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Predlog spremembe 1
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju mnenja pravne službe,

Or. en

Predlog spremembe 2
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker se je s povečanjem pristojnosti 
Parlamenta lobiranje v Evropskem 
parlamentu zelo povečalo,

A. ker se je s povečanjem pristojnosti 
Parlamenta lobiranje v Evropskem 
parlamentu zelo povečalo in ker se 
lobiranje v smislu količine lobiranja in 
razvoja sektorja na splošno nenehno 
povečuje,

Or. en

Predlog spremembe 3
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker cilj lobiranja ni le vplivanje na 
politične in zakonodajne odločitve, temveč 
tudi dodeljevanje sredstev Skupnosti ter 
spremljanje in izvrševanje zakonodaje,

Or. en
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Predlog spremembe 4
Georgios Papastamkos

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker bo Evropski parlament po 
pričakovani ratifikaciji lizbonske pogodbe 
postal sozakonodajalec v skoraj celotnem 
običajnem zakonodajnem postopku, kar 
bo pritegnilo še več skupin lobistov,

Or. el

Predlog spremembe 5
Costas Botopoulos

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker imajo zastopniki interesov osrednjo 
vlogo v odprtem in pluralističnem dialogu, 
na katerega se opira demokratični sistem, 
in so pomemben vir informacij za 
poslance,

B. ker imajo zastopniki interesov osrednjo 
vlogo v odprtem in pluralističnem dialogu, 
na katerega se opira demokratični sistem, 
in so pomemben vir informacij za poslance 
pri opravljanju njihovega mandata,

Or. el

Predlog spremembe 6
Costas Botopoulos

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker skupine lobistov ne lobirajo le pri 
poslancih, ampak poskušajo vplivati na 
odločitve Parlamenta tudi tako, da 
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lobirajo pri uradnikih sekretariatov 
parlamentarnih odborov, osebju političnih 
skupin in pomočnikih poslancev,

Or. el

Predlog spremembe 7
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker ima Parlament že od leta 1996 svoj 
register za lobiste1, pa tudi kodeks 
ravnanja2, ki lobiste obvezuje, da ravnajo v 
skladu z visokimi etičnimi standardi,

E. ker ima Parlament že od leta 1996 svoj 
register za lobiste1, pa tudi kodeks 
ravnanja2, ki vključuje obvezo za lobiste, 
da ravnajo v skladu z visokimi etičnimi 
standardi,

Or. en

Predlog spremembe 8
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker ima Parlament že od leta 1996 svoj 
register za lobiste1, pa tudi kodeks 
ravnanja2, ki lobiste obvezuje, da ravnajo v 
skladu z visokimi etičnimi standardi,

E. ker ima Parlament že od leta 1996 svoj 
register za lobiste1, pa tudi kodeks 
ravnanja2, ki registrirane lobiste obvezuje, 
da ravnajo v skladu z visokimi etičnimi 
standardi,

Or. de

                                               
1 Člen 9(4) Poslovnika.
2 Priloga IX, člen 3 Poslovnika.
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Predlog spremembe 9
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je v Parlamentu približno 5.000 
registriranih lobistov,

F. ker je v Parlamentu zdaj približno 5.000 
registriranih lobistov,

Or. de

Predlog spremembe 10
Georgios Papastamkos

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker skupine lobistov vključujejo 
lokalne in nacionalne organizacije, 
katerih delovanje morajo urediti države 
članice,

Or. el

Predlog spremembe 11
Alexander Stubb

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker so v skladu z mnenjem pravnih 
služb Parlamenta le Združene države, 
Kanada, Nemčija in Evropska unija 
sprejele pravila, ki jih morajo interesne 
skupine upoštevati pri opravljanju 
dejavnosti lobiranja,

Or. en
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Predlog spremembe 12
Costas Botopoulos

Predlog resolucije
Odstavek -1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1a. priznava vpliv skupin lobistov na 
odločanje EU in zato priznava potrebo po 
sprejetju jasno opredeljenega 
regulativnega okvira, ki bo urejal njihove 
dejavnosti;

Or. el

Predlog spremembe 13
Georgios Papastamkos

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da je preglednost vseh 
evropskih institucij absolutni predpogoj 
legitimnosti Unije in zaupanja njenih 
državljanov; poudarja, da je preglednost 
dvosmerna ulica, ki je potrebna pri delu v 
samih institucijah in med lobisti;

1. poudarja, da je pregleden in enak dostop 
do vseh evropskih institucij absolutni 
predpogoj legitimnosti Unije in zaupanja 
njenih državljanov; poudarja, da je 
preglednost dvosmerna ulica, ki je 
potrebna pri delu v samih institucijah in 
med lobisti; poudarja, da enak dostop 
skupin lobistov do evropskih institucij 
razširja znanje in izkušnje, ki so na voljo 
za vodenje Unije;

Or. el

Predlog spremembe 14
Costas Botopoulos

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. meni, da je bistveno, da poslanci 
Parlamenta poznajo identiteto 
organizacij, ki jih zastopajo skupine 
lobistov; 

Or. el

Predlog spremembe 15
Werner Langen

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. priznava, da lahko poslanec, če se mu 
(na prostovoljni podlagi) zdi primerno, 
uporabi „zakonodajno sled“, to je okvirni 
seznam (priložen poročilom Parlamenta) 
zastopnikov interesov, s katerimi so bila 
opravljena posvetovanja med pripravo 
poročila; kljub temu poudarja, da je za 
Komisijo še pomembneje, da tako 
zakonodajno sled priloži svojim 
zakonodajnim pobudam;

2. predlaga, da zadevni sekretariati 
odborov vsakemu zakonodajnemu 
poročilu, o katerem se glasuje na 
plenarnem zasedanju, priložijo seznam 
lobistov, ki so bili vpleteni v pripravo 
poročila ali v posvetovanja, ki jih je 
izvajal odgovorni odbor; 

Or. de

Predlog spremembe 16
Anneli Jäätteenmäki

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. priznava, da lahko poslanec, če se mu 
(na prostovoljni podlagi) zdi primerno, 
uporabi „zakonodajno sled“, to je okvirni 
seznam (priložen poročilom Parlamenta) 
zastopnikov interesov, s katerimi so bila 

2. sklene, da se bo uvedla uporaba 
„zakonodajne sledi“, ki vključuje okvirni 
seznam (priložen poročilom Parlamenta) 
zastopnikov interesov, s katerimi so bila 
opravljena posvetovanja med pripravo 
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opravljena posvetovanja med pripravo 
poročila; kljub temu poudarja, da je za 
Komisijo še pomembneje, da tako 
zakonodajno sled priloži svojim 
zakonodajnim pobudam;

poročila; kljub temu poudarja, da je za 
Komisijo prav tako pomembno, da tako 
zakonodajno sled priloži svojim 
zakonodajnim pobudam;

Or. en

Predlog spremembe 17
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. priznava, da lahko poslanec, če se mu 
(na prostovoljni podlagi) zdi primerno, 
uporabi „zakonodajno sled“, to je okvirni 
seznam (priložen poročilom Parlamenta) 
zastopnikov interesov, s katerimi so bila 
opravljena posvetovanja med pripravo 
poročila; kljub temu poudarja, da je za 
Komisijo še pomembneje, da tako 
zakonodajno sled priloži svojim 
zakonodajnim pobudam;

2. meni, da je zaradi preglednosti nujno, 
da lahko poslanec, če se mu (na 
prostovoljni podlagi) zdi primerno, uporabi 
„zakonodajno sled“, to je okvirni seznam 
(priložen poročilom Parlamenta) 
zastopnikov interesov, s katerimi so bila 
opravljena posvetovanja med pripravo 
poročila; meni, da je zlasti priporočljivo, 
da je tak seznam priložen zakonodajnim 
poročilom; kljub temu poudarja, da je za 
Komisijo še pomembneje, da tako 
zakonodajno sled priloži svojim 
zakonodajnim pobudam;

Or. en

Predlog spremembe 18
Georgios Papastamkos

Predlog resolucije
 Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. priznava, da lahko poslanec, če se mu 
(na prostovoljni podlagi) zdi primerno, 
uporabi „zakonodajno sled“, to je okvirni 
seznam (priložen poročilom Parlamenta) 

2. priznava, da lahko poslanec, če se mu 
(na prostovoljni podlagi) zdi primerno, 
uporabi „zakonodajno sled“, to je okvirni 
seznam (priložen poročilom Parlamenta) 
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zastopnikov interesov, s katerimi so bila 
opravljena posvetovanja med pripravo 
poročila; kljub temu poudarja, da je za 
Komisijo še pomembneje, da tako 
zakonodajno sled priloži svojim 
zakonodajnim pobudam;

zastopnikov interesov, s katerimi so bila 
opravljena posvetovanja med pripravo 
poročila; kljub temu poudarja, da je za 
Komisijo še pomembneje, da tako 
zakonodajno sled priloži svojim 
zakonodajnim pobudam; poudarja, da se 
zakonodajna sled ne sme obravnavati kot 
korist za skupine lobistov, ampak kot 
prispevek k demokratični odgovornosti 
poslancev Parlamenta; poziva pristojne 
parlamentarne organe, da predlagajo 
potrebne pogoje za preprečevanje zlorabe 
zakonodajne sledi, izkrivljanje njenega 
namena in njene uporabe kot posredne 
reklame za skupine lobistov;

Or. el

Predlog spremembe 19
Richard Corbett

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. priznava, da lahko poslanec, če se mu 
(na prostovoljni podlagi) zdi primerno, 
uporabi „zakonodajno sled“, to je okvirni 
seznam (priložen poročilom Parlamenta) 
zastopnikov interesov, s katerimi so bila 
opravljena posvetovanja med pripravo 
poročila; kljub temu poudarja, da je za 
Komisijo še pomembneje, da tako 
zakonodajno sled priloži svojim 
zakonodajnim pobudam;

2. priznava, da lahko poslanec, če se mu 
(na prostovoljni podlagi) zdi primerno, 
uporabi „zakonodajno sled“, to je okvirni 
seznam (priložen poročilom Parlamenta) 
zastopnikov interesov, s katerimi so bila 
opravljena posvetovanja med pripravo 
poročila, in poziva poslance, da to 
naredijo; kljub temu poudarja, da je za 
Komisijo še pomembneje, da tako 
zakonodajno sled priloži svojim 
zakonodajnim pobudam;

Or. en
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Predlog spremembe 20
Alexander Stubb

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. priznava, da lahko poslanec, če se mu 
(na prostovoljni podlagi) zdi primerno, 
uporabi „zakonodajno sled“, to je okvirni 
seznam (priložen poročilom Parlamenta) 
zastopnikov interesov, s katerimi so bila 
opravljena posvetovanja med pripravo
poročila; kljub temu poudarja, da je za 
Komisijo še pomembneje, da tako 
zakonodajno sled priloži svojim 
zakonodajnim pobudam;

2. priznava, da lahko poročevalec, če se 
mu (na prostovoljni podlagi) zdi primerno, 
uporabi „zakonodajno sled“, to je okvirni 
seznam (priložen poročilom Parlamenta) 
zastopnikov interesov, s katerimi so bila 
opravljena posvetovanja in ki so imeli 
bistven prispevek pri pripravi poročila; 
kljub temu poudarja, da je za Komisijo še 
pomembneje, da tako zakonodajno sled 
priloži svojim zakonodajnim pobudam;

Or. en

Predlog spremembe 21
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. priznava, da lahko poslanec, če se mu 
(na prostovoljni podlagi) zdi primerno, 
uporabi „zakonodajno sled“, to je okvirni 
seznam (priložen poročilom Parlamenta) 
zastopnikov interesov, s katerimi so bila 
opravljena posvetovanja med pripravo 
poročila; kljub temu poudarja, da je za 
Komisijo še pomembneje, da tako 
zakonodajno sled priloži svojim 
zakonodajnim pobudam;

2. priznava, da lahko poslanec, če se mu 
(na prostovoljni podlagi) zdi primerno, 
uporabi „zakonodajno sled“, to je okvirni 
seznam (priložen poročilom Parlamenta) 
registriranih zastopnikov interesov, s 
katerimi so bila opravljena posvetovanja 
med pripravo poročila; kljub temu 
poudarja, da je za Komisijo še 
pomembneje, da tako zakonodajno sled 
priloži svojim zakonodajnim pobudam;

Or. de
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Predlog spremembe 22
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. zelo priporoča, da zadevni lobisti vso 
dokumentacijo v zvezi z lobiranjem, ki je 
na voljo poslancem Evropskega 
parlamenta med postopkom, pošljejo na 
osrednjo kontaktno točko v Parlamentu, 
ki bo omogočila, da bo ta dokumentacija 
na voljo na spletni strani Parlamenta v 
enostavno uporabni zbirki podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 23
Alexander Stubb

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva kvestorje, naj pripravijo načrt za 
boljše izvajanje in nadzor poslovnika 
Parlamenta, po katerem mora poslanec 
prijaviti kakršno koli podporo, bodisi 
finančno bodisi v obliki osebja ali stvari, ki 
jo prejema1;

3. je seznanjen z veljavnimi pravili, v 
skladu s katerimi morajo poslanci prijaviti 
svoje finančne interese; poziva 
predsedstvo, naj na podlagi predloga
kvestorjev pripravi načrt o tem, kako 
dodatno izboljšati izvajanje in nadzor 
poslovnika Parlamenta, po katerem mora 
poslanec prijaviti kakršno koli podporo, 
bodisi finančno bodisi v obliki osebja ali 
stvari, ki jo prejema1;

Or. en

                                               
1 Priloga I, člen 2 Poslovnika.
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Predlog spremembe 24
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva kvestorje, naj pripravijo načrt za 
boljše izvajanje in nadzor poslovnika 
Parlamenta, po katerem mora poslanec 
prijaviti kakršno koli podporo, bodisi 
finančno bodisi v obliki osebja ali stvari, ki 
jo prejema1;

3. poziva kvestorje, naj pripravijo načrt za 
boljše izvajanje in nadzor poslovnika 
Parlamenta, po katerem mora poslanec 
prijaviti kakršno koli podporo, bodisi 
finančno bodisi v obliki osebja ali stvari, ki 
jo prejema1, ter ga predložijo v odobritev 
Parlamentu;

Or. en

Predlog spremembe 25
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poudarja potrebo po sistemu 
preglednosti, v skladu s katerim katerem 
mora vsak, ki je v Parlamentu dejaven 
bolj kot le začasno, javno razkriti svoje 
finančne interese, in zato poziva kvestorje, 
naj preučijo, kako se lahko tudi 
pripravniki vključijo v ta sistem;

Or. de

Predlog spremembe 26
Georgios Papastamkos

Predlog resolucije
 Odstavek 4

                                               
1 Priloga I, člen 2 Poslovnika.
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva k jasnosti glede medskupin, to je 
seznama registriranih in neregistriranih 
medskupin, objavljenega na spletni strani 
Parlamenta, vključno z izjavami o 
finančnih interesih njihovih predsednikov;

4. poziva k jasnosti glede medskupin, to 
pomeni, da se na ustrezen način pojasni, 
da medskupine nikakor niso organi 
Evropskega parlamenta, ter da se sestavi 
seznam registriranih in neregistriranih
medskupin, vključno z izjavami o 
finančnih interesih njihovih predsednikov;

Or. el

Predlog spremembe 27
Costas Botopoulos

Predlog resolucije
 Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva k jasnosti glede medskupin, to je 
seznama registriranih in neregistriranih 
medskupin, objavljenega na spletni strani 
Parlamenta, vključno z izjavami o 
finančnih interesih njihovih predsednikov;

4. poziva k jasnosti glede medskupin, to je 
objava seznama registriranih in 
neregistriranih medskupin na spletni strani 
Parlamenta, vključno z izjavami o 
finančnih interesih njihovih predsednikov, 
informacijami o njihovih članih in 
srečanjih, skupinah lobistov, ki jih 
podpirajo, ter vrsto pomoči, ki jo 
zagotavljajo tem skupinam;

Or. el

Predlog spremembe 28
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva k jasnosti glede medskupin, to je 
seznama registriranih in neregistriranih 
medskupin, objavljenega na spletni strani 

4. poziva k jasnosti glede medskupin, to je 
seznama registriranih in neregistriranih 
medskupin, objavljenega na spletni strani 
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Parlamenta, vključno z izjavami o 
finančnih interesih njihovih predsednikov;

Parlamenta, ki zagotavlja podrobne 
informacije o članstvu in zunanjem 
financiranju, vključno z izjavami o 
finančnih interesih njihovih predsednikov;

Or. en

Predlog spremembe 29
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva k jasnosti glede medskupin, to je 
seznama registriranih in neregistriranih 
medskupin, objavljenega na spletni strani 
Parlamenta, vključno z izjavami o 
finančnih interesih njihovih 
predsednikov;

4. poziva predsedstvo, da na spletni strani 
Parlamenta objavi seznam vseh obstoječih 
medskupin, pri čemer ta seznam med 
drugim navaja vrsto podpore, ki jo 
medskupine dobivajo od Parlamenta in od 
zunaj;

Or. en

Predlog spremembe 30
György Schöpflin

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva k jasnosti glede medskupin, to je 
seznama registriranih in neregistriranih 
medskupin, objavljenega na spletni strani 
Parlamenta, vključno z izjavami o 
finančnih interesih njihovih predsednikov; 

4. poziva k jasnosti glede medskupin, to je 
seznama registriranih in neregistriranih 
medskupin, objavljenega na spletni strani 
Parlamenta, vključno z ustreznimi izjavami 
o finančnih interesih njihovih predsednikov 
in izjavo o širših ciljih medskupine;

Or. en
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Predlog spremembe 31
Alexander Stubb

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva k jasnosti glede medskupin, to je 
seznama registriranih in neregistriranih 
medskupin, objavljenega na spletni strani 
Parlamenta, vključno z izjavami o 
finančnih interesih njihovih predsednikov;

4. je seznanjen z veljavnimi pravili o 
medskupinah, ki zahtevajo izjave o 
financiranju; poziva k dodatni jasnosti 
glede medskupin, to je seznama 
registriranih in neregistriranih medskupin, 
objavljenega na spletni strani Parlamenta, 
vključno z ustreznimi izjavami o finančnih 
interesih njihovih predsednikov;

Or. en

Predlog spremembe 32
Claude Turmes, Gérard Onesta

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poziva Parlament, da na svoji spletni 
strani objavi izčrpen in popoln seznam 
vseh dogodkov lobiranja, ki jih 
organizirajo poslanci Parlamenta, pri 
čemer ta seznam vključuje vsaj program 
in imena sponzorjev;

Or. en

Predlog spremembe 33
Werner Langen

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva kvestorje, naj pojasnijo pravila, 5. poziva kvestorje, naj pojasnijo pravila, s 
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ki prepovedujejo vstop obiskovalcem brez 
spremstva v prostore Parlamenta (na 
primer pisarne poslancev) ter naj 
izboljšajo uveljavljanje teh pravil;

katerimi se bo učinkovito omejilo število 
obiskovalcev na območjih Parlamenta, ki 
niso uradna območja za obiskovalce, med 
delnimi zasedanji Evropskega parlamenta 
ter dovolilo vstop v dele Parlamenta, ki 
niso namenjeni javnosti, le obiskovalcem 
s spremstvom, ki so dogovorjeni z 
določeno osebo;

Or. de

Predlog spremembe 34
Alexander Stubb

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva kvestorje, naj pojasnijo pravila, 
ki prepovedujejo vstop obiskovalcem brez 
spremstva v prostore Parlamenta (na 
primer pisarne poslancev) ter naj izboljšajo
uveljavljanje teh pravil;

5. poziva predsedstvo, naj na podlagi 
predloga kvestorjev pojasni veljavna
pravila, ki prepovedujejo vstop 
obiskovalcem brez spremstva v prostore 
Parlamenta (na primer pisarne poslancev),
ter naj izboljša uveljavljanje teh pravil;

Or. en

Predlog spremembe 35
Ingo Friedrich

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da se med lobiste štejejo vsi 
udeleženci, ki spadajo v to opredelitev, in 
se jih enako obravnava, tj. poklicni lobisti, 
notranji lobisti družb, nevladne 
organizacije, strokovne enote, poslovna 
združenja, sindikati in organizacije 
delodajalcev in odvetnikov, če je njihov 
namen vplivati na politiko namesto na 

8. poudarja, da se med lobiste štejejo vsi 
udeleženci, ki niso institucije (Komisija, 
Evropski parlament, Svet, Odbor regij, 
Evropski ekonomsko-socialni odbor itd.) 
in spadajo v to opredelitev ter redno 
vplivajo na institucije, in se jih enako 
obravnava, tj. poklicni lobisti, notranji 
lobisti družb, nevladne organizacije, 
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sodno prakso; poslovna združenja, sindikati, organizacije 
delodajalcev, neprofitne in druge 
organizacije ter odvetniki, če je njihov 
namen vplivati na politiko namesto na 
sodno prakso;

Or. de

Predlog spremembe 36
Georgios Papastamkos

Predlog resolucije
 Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da se med lobiste štejejo vsi 
udeleženci, ki spadajo v to opredelitev, in 
se jih enako obravnava, tj. poklicni lobisti, 
notranji lobisti družb, nevladne 
organizacije, strokovne enote, poslovna 
združenja, sindikati in organizacije 
delodajalcev in odvetnikov, če je njihov 
namen vplivati na politiko namesto na 
sodno prakso;

8. poudarja, da ne sme biti nejasnosti v 
zvezi s konceptom in vlogo civilne družbe 
in skupin lobistov; če podskupine 
navedenih skupin spadajo v to opredelitev, 
se štejejo za lobiste in se jih enako 
obravnava, tj. poklicni lobisti, notranji 
lobisti družb, nevladne organizacije, 
strokovne enote, poslovna združenja, 
sindikati in organizacije delodajalcev in 
odvetniki, če je njihov namen vplivati na 
politiko namesto na sodno prakso;

Or. el

Predlog spremembe 37
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da se med lobiste štejejo vsi 
udeleženci, ki spadajo v to opredelitev, in 
se jih enako obravnava, tj. poklicni lobisti, 
notranji lobisti družb, nevladne 
organizacije, strokovne enote, poslovna 
združenja, sindikati in organizacije 

8. poudarja, da se med lobiste štejejo vsi 
udeleženci, ki spadajo v to opredelitev, in 
se jih enako obravnava, tj. poklicni lobisti, 
notranji lobisti družb, nevladne 
organizacije, strokovne enote, poslovna 
združenja, sindikati in organizacije 
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delodajalcev in odvetnikov, če je njihov 
namen vplivati na politiko namesto na 
sodno prakso;

delodajalcev in odvetniki, če je njihov 
namen vplivati na politiko namesto na 
sodno prakso; vendar meni, da je treba 
upoštevati bistveno razliko med 
organizacijami, ki si prizadevajo za 
zasebni dobiček, in tistimi, ki imajo 
predvsem javni ali socialni namen;

Or. en

Predlog spremembe 38
György Schöpflin

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da se med lobiste štejejo vsi 
udeleženci, ki spadajo v to opredelitev, in 
se jih enako obravnava, tj. poklicni lobisti, 
notranji lobisti družb, nevladne 
organizacije, strokovne enote, poslovna 
združenja, sindikati in organizacije 
delodajalcev in odvetnikov, če je njihov 
namen vplivati na politiko namesto na 
sodno prakso;

8. poudarja, da se med lobiste štejejo vsi 
udeleženci, ki spadajo v to opredelitev in 
pogosto vplivajo na evropske institucije, in 
se jih enako obravnava, tj. poklicni lobisti, 
notranji lobisti družb, nevladne 
organizacije, poslovna združenja, sindikati 
in organizacije delodajalcev, profitne in 
neprofitne organizacije, diplomatski 
predstavniki, če opravljajo dejavnosti 
lobiranja, in odvetniki, če je njihov namen 
vplivati na politiko namesto na sodno 
prakso;

Or. en

Predlog spremembe 39
Costas Botopoulos

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da se med lobiste štejejo vsi 
udeleženci, ki spadajo v to opredelitev, in 
se jih enako obravnava, tj. poklicni lobisti, 

8. poudarja, da se kljub bistveni razliki 
med zastopniki javnih in zasebnih 
interesov med lobiste štejejo vsi 
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notranji lobisti družb, nevladne 
organizacije, strokovne enote, poslovna 
združenja, sindikati in organizacije 
delodajalcev in odvetnikov, če je njihov 
namen vplivati na politiko namesto na 
sodno prakso;

udeleženci, ki spadajo v to opredelitev, in 
se jih enako obravnava, tj. poklicni lobisti, 
notranji lobisti družb, nevladne 
organizacije, poslovna združenja, sindikati 
in organizacije delodajalcev, profitne in 
neprofitne organizacije ter odvetniki, če je 
njihov namen vplivati na politiko namesto 
na sodno prakso; 

Or. en

Predlog spremembe 40
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da se med lobiste štejejo vsi 
udeleženci, ki spadajo v to opredelitev, in 
se jih enako obravnava, tj. poklicni lobisti, 
notranji lobisti družb, nevladne 
organizacije, strokovne enote, poslovna 
združenja, sindikati in organizacije 
delodajalcev in odvetnikov, če je njihov 
namen vplivati na politiko namesto na 
sodno prakso;

8. poudarja, da se med lobiste štejejo vsi 
udeleženci, ki spadajo v to opredelitev in 
pogosto vplivajo na evropske institucije, in 
se jih enako obravnava, tj. poklicni lobisti, 
notranji lobisti družb, nevladne 
organizacije, strokovne enote, poslovna 
združenja, sindikati in organizacije 
delodajalcev, profitne in neprofitne 
organizacije ter odvetniki; 

Or. en

Predlog spremembe 41
Alexander Stubb

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da se med lobiste štejejo vsi 
udeleženci, ki spadajo v to opredelitev, in 
se jih enako obravnava, tj. poklicni lobisti, 
notranji lobisti družb, nevladne 
organizacije, strokovne enote, poslovna 

8. poudarja, da se med lobiste štejejo vsi 
udeleženci zunaj evropskih institucij, ki 
spadajo v to opredelitev in pogosto 
vplivajo na institucije, in se jih enako 
obravnava, tj. poklicni lobisti, notranji 
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združenja, sindikati in organizacije 
delodajalcev in odvetnikov, če je njihov 
namen vplivati na politiko namesto na 
sodno prakso;

lobisti družb, nevladne organizacije, 
poslovna združenja, sindikati in 
organizacije delodajalcev, profitne in 
neprofitne organizacije ter odvetniki, če je 
njihov namen vplivati na politiko namesto 
na sodno prakso;

Or. en

Predlog spremembe 42
Othmar Karas

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da se med lobiste štejejo vsi 
udeleženci, ki spadajo v to opredelitev, in 
se jih enako obravnava, tj. poklicni lobisti, 
notranji lobisti družb, nevladne 
organizacije, strokovne enote, poslovna 
združenja, sindikati in organizacije 
delodajalcev in odvetnikov, če je njihov 
namen vplivati na politiko namesto na 
sodno prakso;

8. poudarja, da se med lobiste štejejo vsi 
udeleženci, ki spadajo v to opredelitev, in 
se jih enako obravnava, tj. poklicni lobisti, 
notranji lobisti družb, nevladne 
organizacije, strokovne enote, poslovna 
združenja, sindikati in organizacije 
delodajalcev in odvetniki, če:

a) ne predstavljajo stranke v sodnem ali 
podobnem postopku ali upravnem, 
disciplinskem ali drugem postopku; ali
b) ne dajejo pravnih nasvetov v okviru 
političnih postopkov ali postopkov 
odločanja evropskih institucij;

Or. en

Predlog spremembe 43
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. vendar tudi poudarja, da so regije in 
občine držav članic ter politične stranke 
na nacionalni in evropski ravni 
prednostni partnerji Evropskega 
parlamenta, katerih zastopniki se ne 
obravnavajo kot lobisti v smislu 
načrtovanih pravil;

Or. de

Predlog spremembe 44
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. meni, da mora biti verodostojen in 
učinkovit sistem registracije in poročanja 
v vseh institucijah EU, vključno z 
razkrivanjem finančnih podatkov in 
preglednostjo vseh dokumentov, poslanih 
članom institucij, obvezen za vse lobiste in 
povezan s skupnim kodeksom etičnega 
ravnanja; 

Or. en

Predlog spremembe 45
Anneli Jäätteenmäki

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. pozdravlja predlog Komisije za „vse na 
enem mestu“, kjer se lobisti lahko 
registrirajo v Komisiji in Parlamentu; 
vendar opozarja na bistvene razlike med 

9. pozdravlja predlog Komisije za „vse na 
enem mestu“, kjer se lobisti lahko 
registrirajo v Komisiji in Parlamentu;
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Komisijo in Parlamentom kot 
institucijama, zato si pridržuje pravico, da 
oceni predlog Komisije, ko bo pripravljen, 
in se bo takrat odločil ali ga bo podprl;

Or. en

Predlog spremembe 46
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. pozdravlja predlog Komisije za „vse na 
enem mestu“, kjer se lobisti lahko 
registrirajo v Komisiji in Parlamentu; 
vendar opozarja na bistvene razlike med 
Komisijo in Parlamentom kot 
institucijama, zato si pridržuje pravico, da 
oceni predlog Komisije, ko bo pripravljen, 
in se bo takrat odločil ali ga bo podprl;

9. pozdravlja predlog Komisije za „vse na 
enem mestu“, kjer se lobisti lahko 
registrirajo v Komisiji in Parlamentu; 
vendar opozarja na bistvene razlike med 
Komisijo in Parlamentom kot 
institucijama, poleg tega opozarja, da 
mora število lobistov, ki imajo dostop do 
Evropskega parlamenta, ostati razumno; 
zato predlaga sprejetje sistema, v skladu s 
katerim se morajo lobisti registrirati le 
enkrat za obe instituciji, medtem ko lahko 
vsaka institucija odloči, ali jim bo 
omogočila dostop do svojih prostorov, s 
čimer bo Parlament lahko tudi v 
prihodnje omejil število izkaznic, ki se 
zagotovijo vsaki organizaciji/podjetju, na 
štiri;

Or. en

Predlog spremembe 47
Carlos Carnero González

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. pozdravlja predlog Komisije za „vse na 9. pozdravlja predlog Komisije za „vse na 
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enem mestu“, kjer se lobisti lahko 
registrirajo v Komisiji in Parlamentu; 
vendar opozarja na bistvene razlike med 
Komisijo in Parlamentom kot 
institucijama, zato si pridržuje pravico, da 
oceni predlog Komisije, ko bo pripravljen, 
in se bo takrat odločil ali ga bo podprl;

enem mestu“, kjer se lobisti lahko 
registrirajo v Komisiji in Parlamentu;
meni, da bi ta register morala Komisija in 
Parlament voditi skupaj ter da bi moral 
biti povezana s skupnim sistemom sankcij 
in skupnim kodeksom etičnega ravnanja;
vendar opozarja na bistvene razlike med 
Komisijo in Parlamentom kot 
institucijama, zato si pridržuje pravico, da 
oceni predlog Komisije, ko bo pripravljen, 
in se bo takrat odločil ali ga bo podprl;

Or. en

Predlog spremembe 48
Alexander Stubb

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. pozdravlja predlog Komisije za „vse na 
enem mestu“, kjer se lobisti lahko 
registrirajo v Komisiji in Parlamentu; 
vendar opozarja na bistvene razlike med 
Komisijo in Parlamentom kot 
institucijama, zato si pridržuje pravico, da 
oceni predlog Komisije, ko bo pripravljen, 
in se bo takrat odločil ali ga bo podprl;

9. pozdravlja predlog Komisije za „vse na 
enem mestu“, kjer se lobisti lahko 
registrirajo v Komisiji in Parlamentu, ter 
poziva k medinstitucionalnemu 
sporazumu o skupnem registru, ki ga 
bodo skupaj vodili Parlament, Komisija in 
Svet; vendar opozarja na bistvene razlike 
med Komisijo, Parlamentom in Svetom kot 
institucijami, poziva k medsebojnem 
priznavanju ločenih registrov Parlamenta, 
Komisije in Sveta, če skupnega registra ni 
mogoče uvesti;

Or. en

Predlog spremembe 49
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Predlog resolucije
Odstavek 10
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10. predlaga, da se čimprej ustanovi 
delovna skupina uradnikov z zastopniki iz 
Parlamenta in Komisije, ki bo preučila 
vpliv skupnega registra;

10. predlaga, da se hitro ustanovi skupna 
delovna skupina z zastopniki iz Parlamenta 
in Komisije, ki bo omogočila razvoj
skupnega registra;

Or. en

Predlog spremembe 50
Anneli Jäätteenmäki

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. predlaga, da se čimprej ustanovi 
delovna skupina uradnikov z zastopniki iz 
Parlamenta in Komisije, ki bo preučila 
vpliv skupnega registra;

10. predlaga, da se čimprej ustanovi 
skupna delovna skupina z zastopniki iz 
Parlamenta in Komisije, ki bo pripravila 
podrobnosti o takšnem skupnem registru, 
vključno s pravili o sankcijah, izkaznicah 
in dostopu do stavb;

Or. en

Predlog spremembe 51
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. predlaga, da se čimprej ustanovi 
delovna skupina uradnikov z zastopniki iz 
Parlamenta in Komisije, ki bo preučila
vpliv skupnega registra;

10. predlaga, da se čimprej ustanovi 
skupna delovna skupina visokih uradnikov 
Komisije in zastopnikov Evropskega 
parlamenta, ki jih imenuje Konferenca 
predsednikov, katere namen je, da do 
konca leta 2008 preuči vpliv skupnega 
registra za vse lobiste, ki želijo dostop do 
Evropskega parlamenta ali Komisije; 
naroči generalnemu sekretarju, naj 
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sprejme ustrezne ukrepe;

Or. en

Predlog spremembe 52
Werner Langen

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. predlaga, da se čimprej ustanovi 
delovna skupina uradnikov z zastopniki iz 
Parlamenta in Komisije, ki bo preučila 
vpliv skupnega registra;

10. predlaga, da se čimprej ustanovi 
skupna delovna skupina Komisije, Sveta in 
Parlamenta, ki bo vključevala nosilce 
politične odgovornosti ter preučila pogoje 
za skupni register in njegov vpliv;

Or. de

Predlog spremembe 53
Alexander Stubb

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. predlaga, da se čimprej ustanovi 
delovna skupina uradnikov z zastopniki iz 
Parlamenta in Komisije, ki bo preučila 
vpliv skupnega registra;

10. predlaga, da se čimprej ustanovi 
skupna delovna skupina z zastopniki iz 
Parlamenta, Komisije in Sveta, ki bo do 
konca leta 2008 preučila vpliv skupnega 
registra in pripravila skupen kodeks 
ravnanja; naroči generalnemu sekretarju, 
naj sprejme ustrezne ukrepe;

Or. en
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Predlog spremembe 54
Anneli Jäätteenmäki

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. predlaga, naj se Svet pridruži 
morebitnemu skupnemu registru; meni, da 
je potrebno pozorno obravnavati 
dejavnosti, ki jih izvajajo lobisti v okviru 
postopka soodločanja in so namenjene 
Svetu;

11. poziva Svet, naj se pridruži skupnemu 
registru;

Or. en

Predlog spremembe 55
Alexander Stubb

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. predlaga, naj se Svet pridruži 
morebitnemu skupnemu registru; meni, da 
je potrebno pozorno obravnavati 
dejavnosti, ki jih izvajajo lobisti v okviru 
postopka soodločanja in so namenjene 
Svetu;

11. poziva Svet, naj se pridruži 
morebitnemu skupnemu registru; meni, da 
je potrebno pozorno obravnavati 
dejavnosti, ki jih izvajajo lobisti v okviru 
postopka soodločanja in so namenjene 
sekretariatu Sveta;

Or. en

Predlog spremembe 56
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. se zaveda argumentov v korist 
prostovoljne in obvezne registracije 
lobistov; je seznanjen s sklepom Komisije, 

črtano
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da se vzpostavi prostovoljni register in 
oceni sistem po enem letu; opozarja, da je 
register Parlamenta dejansko že obvezen, 
ker je registracija predpogoj za pridobitev 
dostopa v Parlament; 

Or. en

Predlog spremembe 57
Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. se zaveda argumentov v korist 
prostovoljne in obvezne registracije
lobistov; je seznanjen s sklepom Komisije, 
da se vzpostavi prostovoljni register in 
oceni sistem po enem letu; opozarja, da je 
register Parlamenta dejansko že obvezen, 
ker je registracija predpogoj za pridobitev 
dostopa v Parlament;

12. poziva k oblikovanju obveznega 
registra lobistov, ko bo lizbonska pogodba 
zagotovila ustrezno pravno podlago; 
sklene, da bo medtem sodeloval s Komisijo 
prek medinstitucionalnega sporazuma, da 
se bo oblikoval prostovoljni register;

Or. en

Predlog spremembe 58
Richard Corbett

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. se zaveda argumentov v korist 
prostovoljne in obvezne registracije 
lobistov; je seznanjen s sklepom Komisije, 
da se vzpostavi prostovoljni register in 
oceni sistem po enem letu; opozarja, da je 
register Parlamenta dejansko že obvezen, 
ker je registracija predpogoj za pridobitev 
dostopa v Parlament; 

12. se zaveda argumentov v korist 
prostovoljne in obvezne registracije 
lobistov; je seznanjen s sklepom Komisije, 
da se vzpostavi prostovoljni register in 
oceni sistem po enem letu, vendar je 
zaskrbljen, da bo povsem prostovoljni 
register omogočil, da se manj odgovorni 
lobisti izognejo ravnanju v skladu z njim; 
opozarja, da je register Parlamenta 
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dejansko že obvezen, ker je registracija 
predpogoj za pridobitev dostopa v 
Parlament;

Or. en

Predlog spremembe 59
Costas Botopoulos

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. se zaveda argumentov v korist 
prostovoljne in obvezne registracije 
lobistov; je seznanjen s sklepom Komisije, 
da se vzpostavi prostovoljni register in 
oceni sistem po enem letu; opozarja, da je 
register Parlamenta dejansko že obvezen, 
ker je registracija predpogoj za pridobitev 
dostopa v Parlament;

12. se zaveda argumentov v korist 
prostovoljne in obvezne registracije 
lobistov; je seznanjen s sklepom Komisije, 
da se vzpostavi prostovoljni register in 
oceni sistem po enem letu; glede na to, da 
lizbonska pogodba zagotavlja pravno 
podlago za obvezni register, meni, da je 
obvezni register najustreznejše sredstvo za 
povečanje preglednosti; opozarja, da je 
sedanji register Parlamenta dejansko že 
obvezen, ker je registracija predpogoj za 
pridobitev dostopa v Parlament;

Or. en

Predlog spremembe 60
Alexander Stubb

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. se zaveda argumentov v korist 
prostovoljne in obvezne registracije 
lobistov; je seznanjen s sklepom Komisije, 
da se vzpostavi prostovoljni register in 
oceni sistem po enem letu; opozarja, da je 
register Parlamenta dejansko že obvezen, 
ker je registracija predpogoj za pridobitev 

12. se zaveda argumentov v korist 
prostovoljne in obvezne registracije 
lobistov; je seznanjen s sklepom Komisije, 
da se vzpostavi prostovoljni register in 
oceni sistem po enem letu; ugotavlja, da 
lizbonska pogodba zagotavlja pravno 
podlago za obvezni register; meni, da 
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dostopa v Parlament; mora biti registracija obvezna za lobiste, 
ki želijo pogost dostop do institucij, kot to 
že velja za Parlament;

Or. en

Predlog spremembe 61
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. se zaveda argumentov v korist 
prostovoljne in obvezne registracije 
lobistov; je seznanjen s sklepom Komisije, 
da se vzpostavi prostovoljni register in 
oceni sistem po enem letu; opozarja, da je 
register Parlamenta dejansko že obvezen, 
ker je registracija predpogoj za pridobitev 
dostopa v Parlament;

12. se zaveda argumentov v korist 
prostovoljne in obvezne registracije 
lobistov; je seznanjen s sklepom Komisije, 
da se vzpostavi prostovoljni register in 
oceni sistem po enem letu; vendar
opozarja, da je vnos v register Parlamenta 
nujni pogoj za pridobitev statusa lobista, 
registriranega pri Evropskem parlamentu, 
in z njim povezanih pravic, vključno s 
pravico do prostega dostopa v Parlament;

Or. de

Predlog spremembe 62
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. je seznanjen z osnutkom kodeksa 
ravnanja za zastopnike interesov 
Komisije; opozarja Komisijo, da Parlament 
uporablja tak kodeks ravnanja že več kot 
10 let in Komisijo poziva, naj s 
Parlamentom razpravlja o oblikovanju 
skupnega kodeksa;

13. opozarja Komisijo, da Parlament 
uporablja tak kodeks ravnanja že več kot 
10 let; vendar meni, da je treba ta sistem 
izboljšati in določiti strožje kazni; meni, 
da mora vsak kodeks omogočiti strogo 
spremljanje lobistov ter zagotoviti odvzem 
poimenskih izkaznic in oblikovanje črne 
liste neetičnih lobistov;



AM\712544SL.doc 31/42 PE402.883v01-00

SL

Or. en

Predlog spremembe 63
Costas Botopoulos

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. je seznanjen z osnutkom kodeksa 
ravnanja za zastopnike interesov Komisije; 
opozarja Komisijo, da Parlament uporablja 
tak kodeks ravnanja že več kot 10 let in 
Komisijo poziva, naj s Parlamentom 
razpravlja o oblikovanju skupnega 
kodeksa;

13. je seznanjen z osnutkom kodeksa 
ravnanja za zastopnike interesov Komisije; 
opozarja Komisijo, da Parlament uporablja 
tak kodeks ravnanja že več kot 10 let in 
Komisijo poziva, naj s Parlamentom 
razpravlja o oblikovanju skupnega 
kodeksa, ki bo vseboval tudi mehanizem 
izvrševanja in sankcij; meni, da je treba 
od lobistov, ki želijo biti vključeni v novi 
register, zahtevati potrditev kodeksa po 
zgledu Parlamenta;

Or. el

Predlog spremembe 64
Othmar Karas

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. je seznanjen z osnutkom kodeksa 
ravnanja za zastopnike interesov Komisije; 
opozarja Komisijo, da Parlament uporablja 
tak kodeks ravnanja že več kot 10 let in 
Komisijo poziva, naj s Parlamentom 
razpravlja o oblikovanju skupnega 
kodeksa;

13. je seznanjen z osnutkom kodeksa 
ravnanja za zastopnike interesov Komisije; 
poziva Komisijo, da potrdi, da bo 
vprašanje, ali bo za odvetnike veljal le 
njihov kodeks ravnanja ali predlagani 
novi kodeks Komisije, odvisno od tega, ali 
bodo dejavnosti odvetnika zajete v 
opredelitvi iz odstavka 8; opozarja 
Komisijo, da Parlament uporablja tak 
kodeks ravnanja že več kot 10 let in 
Komisijo poziva, naj s Parlamentom 
razpravlja o oblikovanju skupnega 
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kodeksa;

Or. en

Predlog spremembe 65
Alexander Stubb

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. je seznanjen z osnutkom kodeksa 
ravnanja za zastopnike interesov Komisije; 
opozarja Komisijo, da Parlament uporablja 
tak kodeks ravnanja že več kot 10 let in 
Komisijo poziva, naj s Parlamentom 
razpravlja o oblikovanju skupnega 
kodeksa;

13. je seznanjen z osnutkom kodeksa 
ravnanja za zastopnike interesov Komisije; 
opozarja Komisijo, da Parlament uporablja 
tak kodeks ravnanja že več kot 10 let in 
Komisijo poziva, naj s Parlamentom 
razpravlja o oblikovanju skupnih pravil;

Or. en

Predlog spremembe 66
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. opozarja, da aktualni poslovnik 
Parlamenta že določa, da vsaka kršitev 
kodeksa ravnanja lahko privede do 
odvzema poimenske izkaznice, ki vodi k 
izbrisu iz registra;

črtano

Or. en



AM\712544SL.doc 33/42 PE402.883v01-00

SL

Predlog spremembe 67
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. opozarja, da aktualni poslovnik 
Parlamenta že določa, da vsaka kršitev 
kodeksa ravnanja lahko privede do 
odvzema poimenske izkaznice, ki vodi k 
izbrisu iz registra; 

14. opozarja, da aktualni poslovnik 
Parlamenta že določa, da vsaka kršitev 
kodeksa ravnanja lahko privede do 
odvzema poimenske izkaznice, ki vodi k 
izbrisu iz registra; na podlagi predloga 
kvestorjev poziva predsedstvo, da preuči, 
kako bi se lahko bolje spremljala 
skladnost lobistov s tem kodeksom 
ravnanja in kako se lahko zagotovi večja 
preglednost v zvezi s sankcijami, dokler se 
ne oblikujeta skupni kodeks ravnanja in 
skupni register;

Or. en

Predlog spremembe 68
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. opozarja, da aktualni  poslovnik 
Parlamenta že določa, da vsaka kršitev 
kodeksa ravnanja lahko privede do 
odvzema poimenske izkaznice, ki vodi k 
izbrisu iz registra; 

14. opozarja, da aktualni  poslovnik 
Parlamenta že določa, da vsaka kršitev 
kodeksa ravnanja lahko privede do izbrisa
iz registra ter tako do odvzema statusa 
lobista, registriranega pri Evropskemu 
parlamentu, in pravic, ki izhajajo iz tega 
statusa, vključno s pravico do prostega 
dostopa v Evropski parlament;

Or. de
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Predlog spremembe 69
Alexander Stubb

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. opozarja, da aktualni poslovnik 
Parlamenta že določa, da vsaka kršitev 
kodeksa ravnanja lahko privede do 
odvzema poimenske izkaznice, ki vodi k 
izbrisu iz registra; 

14. poudarja, da je treba za lobiste, ki so 
kršili kodeks ravnanja, uvesti sankcije; 
opozarja, da aktualni poslovnik Parlamenta 
že določa, da vsaka kršitev kodeksa 
ravnanja lahko privede do odvzema 
poimenske izkaznice, ki vodi k izbrisu iz 
registra; poudarja, da je treba dodeliti 
dovolj sredstev (osebja in denarja) za 
preverjanje podatkov v registru;

Or. en

Predlog spremembe 70
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poudarja, da se morajo sankcije 
uporabljati za lobiste, ki so namerno 
navedli nepopolne ali napačne podatke; 
poudarja, da je treba dodeliti dovolj 
sredstev (osebja in denarja) za preverjanje 
podatkov v registru; meni, da lahko v 
zvezi z registrom Komisije sankcije 
vključujejo začasen umik registracije in v 
resnejših primerih izbris iz registra; meni, 
da je treba seznam lobistov, ki so bili 
sankcionirani, objaviti na domači strani 
registra; meni, da se morajo, čim bo 
skupni register oblikovan, za vsako 
neprimerno vedenje lobistov izvajati 
sankcije v zvezi z dostopom do vseh 
institucij, za katere se register uporablja; 
poziva skupno delovno skupino, da določi 
postopek za odločanje o sankcijah za 
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lobiste;

Or. en

Predlog spremembe 71
Anneli Jäätteenmäki

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da mora biti register 
uporabniku prijazen; javnosti mora biti 
omogočeno, da v registru z lahkoto 
opravlja poizvedbe in v njem najde 
podatke; 

15. poudarja, da mora biti register 
uporabniku prijazen; javnosti mora biti 
omogočeno, da v registru z lahkoto 
opravlja poizvedbe in v njem najde 
podatke, pri čemer mora register poleg 
imen podjetij, ki lobirajo, vključevati tudi 
imena lobistov;

Or. en

Predlog spremembe 72
Costas Botopoulos

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da mora biti register 
uporabniku prijazen; javnosti mora biti 
omogočeno, da v registru z lahkoto 
opravlja poizvedbe in v njem najde 
podatke; 

15. poudarja, da mora biti register 
uporabniku prijazen in enostavno dostopen 
v internetu; javnosti mora biti omogočeno, 
da v registru z lahkoto opravlja poizvedbe 
in v njem najde podatke; ·

Or. el
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Predlog spremembe 73
Costas Botopoulos

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poudarja, da mora register vsebovati 
ločene kategorije, v katerih je treba lobiste 
registrirati v skladu z vrsto interesa, ki ga 
zastopajo (npr. poklicna združenja, 
zastopniki podjetij, sindikati, organizacije 
delodajalcev, odvetniške pisarne, nevladne 
organizacije itd.);

Or. el

Predlog spremembe 74
Claude Turmes, Gérard Onesta

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. je seznanjen s sklepom Komisije, da se 
za finančno razkritje zastopnikov interesov, 
ki se vključujejo v register, zahteva 
naslednje:

16. podpira sklep Komisije, da se zahteva
finančno razkritje zastopnikov interesov;
meni, da mora register v zvezi z vsemi 
subjekti, ki lobirajo v institucijah EU, 
zagotoviti naslednje informacije:

– promet poklicnih svetovalnih služb in 
odvetniških družb, povezanih z lobiranjem 
v institucijah EU, ter relativna teža 
njihovih glavnih strank;

– vprašanja, v zvezi s katerimi lobirajo;

– ocena stroškov, povezanih z 
neposrednim lobiranjem v institucijah 
EU, ki so nastali zaradi notranjih lobistov 
in poslovnih združenj;

– imena zaposlenih lobistov;

– skupni proračun in razčlenitev glavnih 
virov financiranja nevladnih organizacij 
in strokovnih enot;

– letni prihodek, pri čemer se navedejo 
viri prihodkov;

– skupni proračun, porabljen za 
dejavnosti lobiranja, razčlenjen po 
posameznih vprašanjih, v zvezi s katerimi 
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se lobira.
V zvezi s podjetji, ki opravljajo storitve 
lobiranja za stranke, mora register 
zagotoviti tudi naslednje informacije:
– imena strank, v imenu katerih podjetje 
lobira;
– vprašanja in proračun, razčlenjeni po 
strankah;
– imena lobistov, ki delajo za različne 
stranke;

Or. en

Predlog spremembe 75
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. je seznanjen s sklepom Komisije, da se 
za finančno razkritje zastopnikov 
interesov, ki se vključujejo v register, 
zahteva naslednje:

16. poziva Komisijo, da uvede sistem 
finančnega razkritja za zastopnike 
interesov, v skladu s katerim morajo 
navesti naslednje:

– promet poklicnih svetovalnih služb in 
odvetniških družb, povezanih z lobiranjem 
v institucijah EU, ter relativna teža 
njihovih glavnih strank;

– promet poklicnih svetovalnih služb in 
odvetniških družb, povezanih z lobiranjem 
v institucijah EU, naveden v smiselnih 
razponih, kot je 5 000–10 000 EUR, in kot 
odstotek skupnega prometa, ter relativna 
teža njihovih glavnih strank;

– ocena stroškov, povezanih z neposrednim 
lobiranjem v institucijah EU, ki so nastali 
zaradi notranjih lobistov in poslovnih 
združenj;

– ocena stroškov, povezanih z neposrednim 
lobiranjem v institucijah EU, ki so nastali 
zaradi notranjih lobistov in poslovnih 
združenj, navedena v smiselnih razponih, 
kot je 5 000–10 000 EUR, in kot odstotek 
skupnega prometa;

– skupni proračun in razčlenitev glavnih 
virov financiranja nevladnih organizacij in 
strokovnih enot;

– skupni proračun in razčlenitev glavnih 
virov financiranja nevladnih organizacij in 
strokovnih enot;

Or. en
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Predlog spremembe 76
Anneli Jäätteenmäki

Predlog resolucije
Odstavek 16 – uvodni del

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. je seznanjen s sklepom Komisije, da se 
za finančno razkritje zastopnikov 
interesov, ki se vključujejo v register, 
zahteva naslednje:

16. pozdravlja sklep Komisije, da se v 
register vključijo naslednji podrobni 
podatki v zvezi s finančnim razkritjem:

Or. en

Predlog spremembe 77
Costas Botopoulos

Predlog resolucije
Odstavek 16 – uvodni del

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. je seznanjen s sklepom Komisije, da se 
za finančno razkritje zastopnikov interesov, 
ki se vključujejo v register, zahteva 
naslednje:

16. potrjuje sklep Komisije, da se za 
finančno razkritje zastopnikov interesov, ki 
se vključujejo v register, zahteva naslednje:

Or. el

Predlog spremembe 78
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog resolucije
Odstavek 16 – uvodni odstavek

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. je seznanjen s sklepom Komisije, da se 
za finančno razkritje zastopnikov 
interesov, ki se vključujejo v register, 
zahteva naslednje:

16. je seznanjen s sklepom Komisije, da 
morajo zastopniki interesov, ki se 
vključujejo v register, zagotoviti naslednje 
finančne podatke:

Or. de
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Predlog spremembe 79
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. vztraja, da se mora sklep o zahtevi po 
finančnem razkritju zastopnikov interesov 
uporabljati le pri minimalnem pragu 
prometa; poudarja, da je dovolj podrobno 
finančno razkritje ključno merilo 
verodostojne pobude EU o preglednosti, 
in opozarja, da so poleg finančnih 
podatkov potrebna tudi točna imena oseb, 
ki delujejo kot lobisti;

Or. en

Predlog spremembe 80
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Predlog resolucije
Odstavek 16 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16b. podroben sistem razkritja mora 
določiti razpon med 10 000 EUR kot 
najvišjo mejo za finančno poročanje in 
minimalnim pragom 5 000 EUR, ki je 
pogoj, da je registracija sploh mogoča;

Or. en

Predlog spremembe 81
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog resolucije
Odstavek 17
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja, da mora zahteva po 
finančnem razkritju enako veljati za vse 
zastopnike interesov;

17. poudarja, da mora zahteva po 
finančnem razkritju enako veljati za vse 
registrirane zastopnike interesov;

Or. de

Predlog spremembe 82
Anneli Jäätteenmäki

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Komisijo, naj pred sklepom 
Parlamenta o vključitvi v register zagotovi 
podrobnejše informacije o naravi takega 
razkritja;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 83
Alexander Stubb

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. je seznanjen z mehanizmom 
spremljanja, ki ga je predlagala Komisija 
za preverjanje informacij v predlaganem 
registru, in meni, da je pomembno, da se 
temu nameni dovolj sredstev;

Or. en
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Predlog spremembe 84
Anneli Jäätteenmäki

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. opozarja Komisijo, da finančni 
podatki niso vedno najboljši način 
zagotavljanja informacij o obsegu 
dejavnosti lobiranja;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 85
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. opozarja Komisijo, da finančni 
podatki niso vedno najboljši način 
zagotavljanja informacij o obsegu 
dejavnosti lobiranja;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 86
Richard Corbett

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. zahteva, naj njegovi pristojni organi 
predlagajo potrebne spremembe
poslovnika;

20. poziva pristojni odbor, da pripravi 
potrebne predloge sprememb poslovnika 
Parlamenta;

Or. en
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