymi,

Or. en

Poprawka 8
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

                                               
1 Art. 9 ust. 4 Regulaminu.
2 Załącznik IX art. 3 Regulaminu.
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Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że Parlament posiada 
własny rejestr lobbystów1 od 1996 r., a 
także kodeks postępowania2, który nakłada 
na lobbystów obowiązek postępowania 
zgodnego z najwyższymi normami 
etycznymi,

E. mając na uwadze, że Parlament posiada 
własny rejestr lobbystów1 od 1996 r., a 
także kodeks postępowania2, który nakłada 
na zarejestrowanych lobbystów obowiązek 
postępowania zgodnego z najwyższymi 
normami etycznymi,

Or. de

Poprawka 9
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że w Parlamencie 
zarejestrowanych jest ok. 5 000 lobbystów,

F. mając na uwadze, że w Parlamencie 
zarejestrowanych jest obecnie ok. 5 000 
lobbystów,

Or. de

Poprawka 10
Georgios Papastamkos

Projekt rezolucji
Punkt F a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że wśród grup 
lobbystów znajdują się organizacje 
lokalne i krajowe, których działalność 
regulują państwa członkowskie,

Or. el

                                               
1 Art. 9 ust. 4 Regulaminu.
2 Załącznik IX art. 3 Regulaminu.
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Poprawka 11
Alexander Stubb

Projekt rezolucji
Punkt F a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że zgodnie z opinią 
Wydziału Prawnego Parlamentu jedynie 
Stany Zjednoczone, Kanada, Niemcy 
i Unia Europejska przyjęły przepisy, 
których muszą przestrzegać grupy 
interesu podczas prowadzenia działalności 
lobbingowej,

Or. en

Poprawka 12
Costas Botopoulos

Projekt rezolucji
Ustęp -1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-1a. uznaje wpływ grup lobbystów na 
proces decyzyjny na szczeblu UE i tym 
samym konieczność przyjęcia jasno 
zdefiniowanych ram regulacyjnych dla 
działalności tych grup;

Or. el

Poprawka 13
Georgios Papastamkos

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że przejrzystość we
wszystkich instytucjach europejskich jest 
absolutnym warunkiem wstępnym 

1. podkreśla, że przejrzysty i równy dostęp 
do wszystkich instytucji europejskich jest 
absolutnym warunkiem wstępnym 
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legitymacji Unii oraz zaufania wśród jej 
obywateli; podkreśla, że przejrzystość ma 
charakter dwukierunkowy – jest potrzebna 
zarówno w pracy samych instytucji, jak i 
wśród lobbystów;

legitymacji Unii oraz zaufania wśród jej 
obywateli; podkreśla, że przejrzystość ma 
charakter dwukierunkowy – jest potrzebna 
zarówno w pracy samych instytucji, jak 
i wśród lobbystów; podkreśla, że równy 
dostęp grup lobbystów do instytucji 
europejskich przyczynia się do 
poszerzenia wiedzy specjalistycznej 
dostępnej do celów kierowania Unią;

Or. el

Poprawka 14
Costas Botopoulos

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1 a. uważa, że istotne jest, by posłowie do 
Parlamentu znali nazwy organizacji 
reprezentowanych przez grupy lobbystów;

Or. el

Poprawka 15
Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uznaje, że poseł – jeśli uzna to za 
stosowne – może (dobrowolnie) skorzystać 
ze „śladu legislacyjnego”, tj. 
orientacyjnego wykazu (dołączanego do 
sprawozdań Parlamentu) grup interesu, z 
którymi konsultowano się w czasie prac 
nad przygotowaniem sprawozdania; 
niemniej jednak podkreśla, że dołączanie 
takiego „śladu legislacyjnego” do 
inicjatyw legislacyjnych ma jeszcze 

2. proponuje, aby do każdego 
sprawozdania legislacyjnego, które ma 
być przedmiotem głosowania na 
posiedzeniu plenarnym, sekretariaty 
przedmiotowo właściwych komisji 
dołączały wykaz lobbystów 
zaangażowanych w przygotowanie tego 
sprawozdania lub uczestniczących 
w konsultacjach przeprowadzanych przez 
przedmiotowo właściwą komisję 
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większe znaczenie dla Komisji; parlamentarną;

Or. de

Poprawka 16
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uznaje, że poseł – jeśli uzna to za 
stosowne – może (dobrowolnie) skorzystać 
ze „śladu legislacyjnego”, tj.
orientacyjnego wykazu (dołączanego do 
sprawozdań Parlamentu) grup interesu, z 
którymi konsultowano się w czasie prac 
nad przygotowaniem sprawozdania; 
niemniej jednak podkreśla, że dołączanie 
takiego „śladu legislacyjnego” do 
inicjatyw legislacyjnych ma jeszcze 
większe znaczenie dla Komisji;

2. podejmuje decyzję o wprowadzeniu 
„śladu legislacyjnego”, który obejmuje 
orientacyjny wykaz (dołączany do 
sprawozdań Parlamentu) grup interesu, z 
którymi konsultowano się w czasie prac 
nad przygotowaniem sprawozdania; 
niemniej jednak podkreśla, że dołączanie 
takich „śladów legislacyjnych” do 
inicjatyw legislacyjnych jest równie ważne 
dla Komisji;

Or. en

Poprawka 17
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uznaje, że poseł – jeśli uzna to za 
stosowne – może (dobrowolnie) skorzystać 
ze „śladu legislacyjnego”, tj. 
orientacyjnego wykazu (dołączanego do 
sprawozdań Parlamentu) grup interesu, z 
którymi konsultowano się w czasie prac 
nad przygotowaniem sprawozdania; 
niemniej jednak podkreśla, że dołączanie 
takiego „śladu legislacyjnego” do inicjatyw 
legislacyjnych ma jeszcze większe 

2. uważa, że dla celów przejrzystości 
konieczne jest, by poseł – jeśli uzna to za 
stosowne – miał możliwość skorzystania 
(dobrowolnie) ze „śladu legislacyjnego”, tj. 
orientacyjnego wykazu (dołączanego do 
sprawozdań Parlamentu) grup interesu, z 
którymi konsultowano się w czasie prac 
nad przygotowaniem sprawozdania; 
uważa, że szczególnie wskazane jest 
dołączanie takiego wykazu do sprawozdań 
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znaczenie dla Komisji; legislacyjnych; niemniej jednak podkreśla, 
że dołączanie takiego „śladu 
legislacyjnego” do inicjatyw legislacyjnych 
ma jeszcze większe znaczenie dla Komisji;

Or. en

Poprawka 18
Georgios Papastamkos

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uznaje, że poseł – jeśli uzna to za 
stosowne – może (dobrowolnie) skorzystać 
ze „śladu legislacyjnego”, tj. 
orientacyjnego wykazu (dołączanego do 
sprawozdań Parlamentu) grup interesu, 
z którymi konsultowano się w czasie prac 
nad przygotowaniem sprawozdania; 
niemniej jednak podkreśla, że dołączanie 
takiego „śladu legislacyjnego” do inicjatyw 
legislacyjnych ma jeszcze większe 
znaczenie dla Komisji;

2. uznaje, że poseł – jeśli uzna to za 
stosowne – może (dobrowolnie) skorzystać 
ze „śladu legislacyjnego”, tj. 
orientacyjnego wykazu (dołączanego do 
sprawozdań Parlamentu) grup interesu, 
z którymi konsultowano się w czasie prac 
nad przygotowaniem sprawozdania; 
niemniej jednak podkreśla, że dołączanie 
takiego „śladu legislacyjnego” do inicjatyw 
legislacyjnych ma jeszcze większe 
znaczenie dla Komisji; podkreśla, że taki 
„ślad legislacyjny” nie powinien być 
postrzegany w kategoriach nagrody dla 
grup lobbystów, lecz jako wkład 
w odpowiedzialność demokratyczną 
posłów do Parlamentu; wzywa właściwe 
organy parlamentarne do 
zaproponowania warunków, które są 
niezbędne, by zapobiec nadużyciom 
takiego „śladu legislacyjnego”, używaniu 
go w sposób sprzeczny z jego celem 
i wykorzystywaniu jako pośredniej 
reklamy dla grup lobbystów;

Or. el
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Poprawka 19
Richard Corbett

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uznaje, że poseł – jeśli uzna to za 
stosowne – może (dobrowolnie) skorzystać 
ze „śladu legislacyjnego”, tj. 
orientacyjnego wykazu (dołączanego do 
sprawozdań Parlamentu) grup interesu, z 
którymi konsultowano się w czasie prac 
nad przygotowaniem sprawozdania; 
niemniej jednak podkreśla, że dołączanie 
takiego „śladu legislacyjnego” do inicjatyw 
legislacyjnych ma jeszcze większe 
znaczenie dla Komisji;

2. uznaje, że poseł – jeśli uzna to za 
stosowne – może (dobrowolnie) skorzystać 
ze „śladu legislacyjnego”, tj. 
orientacyjnego wykazu (dołączanego do 
sprawozdań Parlamentu) grup interesu, z 
którymi konsultowano się w czasie prac 
nad przygotowaniem sprawozdania, 
i wzywa posłów do korzystania z tej 
możliwości; niemniej jednak podkreśla, że 
dołączanie takiego „śladu legislacyjnego” 
do inicjatyw legislacyjnych ma jeszcze 
większe znaczenie dla Komisji;

Or. en

Poprawka 20
Alexander Stubb

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uznaje, że poseł – jeśli uzna to za 
stosowne – może (dobrowolnie) skorzystać 
ze „śladu legislacyjnego”, tj. 
orientacyjnego wykazu (dołączanego do 
sprawozdań Parlamentu) grup interesu, z 
którymi konsultowano się w czasie prac 
nad przygotowaniem sprawozdania; 
niemniej jednak podkreśla, że dołączanie 
takiego „śladu legislacyjnego” do inicjatyw 
legislacyjnych ma jeszcze większe 
znaczenie dla Komisji;

2. uznaje, że sprawozdawca – jeśli uzna to 
za stosowne – może (dobrowolnie) 
skorzystać ze „śladu legislacyjnego”, tj. 
orientacyjnego wykazu (dołączanego do 
sprawozdań Parlamentu) grup interesu, z 
którymi konsultowano się w czasie prac 
nad przygotowaniem sprawozdania i które 
miały istotny wkład w ten proces; niemniej 
jednak podkreśla, że dołączanie takiego 
„śladu legislacyjnego” do inicjatyw 
legislacyjnych ma jeszcze większe 
znaczenie dla Komisji;

Or. en
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Poprawka 21
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uznaje, że poseł – jeśli uzna to za
stosowne – może (dobrowolnie) skorzystać 
ze „śladu legislacyjnego”, tj. 
orientacyjnego wykazu (dołączanego do 
sprawozdań Parlamentu) grup interesu, z 
którymi konsultowano się w czasie prac 
nad przygotowaniem sprawozdania; 
niemniej jednak podkreśla, że dołączanie 
takiego „śladu legislacyjnego” do inicjatyw 
legislacyjnych ma jeszcze większe 
znaczenie dla Komisji;

2. uznaje, że poseł – jeśli uzna to za 
stosowne – może (dobrowolnie) skorzystać 
ze „śladu legislacyjnego”, tj. 
orientacyjnego wykazu (dołączanego do 
sprawozdań Parlamentu) zarejestrowanych 
grup interesu, z którymi konsultowano się 
w czasie prac nad przygotowaniem 
sprawozdania; niemniej jednak podkreśla, 
że dołączanie takiego „śladu 
legislacyjnego” do inicjatyw legislacyjnych 
ma jeszcze większe znaczenie dla Komisji;

Or. de

Poprawka 22
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. zdecydowanie zaleca, aby wszystkie 
dokumenty grup lobbystów dostarczane 
posłom do PE podczas danej procedury 
były przesyłane przez zainteresowanych 
lobbystów do centralnego punktu 
kontaktowego w ramach Parlamentu, 
z którego będą udostępniane na stronie 
internetowej Parlamentu w łatwej 
w obsłudze bazie danych;

Or. en
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Poprawka 23
Alexander Stubb

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca się do kwestorów z prośbą o 
opracowanie planu poprawy wdrażania i 
kontroli przepisów Parlamentu, zgodnie z 
którymi poseł musi złożyć oświadczenie na 
temat udzielonego mu wsparcia 
finansowego lub wsparcia w postaci 
udostępnienia personelu lub sprzętu1;

3. odnotowuje obecnie obowiązujące 
przepisy, zgodnie z którymi posłowie mają 
obowiązek złożyć oświadczenie 
majątkowe; zwraca się do Prezydium, aby 
na podstawie wniosku kwestorów 
opracowało plan dalszej poprawy 
wdrażania i kontroli przepisów Parlamentu, 
zgodnie z którymi poseł musi złożyć 
oświadczenie na temat udzielonego mu 
wsparcia finansowego lub wsparcia w 
postaci udostępnienia personelu lub 
sprzętu1;

Or. en

Poprawka 24
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca się do kwestorów z prośbą o 
opracowanie planu poprawy wdrażania i 
kontroli przepisów Parlamentu, zgodnie z 
którymi poseł musi złożyć oświadczenie na 
temat udzielonego mu wsparcia 
finansowego lub wsparcia w postaci 
udostępnienia personelu lub sprzętu1;

3. zwraca się do kwestorów z prośbą o 
opracowanie i przedłożenie Parlamentowi 
do zatwierdzenia planu poprawy wdrażania 
i kontroli przepisów Parlamentu, zgodnie z 
którymi poseł musi złożyć oświadczenie na 
temat udzielonego mu wsparcia
finansowego lub wsparcia w postaci 
udostępnienia personelu lub sprzętu1;

Or. en

                                               
1 Załącznik I, art. 2 Regulaminu.
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Poprawka 25
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla konieczność wprowadzenia 
systemu przejrzystości, zgodnie z którym 
wszystkie osoby zaangażowane w prace 
Parlamentu na zasadach innych niż 
tymczasowe miałyby obowiązek 
publicznego ujawnienia oświadczeń 
majątkowych, i w tym celu wzywa 
kwestorów do rozważenia, w jaki sposób 
stażyści mogliby również zostać 
uwzględnieni w tym systemie;

Or. de

Poprawka 26
Georgios Papastamkos

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa do przejrzystości intergrup, tj. 
zamieszczenia na stronie internetowej 
Parlamentu wykazu zarejestrowanych i 
niezarejestrowanych grup 
międzypartyjnych wraz z oświadczeniami 
majątkowymi ich przewodniczących;

4. wzywa do przejrzystości intergrup, tj. 
wyjaśnienia w odpowiedni sposób, że 
intergrupy w żaden sposób nie są 
organami Parlamentu Europejskiego, 
oraz sporządzenia wykazu 
zarejestrowanych i niezarejestrowanych 
grup międzypartyjnych wraz z 
oświadczeniami majątkowymi ich 
przewodniczących;

Or. el
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Poprawka 27
Costas Botopoulos

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa do przejrzystości intergrup, tj. 
zamieszczenia na stronie internetowej 
Parlamentu wykazu zarejestrowanych i 
niezarejestrowanych grup 
międzypartyjnych wraz z oświadczeniami 
majątkowymi ich przewodniczących;

4. wzywa do przejrzystości intergrup, tj. 
opublikowania na stronie internetowej 
Parlamentu wykazu zarejestrowanych i
niezarejestrowanych grup 
międzypartyjnych wraz z oświadczeniami 
majątkowymi ich przewodniczących,
informacjami dotyczącymi członków 
i posiedzeń tych grup, wspieranych przez 
nie grup lobbystów oraz rodzaju wsparcia, 
jakiego udzielają tym grupom;

Or. el

Poprawka 28
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa do przejrzystości intergrup, tj. 
zamieszczenia na stronie internetowej 
Parlamentu wykazu zarejestrowanych i 
niezarejestrowanych grup 
międzypartyjnych wraz z oświadczeniami 
majątkowymi ich przewodniczących;

4. wzywa do przejrzystości intergrup, tj. 
zamieszczenia na stronie internetowej 
Parlamentu wykazu zarejestrowanych i 
niezarejestrowanych grup 
międzypartyjnych wraz ze szczegółowymi 
informacjami na temat członkostwa 
i finansowania ze źródeł zewnętrznych, 
zawierającymi oświadczenia majątkowe 
ich przewodniczących;

Or. en
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Poprawka 29
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa do przejrzystości intergrup, tj.
zamieszczenia na stronie internetowej 
Parlamentu wykazu zarejestrowanych i 
niezarejestrowanych grup 
międzypartyjnych wraz z oświadczeniami 
majątkowymi ich przewodniczących;

4. wzywa Prezydium do opublikowania na 
stronie internetowej Parlamentu wykazu
wszystkich istniejących intergrup z
wyszczególnieniem między innymi rodzaju 
wsparcia udzielanego tym grupom przez 
Parlament i źródła zewnętrzne;

Or. en

Poprawka 30
György Schöpflin

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa do przejrzystości intergrup, tj. 
zamieszczenia na stronie internetowej 
Parlamentu wykazu zarejestrowanych i 
niezarejestrowanych grup 
międzypartyjnych wraz z oświadczeniami 
majątkowymi ich przewodniczących;

4. wzywa do przejrzystości intergrup, tj. 
zamieszczenia na stronie internetowej 
Parlamentu wykazu zarejestrowanych i 
niezarejestrowanych grup 
międzypartyjnych wraz z odpowiednimi 
oświadczeniami majątkowymi ich 
przewodniczących i deklaracją ogólnych 
celów danej intergrupy;

Or. en

Poprawka 31
Alexander Stubb

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa do przejrzystości intergrup, tj. 4. odnotowuje obecnie obowiązujące 
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zamieszczenia na stronie internetowej 
Parlamentu wykazu zarejestrowanych i 
niezarejestrowanych grup 
międzypartyjnych wraz z oświadczeniami 
majątkowymi ich przewodniczących;

przepisy w sprawie intergrup, zawierające 
wymóg składania oświadczeń dotyczących 
finansowania; wzywa do zwiększenia 
przejrzystości intergrup, tj. zamieszczenia
na stronie internetowej Parlamentu wykazu 
zarejestrowanych i niezarejestrowanych
grup międzypartyjnych wraz z 
odpowiednimi oświadczeniami 
majątkowymi ich przewodniczących;

Or. en

Poprawka 32
Claude Turmes, Gérard Onesta

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa Parlament do opublikowania 
na swojej stronie internetowej 
kompleksowego i pełnego wykazu 
wszystkich wydarzeń z udziałem 
lobbystów, organizowanych przez posłów 
do Parlamentu, w tym przynajmniej 
programu i nazw sponsorów;

Or. en

Poprawka 33
Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa kwestorów do wyjaśnienia 
przepisów zabraniających wstępu do 
budynków Parlamentu (np. biur posłów) 
osobom odwiedzającym bez asysty oraz do 
lepszego egzekwowania tych przepisów;

5. wzywa kwestorów do wyjaśnienia 
przepisów, zgodnie z którymi liczba osób 
odwiedzających miejsca inne niż oficjalne 
obszary dla odwiedzających w 
Parlamencie jest skutecznie ograniczana 
podczas sesji miesięcznych Parlamentu 
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Europejskiego, a jedynie odwiedzający z 
asystą, którzy są umówieni na spotkanie z 
określoną osobą, są wpuszczani do części 
budynków Parlamentu nieprzeznaczonych 
dla odwiedzających;

Or. de

Poprawka 34
Alexander Stubb

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa kwestorów do wyjaśnienia 
przepisów zabraniających wstępu do 
budynków Parlamentu (np. biur posłów) 
osobom odwiedzającym bez asysty oraz do 
lepszego egzekwowania tych przepisów;

5. wzywa Prezydium do wyjaśnienia na 
podstawie wniosku kwestorów obecnie 
obowiązujących przepisów zabraniających 
wstępu do budynków Parlamentu (np. biur 
posłów) osobom odwiedzającym bez 
asysty oraz do lepszego egzekwowania 
tych przepisów;

Or. en

Poprawka 35
Ingo Friedrich

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że wszystkie podmioty, które 
podlegają tej definicji, należy uznawać za 
lobbystów oraz traktować w taki sam 
sposób: zawodowych lobbystów, 
lobbystów zatrudnionych przez 
przedsiębiorstwa, organizacje 
pozarządowe, zespoły ekspertów, 
stowarzyszenia branżowe, związki 
zawodowe i organizacje pracodawców, a 
także prawników, jeżeli ich zamiarem jest 

8. podkreśla, że wszystkie podmioty inne 
niż instytucje europejskie (Komisja, 
Parlament Europejski, Rada, Komitet 
Regionów, Europejski Komitet 
Ekonomiczno-Społeczny itd.), które 
podlegają tej definicji i wywierają 
regularny wpływ na te instytucje, należy 
uznawać za lobbystów oraz traktować w 
taki sam sposób: zawodowych lobbystów, 
lobbystów zatrudnionych przez 
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wywieranie wpływu na politykę, a nie na 
orzecznictwo;

przedsiębiorstwa, organizacje 
pozarządowe, stowarzyszenia branżowe, 
związki zawodowe, organizacje 
pracodawców, organizacje nienastawione 
na zysk i inne, a także prawników, jeżeli 
ich zamiarem jest wywieranie wpływu na 
politykę, a nie na orzecznictwo;

Or. de

Poprawka 36
Georgios Papastamkos

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że wszystkie podmioty, które 
podlegają tej definicji, należy uznawać za 
lobbystów oraz traktować w taki sam 
sposób: zawodowych lobbystów, 
lobbystów zatrudnionych przez 
przedsiębiorstwa, organizacje 
pozarządowe, zespoły ekspertów, 
stowarzyszenia branżowe, związki 
zawodowe i organizacje pracodawców, a 
także prawników, jeżeli ich zamiarem jest 
wywieranie wpływu na politykę, a nie na 
orzecznictwo;

8. podkreśla, że nie należy mylić koncepcji 
i roli społeczeństwa obywatelskiego 
z koncepcją i rolą grup lobbystów; w 
stopniu, w jakim podgrupy wspomnianych 
powyżej grup podlegają tej definicji, 
należy uznawać je za lobbystów oraz 
traktować w taki sam sposób: zawodowych 
lobbystów, lobbystów zatrudnionych przez 
przedsiębiorstwa, organizacje 
pozarządowe, zespoły ekspertów, 
stowarzyszenia branżowe, związki 
zawodowe i organizacje pracodawców, a 
także prawników, jeżeli ich zamiarem jest 
wywieranie wpływu na politykę, a nie na 
orzecznictwo;

Or. el

Poprawka 37
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że wszystkie podmioty, które 
podlegają tej definicji, należy uznawać za 
lobbystów oraz traktować w taki sam 
sposób: zawodowych lobbystów, 
lobbystów zatrudnionych przez 
przedsiębiorstwa, organizacje 
pozarządowe, zespoły ekspertów, 
stowarzyszenia branżowe, związki 
zawodowe i organizacje pracodawców, a 
także prawników, jeżeli ich zamiarem jest 
wywieranie wpływu na politykę, a nie na 
orzecznictwo;

8. podkreśla, że wszystkie podmioty, które 
podlegają tej definicji, należy uznawać za 
lobbystów oraz traktować w taki sam 
sposób: zawodowych lobbystów, 
lobbystów zatrudnionych przez 
przedsiębiorstwa, organizacje 
pozarządowe, zespoły ekspertów, 
stowarzyszenia branżowe, związki 
zawodowe i organizacje pracodawców, a 
także prawników, jeżeli ich zamiarem jest 
wywieranie wpływu na politykę, a nie na 
orzecznictwo; uważa jednak, że należy 
uwzględnić istotne różnice pomiędzy 
organizacjami nastawionymi na 
odniesienie prywatnych korzyści, a tymi 
o charakterze wyraźnie publicznym lub 
społecznym;

Or. en

Poprawka 38
György Schöpflin

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że wszystkie podmioty, które 
podlegają tej definicji, należy uznawać za 
lobbystów oraz traktować w taki sam 
sposób: zawodowych lobbystów, 
lobbystów zatrudnionych przez 
przedsiębiorstwa, organizacje 
pozarządowe, zespoły ekspertów,
stowarzyszenia branżowe, związki 
zawodowe i organizacje pracodawców, a 
także prawników, jeżeli ich zamiarem jest 
wywieranie wpływu na politykę, a nie na 
orzecznictwo;

8. podkreśla, że wszystkie podmioty, które 
podlegają tej definicji i często wywierają 
wpływ na instytucje europejskie, należy 
uznawać za lobbystów oraz traktować w 
taki sam sposób: zawodowych lobbystów, 
lobbystów zatrudnionych przez 
przedsiębiorstwa, organizacje 
pozarządowe, stowarzyszenia branżowe, 
związki zawodowe i organizacje 
pracodawców, organizacje nastawione 
i nienastawione na zysk, przedstawicieli 
dyplomatycznych prowadzących 
działalność lobbingową, a także 
prawników, jeżeli ich zamiarem jest 
wywieranie wpływu na politykę, a nie na 
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orzecznictwo;

Or. en

Poprawka 39
Costas Botopoulos

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że wszystkie podmioty, które 
podlegają tej definicji, należy uznawać za 
lobbystów oraz traktować w taki sam 
sposób: zawodowych lobbystów, 
lobbystów zatrudnionych przez 
przedsiębiorstwa, organizacje 
pozarządowe, zespoły ekspertów,
stowarzyszenia branżowe, związki 
zawodowe i organizacje pracodawców, a 
także prawników, jeżeli ich zamiarem jest 
wywieranie wpływu na politykę, a nie na 
orzecznictwo;

8. podkreśla, że pomimo zasadniczej 
różnicy pomiędzy publicznymi 
i prywatnymi grupami interesu, wszystkie 
podmioty, które podlegają tej definicji, 
należy uznawać za lobbystów oraz 
traktować w taki sam sposób: zawodowych 
lobbystów, lobbystów zatrudnionych przez 
przedsiębiorstwa, organizacje 
pozarządowe, stowarzyszenia branżowe, 
związki zawodowe i organizacje 
pracodawców, organizacje nastawione 
i nienastawione na zysk, a także 
prawników, jeżeli ich zamiarem jest 
wywieranie wpływu na politykę, a nie na 
orzecznictwo;

Or. en

Poprawka 40
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że wszystkie podmioty, które 
podlegają tej definicji, należy uznawać za 
lobbystów oraz traktować w taki sam 
sposób: zawodowych lobbystów, 
lobbystów zatrudnionych przez 
przedsiębiorstwa, organizacje 

8. podkreśla, że wszystkie podmioty, które 
podlegają tej definicji i często wywierają 
wpływ na instytucje europejskie, należy 
uznawać za lobbystów oraz traktować w 
taki sam sposób: zawodowych lobbystów, 
lobbystów zatrudnionych przez 
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pozarządowe, zespoły ekspertów, 
stowarzyszenia branżowe, związki 
zawodowe i organizacje pracodawców, a 
także prawników, jeżeli ich zamiarem jest 
wywieranie wpływu na politykę, a nie na 
orzecznictwo;

przedsiębiorstwa, organizacje 
pozarządowe, zespoły ekspertów, 
stowarzyszenia branżowe, związki 
zawodowe i organizacje pracodawców, 
organizacje nastawione i nienastawione 
na zysk, a także prawników; 

Or. en

Poprawka 41
Alexander Stubb

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że wszystkie podmioty, które 
podlegają tej definicji, należy uznawać za 
lobbystów oraz traktować w taki sam 
sposób: zawodowych lobbystów, 
lobbystów zatrudnionych przez 
przedsiębiorstwa, organizacje 
pozarządowe, zespoły ekspertów,
stowarzyszenia branżowe, związki 
zawodowe i organizacje pracodawców, a 
także prawników, jeżeli ich zamiarem jest 
wywieranie wpływu na politykę, a nie na 
orzecznictwo;

8. podkreśla, że wszystkie podmioty spoza 
instytucji europejskich, które podlegają tej 
definicji i często wywierają wpływ na te 
instytucje, należy uznawać za lobbystów 
oraz traktować w taki sam sposób: 
zawodowych lobbystów, lobbystów 
zatrudnionych przez przedsiębiorstwa, 
organizacje pozarządowe, stowarzyszenia 
branżowe, związki zawodowe i organizacje 
pracodawców, organizacje nastawione 
i nienastawione na zysk, a także 
prawników, jeżeli ich zamiarem jest 
wywieranie wpływu na politykę, a nie na 
orzecznictwo;

Or. en

Poprawka 42
Othmar Karas

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że wszystkie podmioty, które 
podlegają tej definicji, należy uznawać za 

8. podkreśla, że wszystkie podmioty, które 
podlegają tej definicji, należy uznawać za 
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lobbystów oraz traktować w taki sam 
sposób: zawodowych lobbystów,
lobbystów zatrudnionych przez 
przedsiębiorstwa, organizacje 
pozarządowe, zespoły ekspertów, 
stowarzyszenia branżowe, związki 
zawodowe i organizacje pracodawców, a 
także prawników, jeżeli ich zamiarem jest 
wywieranie wpływu na politykę, a nie na 
orzecznictwo;

lobbystów oraz traktować w taki sam 
sposób: zawodowych lobbystów, 
lobbystów zatrudnionych przez 
przedsiębiorstwa, organizacje 
pozarządowe, zespoły ekspertów, 
stowarzyszenia branżowe, związki 
zawodowe i organizacje pracodawców, 
a także prawników, jeżeli:

a) nie reprezentują oni klienta 
w postępowaniach sądowych, quasi-
sądowych, administracyjnych, 
dyscyplinarnych i innych ani
b) nie udzielają porad prawnych 
w kontekście procedur politycznych 
i decyzyjnych instytucji europejskich;

Or. en

Poprawka 43
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. jednak podkreśla również, że regiony 
i gminy państw członkowskich, a także 
partie polityczne działające na szczeblu 
krajowym i europejskim, są szczególnymi
partnerami Parlamentu Europejskiego, 
których przedstawicieli nie należy 
uznawać za lobbystów w rozumieniu 
przewidywanych przepisów;

Or. de
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Poprawka 44
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. uważa, że wiarygodny i skuteczny 
system rejestracji i sprawozdawczości 
we wszystkich instytucjach unijnych, 
obejmujący składanie oświadczeń 
majątkowych oraz przejrzystość 
wszystkich dokumentów przesyłanych do 
członków tych instytucji, musi 
obowiązywać wszystkich lobbystów i być 
powiązany ze wspólnym kodeksem 
etycznego postępowania;

Or. en

Poprawka 45
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zasadniczo z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję Komisji jednorazowej 
rejestracji, podczas której lobbyści mogliby 
się zarejestrować zarówno w Komisji, jak i 
w Parlamencie; przypomina jednak, że 
między Komisją a Parlamentem jako 
instytucjami istnieją zasadnicze różnice; 
dlatego zastrzega sobie prawo do oceny 
wniosku Komisji po zakończeniu prac nad 
nim i dopiero wtedy do podjęcia decyzji o 
jego ewentualnym poparciu;

9. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji jednorazowej rejestracji, podczas 
której lobbyści mogliby się zarejestrować 
zarówno w Komisji, jak i w Parlamencie;

Or. en
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Poprawka 46
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zasadniczo z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję Komisji jednorazowej 
rejestracji, podczas której lobbyści mogliby 
się zarejestrować zarówno w Komisji, jak 
i w Parlamencie; przypomina jednak, że 
między Komisją a Parlamentem jako 
instytucjami istnieją zasadnicze różnice;
dlatego zastrzega sobie prawo do oceny 
wniosku Komisji po zakończeniu prac nad 
nim i dopiero wtedy do podjęcia decyzji 
o jego ewentualnym poparciu;

9. zasadniczo z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję Komisji jednorazowej 
rejestracji, podczas której lobbyści mogliby 
się zarejestrować zarówno w Komisji, jak 
i w Parlamencie; przypomina jednak, że 
między Komisją a Parlamentem jako 
instytucjami istnieją zasadnicze różnice; 
ponadto przypomina, że liczbę lobbystów 
mających dostęp do Parlamentu 
Europejskiego należy utrzymać na 
rozsądnym poziomie; w związku z tym 
proponuje przyjęcie systemu, w ramach 
którego lobbyści muszą się rejestrować 
tylko raz w obu instytucjach, a każda 
z nich może decydować o udzieleniu zgody 
na wstęp do swoich budynków, dzięki 
czemu Parlament będzie mógł nadal 
ograniczać do czterech liczbę przepustek 
wydawanych dla jednej organizacji/firmy;

Or. en

Poprawka 47
Carlos Carnero González

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zasadniczo z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję Komisji jednorazowej 
rejestracji, podczas której lobbyści mogliby 
się zarejestrować zarówno w Komisji, jak i 
w Parlamencie; przypomina jednak, że 
między Komisją a Parlamentem jako 
instytucjami istnieją zasadnicze różnice;
dlatego zastrzega sobie prawo do oceny 

9. zasadniczo z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję Komisji jednorazowej 
rejestracji, podczas której lobbyści mogliby 
się zarejestrować zarówno w Komisji, jak i 
w Parlamencie; uważa, że taki rejestr 
powinien być prowadzony wspólnie przez 
Komisję i Parlament oraz być powiązany 
ze wspólnym systemem sankcji i wspólnym 



PE402.883v01-00 26/45 AM\712544PL.doc

PL

wniosku Komisji po zakończeniu prac nad 
nim i dopiero wtedy do podjęcia decyzji o 
jego ewentualnym poparciu;

kodeksem etycznego postępowania; 
przypomina jednak, że między Komisją a 
Parlamentem jako instytucjami istnieją 
zasadnicze różnice; dlatego zastrzega sobie 
prawo do oceny wniosku Komisji po 
zakończeniu prac nad nim i dopiero wtedy 
do podjęcia decyzji o jego ewentualnym 
poparciu;

Or. en

Poprawka 48
Alexander Stubb

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zasadniczo z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję Komisji jednorazowej 
rejestracji, podczas której lobbyści mogliby 
się zarejestrować zarówno w Komisji, jak i 
w Parlamencie; przypomina jednak, że 
między Komisją a Parlamentem jako 
instytucjami istnieją zasadnicze różnice;
dlatego zastrzega sobie prawo do oceny 
wniosku Komisji po zakończeniu prac nad
nim i dopiero wtedy do podjęcia decyzji o 
jego ewentualnym poparciu;

9. zasadniczo z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję Komisji jednorazowej 
rejestracji, podczas której lobbyści mogliby 
się zarejestrować zarówno w Komisji, jak i 
w Parlamencie, i wzywa do zawarcia 
porozumienia międzyinstytucjonalnego 
w sprawie wspólnego rejestru 
prowadzonego wspólnie przez Parlament, 
Komisję i Radę; przypomina jednak, że 
między Komisją, Parlamentem i Radą jako 
instytucjami istnieją zasadnicze różnice; 
wzywa Parlament, Komisję i Radę do 
wzajemnego uznania oddzielnych 
rejestrów w przypadku, gdy nie zostanie 
zrealizowana koncepcja wspólnego 
rejestru;

Or. en

Poprawka 49
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Projekt rezolucji
Ustęp 10
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Projekt rezolucji Poprawka

10. proponuje, aby jak najszybciej powołać 
wspólną grupę roboczą, w skład której 
wejdą urzędnicy reprezentujący zarówno 
Parlament, jak i Komisję, i której celem 
będzie przeanalizowanie konsekwencji
wspólnego rejestru;

10. Proponuje, aby szybko powołać 
wspólną grupę roboczą, w skład której 
wejdą przedstawiciele Parlamentu 
i Komisji i której celem będzie
umożliwienie opracowania wspólnego 
rejestru;

Or. en

Poprawka 50
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. proponuje, aby jak najszybciej powołać 
wspólną grupę roboczą, w skład której 
wejdą urzędnicy reprezentujący zarówno 
Parlament, jak i Komisję, i której celem 
będzie przeanalizowanie konsekwencji
wspólnego rejestru;

10. proponuje, aby jak najszybciej powołać 
wspólną grupę roboczą, w skład której 
wejdą przedstawiciele Parlamentu 
i Komisji i której celem będzie 
opracowanie szczegółów takiego 
wspólnego rejestru, w tym przepisów 
dotyczących sankcji, przepustek i wstępu 
do budynków;

Or. en

Poprawka 51
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. proponuje, aby jak najszybciej powołać 
wspólną grupę roboczą, w skład której 
wejdą urzędnicy reprezentujący zarówno 
Parlament, jak i Komisję, i której celem 
będzie przeanalizowanie konsekwencji 

10. proponuje, aby jak najszybciej powołać 
wspólną grupę roboczą, w skład której 
wejdą wysocy rangą urzędnicy Komisji 
i przedstawiciele Parlamentu
Europejskiego mianowani przez 
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wspólnego rejestru; Konferencję Przewodniczących i której 
celem będzie przeanalizowanie do końca 
2008 r. konsekwencji wspólnego rejestru 
dla wszystkich lobbystów, którzy chcą 
mieć dostęp do Parlamentu Europejskiego 
lub Komisji; zobowiązuje Sekretarza 
Generalnego do podjęcia odpowiednich 
kroków;

Or. en

Poprawka 52
Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. proponuje, aby jak najszybciej powołać 
wspólną grupę roboczą, w skład której 
wejdą urzędnicy reprezentujący zarówno 
Parlament, jak i Komisję, i której celem 
będzie przeanalizowanie konsekwencji
wspólnego rejestru;

10. proponuje, aby jak najszybciej powołać 
wspólną grupę roboczą, w skład której 
wejdą przedstawiciele Komisji, Rady 
i Parlamentu, w tym osoby, na których 
spoczywa odpowiedzialność polityczna, 
i której celem będzie przeanalizowanie 
warunków wstępnych utworzenia 
wspólnego rejestru i jego konsekwencji;

Or. de

Poprawka 53
Alexander Stubb

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. proponuje, aby jak najszybciej powołać 
wspólną grupę roboczą, w skład której 
wejdą urzędnicy reprezentujący zarówno 
Parlament, jak i Komisję, i której celem 
będzie przeanalizowanie konsekwencji 
wspólnego rejestru;

10. proponuje, aby jak najszybciej powołać 
wspólną grupę roboczą, w skład której 
wejdą przedstawiciele Parlamentu, 
Komisji i Rady i której celem będzie
przeanalizowanie do końca 2008 r. 
konsekwencji wspólnego rejestru 
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i opracowanie wspólnego kodeksu 
postępowania; zobowiązuje Sekretarza 
Generalnego do podjęcia odpowiednich
kroków;

Or. en

Poprawka 54
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zaleca, aby Rada przyłączyła się do 
tworzenia ewentualnego wspólnego 
rejestru; jest zdania, że w kontekście 
kwestii związanych z procedurą 
współdecyzji szczególną uwagę należy 
zwrócić na działalność lobbystów 
skierowaną wobec Rady;

11. wzywa Radę, aby przyłączyła się do 
tworzenia wspólnego rejestru;

Or. en

Poprawka 55
Alexander Stubb

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zaleca, aby Rada przyłączyła się do 
tworzenia ewentualnego wspólnego 
rejestru; jest zdania, że w kontekście 
kwestii związanych z procedurą 
współdecyzji szczególną uwagę należy 
zwrócić na działalność lobbystów 
skierowaną wobec Rady;

11. apeluje do Rady, aby przyłączyła się 
do tworzenia ewentualnego wspólnego 
rejestru; jest zdania, że w kontekście 
kwestii związanych z procedurą 
współdecyzji szczególną uwagę należy 
zwrócić na działalność lobbystów 
skierowaną wobec Sekretariatu Rady;

Or. en
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Poprawka 56
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. jest świadomy argumentów 
przemawiających za dobrowolną i za 
obowiązkową rejestracją lobbystów; 
odnotowuje decyzję Komisji o 
uruchomieniu dobrowolnego rejestru i 
ocenie systemu po upływie roku; 
przypomina, że rejestr Parlamentu jest już 
de facto obowiązkowy, ponieważ 
rejestracja jest warunkiem uzyskania 
wstępu do Parlamentu; 

skreślony

Or. en

Poprawka 57
Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. jest świadomy argumentów 
przemawiających za dobrowolną i za 
obowiązkową rejestracją lobbystów; 
odnotowuje decyzję Komisji o 
uruchomieniu dobrowolnego rejestru i 
ocenie systemu po upływie roku; 
przypomina, że rejestr Parlamentu jest już 
de facto obowiązkowy, ponieważ 
rejestracja jest warunkiem uzyskania 
wstępu do Parlamentu; 

12. wzywa do ustanowienia 
obowiązkowego rejestru lobbystów, jeżeli
traktat lizboński przewiduje odpowiednią 
podstawę prawną; podejmuje 
w międzyczasie decyzję o współpracy 
z Komisją w formie porozumienia 
międzyinstytucjonalnego mającego na 
celu utworzenie dobrowolnego rejestru;

Or. en
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Poprawka 58
Richard Corbett

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. jest świadomy argumentów 
przemawiających za dobrowolną i za 
obowiązkową rejestracją lobbystów; 
odnotowuje decyzję Komisji o 
uruchomieniu dobrowolnego rejestru i 
ocenie systemu po upływie roku; 
przypomina, że rejestr Parlamentu jest już 
de facto obowiązkowy, ponieważ 
rejestracja jest warunkiem uzyskania 
wstępu do Parlamentu; 

12. jest świadomy argumentów 
przemawiających za dobrowolną i za 
obowiązkową rejestracją lobbystów; 
odnotowuje decyzję Komisji o 
uruchomieniu dobrowolnego rejestru i 
ocenie systemu po upływie roku, lecz 
wyraża obawy, że całkowicie dobrowolny 
system umożliwi mniej odpowiedzialnym 
lobbystom unikanie przestrzegania jego 
zasad; przypomina, że rejestr Parlamentu 
jest już de facto obowiązkowy, ponieważ 
rejestracja jest warunkiem uzyskania 
wstępu do Parlamentu;

Or. en

Poprawka 59
Costas Botopoulos

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. jest świadomy argumentów 
przemawiających za dobrowolną i za 
obowiązkową rejestracją lobbystów; 
odnotowuje decyzję Komisji o 
uruchomieniu dobrowolnego rejestru i 
ocenie systemu po upływie roku; 
przypomina, że rejestr Parlamentu jest już 
de facto obowiązkowy, ponieważ 
rejestracja jest warunkiem uzyskania 
wstępu do Parlamentu; 

12. jest świadomy argumentów 
przemawiających za dobrowolną i za 
obowiązkową rejestracją lobbystów; 
odnotowuje decyzję Komisji o 
uruchomieniu dobrowolnego rejestru i 
ocenie systemu po upływie roku; 
zważywszy że w traktacie lizbońskim 
przewidziano podstawę prawną dla 
obowiązkowego rejestru, uznaje taki 
rejestr za najbardziej odpowiedni środek 
służący zwiększaniu przejrzystości; 
przypomina, że obecny rejestr Parlamentu 
jest już de facto obowiązkowy, ponieważ 
rejestracja jest warunkiem uzyskania 
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wstępu do Parlamentu;

Or. en

Poprawka 60
Alexander Stubb

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. jest świadomy argumentów 
przemawiających za dobrowolną i za 
obowiązkową rejestracją lobbystów; 
odnotowuje decyzję Komisji o 
uruchomieniu dobrowolnego rejestru i 
ocenie systemu po upływie roku;
przypomina, że rejestr Parlamentu jest już 
de facto obowiązkowy, ponieważ 
rejestracja jest warunkiem uzyskania 
wstępu do Parlamentu; 

12. jest świadomy argumentów 
przemawiających za dobrowolną i za 
obowiązkową rejestracją lobbystów; 
odnotowuje decyzję Komisji o 
uruchomieniu dobrowolnego rejestru i 
ocenie systemu po upływie roku; 
odnotowuje, że w traktacie lizbońskim 
przewidziano podstawę prawną dla 
obowiązkowego rejestru; uważa, że 
wymóg rejestracji powinien obowiązywać 
lobbystów, którzy chcą uzyskać możliwość 
częstego wstępu do instytucji 
europejskich, jak ma to już miejsce 
w Parlamencie;

Or. en

Poprawka 61
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. jest świadomy argumentów 
przemawiających za dobrowolną i za 
obowiązkową rejestracją lobbystów; 
odnotowuje decyzję Komisji o 
uruchomieniu dobrowolnego rejestru i 
ocenie systemu po upływie roku; 
przypomina, że rejestr Parlamentu jest już 

12. jest świadomy argumentów 
przemawiających za dobrowolną i za 
obowiązkową rejestracją lobbystów; 
odnotowuje decyzję Komisji o 
uruchomieniu dobrowolnego rejestru i 
ocenie systemu po upływie roku; 
przypomina, że wpis do rejestru 
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de facto obowiązkowy, ponieważ 
rejestracja jest warunkiem uzyskania
wstępu do Parlamentu; 

Parlamentu jest jednak bezwzględnym 
warunkiem wstępnym uzyskania statusu
lobbysty zarejestrowanego w Parlamencie 
Europejskim oraz związanych z tym praw, 
w tym prawa swobodnego wstępu do 
Parlamentu;

Or. de

Poprawka 62
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. odnotowuje wprowadzenie przez 
Komisję projektu kodeksu postępowania 
dla grup interesu; przypomina Komisji, że 
od ponad 10 lat Parlament posiada taki 
kodeks i wzywa Komisję do negocjacji z 
Parlamentem na temat opracowania 
wspólnego kodeksu;

13. przypomina Komisji, że od ponad 10 
lat Parlament posiada taki kodeks; uważa 
jednak, że należy usprawnić ten system 
i zaostrzyć sankcje; jest zdania, że kodeks 
powinien zapewniać rygorystyczne zasady 
monitorowania lobbystów i należy w nim 
przewidzieć możliwość unieważnienia
imiennych identyfikatorów oraz tworzenia 
jawnej „czarnej listy” nieetycznych 
lobbystów;

Or. en

Poprawka 63
Costas Botopoulos

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. odnotowuje wprowadzenie przez 
Komisję projektu kodeksu postępowania 
dla grup interesu; przypomina Komisji, że 
od ponad 10 lat Parlament posiada taki 
kodeks i wzywa Komisję do negocjacji 
z Parlamentem na temat opracowania 

13. odnotowuje wprowadzenie przez 
Komisję projektu kodeksu postępowania 
dla grup interesu; przypomina Komisji, że 
od ponad 10 lat Parlament posiada taki 
kodeks i wzywa Komisję do negocjacji
z Parlamentem na temat opracowania 



PE402.883v01-00 34/45 AM\712544PL.doc

PL

wspólnego kodeksu; wspólnego kodeksu, zawierającego 
również mechanizm nakładania sankcji 
i wdrażania; uważa, że na lobbystów, 
którzy chcą być uwzględnieni w nowym 
rejestrze, należy nałożyć wymóg poparcia 
takiego kodeksu, jak ma to miejsce 
w Parlamencie;

Or. el

Poprawka 64
Othmar Karas

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. odnotowuje wprowadzenie przez 
Komisję projektu kodeksu postępowania 
dla grup interesu; przypomina Komisji, że 
od ponad 10 lat Parlament posiada taki 
kodeks i wzywa Komisję do negocjacji z 
Parlamentem na temat opracowania 
wspólnego kodeksu;

13. odnotowuje wprowadzenie przez 
Komisję projektu kodeksu postępowania 
dla grup interesu; wzywa Komisję, aby 
uznała, że kwestia, czy prawnicy będą 
podlegać wyłącznie własnemu kodeksowi 
postępowania czy też proponowanemu 
przez Komisję nowemu kodeksowi, będzie 
zależała od tego, czy działalność 
prawników mieści się w zakresie definicji, 
o której mowa w ust. 8; przypomina 
Komisji, że od ponad 10 lat Parlament 
posiada taki kodeks i wzywa Komisję do 
negocjacji z Parlamentem na temat 
opracowania wspólnego kodeksu;

Or. en

Poprawka 65
Alexander Stubb

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. odnotowuje wprowadzenie przez 13. odnotowuje wprowadzenie przez 
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Komisję projektu kodeksu postępowania 
dla grup interesu; przypomina Komisji, że 
od ponad 10 lat Parlament posiada taki 
kodeks i wzywa Komisję do negocjacji z 
Parlamentem na temat opracowania 
wspólnego kodeksu;

Komisję projektu kodeksu postępowania 
dla grup interesu; przypomina Komisji, że 
od ponad 10 lat Parlament posiada taki 
kodeks i wzywa Komisję do negocjacji z 
Parlamentem na temat opracowania 
wspólnych przepisów;

Or. en

Poprawka 66
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. przypomina, że obowiązujący 
Regulamin Parlamentu zakłada, że 
jakiekolwiek naruszenie kodeksu 
postępowania może prowadzić do 
unieważnienia imiennych 
identyfikatorów, co pociąga za sobą 
skreślenie z rejestru;

skreślony

Or. en

Poprawka 67
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. przypomina, że obowiązujący 
Regulamin Parlamentu zakłada, że 
jakiekolwiek naruszenie kodeksu 
postępowania może prowadzić do 
unieważnienia imiennych identyfikatorów, 
co pociąga za sobą skreślenie z rejestru;

14. przypomina, że obowiązujący 
Regulamin Parlamentu zakłada, że 
jakiekolwiek naruszenie kodeksu 
postępowania może prowadzić do 
unieważnienia imiennych identyfikatorów, 
co pociąga za sobą skreślenie z rejestru;
zwraca się do Prezydium, aby na 
podstawie wniosku kwestorów 
przeanalizowało, w jaki sposób można 
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usprawnić monitorowanie przestrzegania 
tego kodeksu postępowania przez 
lobbystów i zapewnić większą 
przejrzystość w zakresie sankcji do czasu 
ustanowienia wspólnego kodeksu 
postępowania i wspólnego rejestru;

Or. en

Poprawka 68
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. przypomina, że obowiązujący 
Regulamin Parlamentu zakłada, że 
jakiekolwiek naruszenie kodeksu 
postępowania może prowadzić do 
unieważnienia imiennych 
identyfikatorów, co pociąga za sobą 
skreślenie z rejestru;

14. przypomina, że obowiązujący 
Regulamin Parlamentu zakłada, że 
jakiekolwiek naruszenie kodeksu 
postępowania może prowadzić do 
skreślenia z rejestru i tym samym 
unieważnienia statusu lobbysty 
zarejestrowanego w Parlamencie 
Europejskim oraz związanych z nim praw, 
w tym prawa swobodnego wstępu do 
Parlamentu Europejskiego;

Or. de

Poprawka 69
Alexander Stubb

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. przypomina, że obowiązujący 
Regulamin Parlamentu zakłada, że 
jakiekolwiek naruszenie kodeksu 
postępowania może prowadzić do 
unieważnienia imiennych identyfikatorów, 
co pociąga za sobą skreślenie z rejestru;

14. podkreśla, że sankcje powinny mieć 
zastosowanie do lobbystów, którzy 
naruszyli kodeks postępowania; 
przypomina, że obowiązujący Regulamin 
Parlamentu zakłada, że jakiekolwiek 
naruszenie kodeksu postępowania może 
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prowadzić do unieważnienia imiennych 
identyfikatorów, co pociąga za sobą 
skreślenie z rejestru; podkreśla, że należy 
przeznaczyć wystarczające zasoby 
(personel i środki finansowe) w celu 
weryfikowania informacji zawartych 
w rejestrze;

Or. en

Poprawka 70
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla, że sankcje powinny mieć 
zastosowanie do lobbystów, którzy celowo 
udzielili niepełnych lub fałszywych 
informacji; podkreśla, że należy 
przeznaczyć wystarczające zasoby 
(personel i środki finansowe) w celu 
weryfikowania informacji zawartych 
w rejestrze; uważa, że w odniesieniu do 
rejestru Komisji, sankcje mogłyby 
obejmować zawieszenie rejestracji, 
a w poważniejszych przypadkach –
wykreślenie z rejestru; uważa, że wykaz 
lobbystów, na których nałożono sankcje, 
powinien być publikowany na stronie
internetowej rejestru; jest zdania, że po 
ustanowieniu wspólnego rejestru wszelkie 
nieprawidłowe postępowanie lobbystów 
musi prowadzić do nałożenia sankcji 
w zakresie wstępu do wszystkich instytucji, 
których dotyczy rejestr; zwraca się do 
wspólnej grupy roboczej o określenie 
procedury podejmowania decyzji 
o sankcjach dla lobbystów;

Or. en
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Poprawka 71
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla, że rejestr musi być 
przyjazny dla użytkownika; obywatele 
muszą mieć możliwość łatwego 
wyszukiwania informacji w rejestrze;

15. podkreśla, że rejestr musi być 
przyjazny dla użytkownika: obywatele 
muszą mieć możliwość łatwego 
wyszukiwania informacji w rejestrze 
i musi on zawierać nie tylko nazwy firm 
prowadzących działalność lobbingową, 
lecz również nazwiska samych lobbystów;

Or. en

Poprawka 72
Costas Botopoulos

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla, że rejestr musi być 
przyjazny dla użytkownika; obywatele 
muszą mieć możliwość łatwego 
wyszukiwania informacji w rejestrze;

15. podkreśla, że rejestr musi być 
przyjazny dla użytkownika i łatwo 
dostępny przez Internet; obywatele muszą 
mieć możliwość łatwego wyszukiwania 
informacji w rejestrze;

Or. el

Poprawka 73
Costas Botopoulos

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla, że rejestr powinien 
zawierać oddzielne kategorie, w których 
lobbyści powinni być rejestrowani zgodnie 
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z rodzajem reprezentowanych przez nich 
interesów (np. stowarzyszenia zawodowe, 
przedstawiciele przedsiębiorstw, związki 
zawodowe, organizacje pracodawców, 
kancelarie prawne, organizacje 
pozarządowe itp.);

Or. el

Poprawka 74
Claude Turmes, Gérard Onesta

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. odnotowuje decyzję Komisji dotyczącą 
wymogu ujawniania przez grupy interesu, 
które wpisują się do rejestru, 
następujących informacji finansowych:

16. wspiera decyzję Komisji dotyczącą 
wymogu ujawniania przez grupy interesu 
informacji finansowych; jest zdania, że 
w odniesieniu do wszystkich podmiotów 
prowadzących działalność lobbingową
wśród instytucji UE, rejestr musi zawierać 
następujące informacje:

– obrotów specjalistycznych firm 
doradczych i kancelarii prawnych 
zaangażowanych w lobbing wśród 
instytucji UE, a także względnego udziału 
ich najważniejszych klientów;

– kwestie, na rzecz których prowadzony 
jest lobbing;

– szacunkowego kosztu związanego z 
bezpośrednią działalnością lobbingową 
wśród instytucji UE, ponoszonego przez 
lobbystów zatrudnionych przez 
przedsiębiorstwa oraz stowarzyszenia 
branżowe;

– nazwiska zaangażowanych lobbystów;

– kwoty budżetu ogółem oraz w podziale 
na główne źródła finansowania 
organizacji pozarządowych i zespołów 
ekspertów;

– roczny dochód, z wyszczególnieniem 
źródeł dochodu;

– całkowity budżet przeznaczony na 
działalność lobbingową w podziale na 
kwestie będące przedmiotem lobbingu.
W odniesieniu do firm świadczących 
swoim klientom usługi lobbingowe rejestr
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musi również zawierać następujące 
informacje:
– nazwy/nazwiska klientów, w imieniu 
których prowadzony jest lobbing;
– przedmiot lobbingu i budżet w podziale 
na klienta;
– nazwiska lobbystów pracujących dla 
różnych klientów;

Or. en

Poprawka 75
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. odnotowuje decyzję Komisji dotyczącą 
wymogu ujawniania przez grupy interesu, 
które wpisują się do rejestru, 
następujących informacji finansowych:

16. wzywa Komisję do wprowadzenia 
systemu ujawniania przez grupy interesu 
informacji finansowych, w ramach którego 
miałyby one obowiązek przedstawiania 
następujących danych:

– obrotów specjalistycznych firm 
doradczych i kancelarii prawnych 
zaangażowanych w lobbing wśród 
instytucji UE, a także względnego udziału 
ich najważniejszych klientów;

– obrotów specjalistycznych firm 
doradczych i kancelarii prawnych 
zaangażowanych w lobbing wśród 
instytucji UE, określonych w znaczących 
przedziałach, takich jak 5 000 – 10 000 
EUR, oraz jako odsetek obrotów ogółem, a 
także względnego udziału ich 
najważniejszych klientów;

– szacunkowego kosztu związanego z 
bezpośrednią działalnością lobbingową 
wśród instytucji UE, ponoszonego przez 
lobbystów zatrudnionych przez 
przedsiębiorstwa oraz stowarzyszenia 
branżowe;

– szacunkowego kosztu związanego z 
bezpośrednią działalnością lobbingową 
wśród instytucji UE, ponoszonego przez 
lobbystów zatrudnionych przez 
przedsiębiorstwa oraz stowarzyszenia 
branżowe, określonego w znaczących 
przedziałach, takich jak 5 000 – 10 000 
EUR, oraz jako odsetek obrotów ogółem;

– kwoty budżetu ogółem oraz w podziale 
na główne źródła finansowania organizacji 
pozarządowych i zespołów ekspertów;

– kwoty budżetu ogółem oraz w podziale 
na główne źródła finansowania organizacji 
pozarządowych i zespołów ekspertów;
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Or. en

Poprawka 76
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – część wprowadzająca

Projekt rezolucji Poprawka

16. odnotowuje decyzję Komisji dotyczącą 
wymogu ujawniania przez grupy interesu,
które wpisują się do rejestru, 
następujących informacji finansowych:

16. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Komisji dotyczącą wymogu uwzględniania 
w rejestrze następujących danych 
szczegółowych w ramach ujawniania 
informacji finansowych:

Or. en

Poprawka 77
Costas Botopoulos

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – część wprowadzająca

Projekt rezolucji Poprawka

16. odnotowuje decyzję Komisji dotyczącą 
wymogu ujawniania przez grupy interesu, 
które wpisują się do rejestru, następujących 
informacji finansowych:

16. popiera decyzję Komisji dotyczącą 
wymogu ujawniania przez grupy interesu, 
które wpisują się do rejestru, następujących 
informacji finansowych:

Or. el

Poprawka 78
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – część wprowadzająca

Projekt rezolucji Poprawka

16. odnotowuje decyzję Komisji dotyczącą 
wymogu ujawniania przez grupy interesu, 

16. odnotowuje decyzję Komisji, zgodnie 
z którą grupy interesu wpisujące się do 
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które wpisują się do rejestru,
następujących informacji finansowych:

rejestru muszą udostępniać następujące 
informacje finansowe:

Or. de

Poprawka 79
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. nalega, aby decyzja dotycząca 
wymogu ujawniania przez grupy interesu 
informacji finansowych miała 
zastosowanie jedynie w przypadku 
przekroczenia minimalnego progu 
obrotów finansowych; podkreśla, że 
odpowiednio szczegółowe informacje 
finansowe stanowią kluczowy punkt 
odniesienia dla wiarygodnej unijnej 
inicjatywy na rzecz przejrzystości, oraz 
przypomina, że oprócz danych 
finansowych wymagane są również 
nazwiska osób działających w charakterze 
lobbystów;

Or. en

Poprawka 80
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Projekt rezolucji
Ustęp 16 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16b. w szczegółowym systemie ujawniania 
informacji finansowych należy określić 
przedziały rzędu 10 000 EUR jako 
maksymalne przedziały dla
sprawozdawczości finansowej,
a minimalny próg kwalifikujący do 
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rejestracji powinien wynosić 5 000 EUR;

Or. en

Poprawka 81
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że wymóg ujawniania 
informacji finansowych musi w równym 
stopniu obowiązywać wszystkie grupy 
interesu;

17. podkreśla, że wymóg ujawniania 
informacji finansowych musi w równym 
stopniu obowiązywać wszystkie 
zarejestrowane grupy interesu;

Or. de

Poprawka 82
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. zwraca się do Komisji o podanie 
bardziej szczegółowych informacji na 
temat charakteru takiego ujawniania 
informacji, zanim Parlament podejmie 
decyzję o uczestnictwie w tworzeniu 
rejestru;

skreślony

Or. en

Poprawka 83
Alexander Stubb

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

18a. odnotowuje proponowany przez 
Komisję mechanizm monitorowania 
służący weryfikowaniu informacji 
znajdujących się w proponowanym
rejestrze i uważa za istotne przeznaczenie 
do tego celu wystarczających zasobów;

Or. en

Poprawka 84
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. przypomina Komisji, że dane 
finansowe nie zawsze stanowią najlepszą 
metodę podawania informacji na temat 
skali działalności lobbingowej;

skreślony

Or. en

Poprawka 85
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. przypomina Komisji, że dane 
finansowe nie zawsze stanowią najlepszą 
metodę podawania informacji na temat 
skali działalności lobbingowej;

skreślony

Or. en
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Poprawka 86
Richard Corbett

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. domaga się, aby właściwe organy 
Parlamentu zaproponowały konieczne 
zmiany w Regulaminie;

20. wzywa komisję przedmiotowo 
właściwą do przygotowania wszelkich 
niezbędnych poprawek do Regulaminu 
Parlamentu;

Or. en
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