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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o vytvoření rámce pro činnost zástupců zájmových skupin (lobbistů) v evropských 
orgánech
(2007/2115(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na čl. 9 odst. 1 jednacího řádu,

– s ohledem na zelenou knihu „Evropská iniciativa pro transparentnost“, kterou předložila 
Komise (KOM(2006)0194),

– s ohledem na sdělení komise Opatření vyvozená ze zelené knihy „Evropská iniciativa pro 
transparentnost“ (KOM(2007) 127),

– s ohledem na své rozhodnutí ze dne 17. července 1996 o změně jednacího řádu (působení 
zájmových skupin v Evropském parlamentu)1, 

– s ohledem na své rozhodnutí ze dne 13. května 1997 o změně jednacího řádu (kodex 
chování upravující působení zájmových skupin v Evropském parlamentu)2,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti a stanoviska Výboru pro rozpočtovou 
kontrolu, Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro životní prostředí, veřejné 
zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro právní záležitosti a Výboru pro občanské 
svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0000/2007),

A. vzhledem k tomu, že s rozšířením pravomocí Parlamentu se lobbování v Evropském 
parlamentu výrazně zvýšilo,

B. vzhledem k tomu, že zástupci zájmových skupin hrají podstatnou úlohu v otevřeném a 
pluralistickém dialogu, na němž je demokratický systém založen, a jsou pro poslance 
významným zdrojem informací, 

C. vzhledem k tomu, že se odhaduje, že v Bruselu je asi 15 000 lobbistů a 2 500 
lobbistických organizací, 

D. vzhledem k tomu, že Komise navrhla, aby byl jako součást její evropské iniciativy pro 
transparentnost zřízen společný rejstřík zástupců zájmových skupin v orgánech EU,

E. vzhledem k tomu, že Parlament má už od roku 1996 svůj vlastní rejstřík lobbistů3 a svůj 
kodex chování4, který ukládá lobbistům povinnost dodržovat vysoké etické normy,

                                               
1 Úř. věst. C 261, 9.9.1996, s. 52.
2 Úř. věst. C 167, 2.6.1997, s. 14.
3 Čl. 9 odst. 4 jednacího řádu.
4 Příloha IX, článek 3 jednacího řádu.
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F. vzhledem k tomu, že v Parlamentu je přibližně 5 000 registrovaných lobbistů,

Zvyšování transparentnosti Parlamentu

1. zdůrazňuje, že transparentnost je ve všech orgánech a institucích EU naprosto nezbytným 
předpokladem legitimity Unie a důvěry jejích občanů; zdůrazňuje, že transparentnost je 
obousměrný proces, který je zapotřebí jak pro činnost samotných orgánů, tak pro lobbisty;

2. rozhodl se prozkoumat možnost zavedení „legislativních stop“, tj. orientačních seznamů 
(přikládaných ke zprávám Parlamentu) zástupců zájmových skupin, kteří byli během 
přípravy dané zprávy konzultováni;

3. vyzývá kvestory, aby vypracovali plán, jak zlepšit provádění a kontrolu pravidel 
Parlamentu, na jejichž základě musí poslanec oznámit jakoukoli podporu – finanční, 
personální nebo materiální –, která je mu poskytována5; 

4. vyzývá k zprůhlednění meziskupin, tj. ke zveřejnění seznamu registrovaných a 
neregistrovaných meziskupin na internetových stránkách Parlamentu, včetně prohlášení 
o finančních zájmech jejich předsedů; 

5. vyzývá kvestory, aby upřesnili předpisy, které zakazují návštěvníkům bez doprovodu 
vstup do prostor Parlamentu (např. do kanceláří poslanců), a zlepšili kontrolu jejich 
dodržování;

Návrh Komise

6. vítá návrh Komise vytvořit jako součást evropské iniciativy pro transparentnost 
strukturovanější rámec pro činnost zástupců zájmových skupin; 

7. souhlasí s definicí Komise, která za lobbování považuje „činnosti vykonávané s cílem 
ovlivnit formulování politiky a rozhodovací procesy evropských orgánů“; domnívá se, že 
tato definice je v souladu s čl. 9 odst. 4 jednacího řádu;

8. zdůrazňuje, že všechny subjekty, na které se tato definice vztahuje, by měly být 
považovány za lobbisty a mělo by se s nimi zacházet stejným způsobem: profesionální 
lobbisté, podnikoví lobbisté, nevládní organizace, expertní skupiny (think-tanky), 
obchodní sdružení, odborové organizace, organizace zaměstnavatelů a právníci, pokud je 
jejich cílem ovlivnění politiky, nikoli zastupování v právních věcech;

9. v zásadě vítá návrh Komise na vytvoření „jediné registrační přepážky“, kde by se lobbisté 
mohli zaregistrovat jak u Komise, tak u Parlamentu; připomíná však zásadní rozdíly mezi 
Komisí a Parlamentem jako orgány; vyhrazuje si proto právo zhodnotit návrh Komise až 
po jeho finalizaci, a teprve poté rozhodnout, zda ho podpoří či nikoli; 

10. navrhuje, aby byla co nejdříve vytvořena společná pracovní skupina, v níž budou zástupci 
Parlamentu i Komise, kteří posoudí důsledky společného rejstříku;

                                               
5 Příloha I, článek 2 jednacího řádu.
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11. doporučuje, aby se k případnému společnému rejstříku připojila i Rada;

12. uvědomuje si, že existují argumenty ve prospěch dobrovolné i povinné registrace lobbistů; 
bere na vědomí rozhodnutí Komise začít s dobrovolnou registrací a po roce fungování 
systému vyhodnotit; považuje zřízení povinného rejstříku za právně složité; připomíná, že 
rejstřík Parlamentu je již nyní ve skutečnosti povinný, protože registrace je podmínkou 
pro získání přístupu do Parlamentu;

13. žádá Komisi, aby navrhovaný kodex chování pro lobbisty projednala s Parlamentem;
připomíná Komisi, že Parlament má tento kodex již více než 10 let;

14. je si vědom toho, že nejvyšším možným postihem pro lobbisty, kteří do rejstříku uvedou 
nepravdivé informace nebo kteří nedodržují kodex chování, je vyřazení z rejstříku;

15. zdůrazňuje, že je třeba, aby byl rejstřík příjemný pro uživatele; veřejnost musí být schopna 
rejstřík snadno nalézt a vyhledávat v něm; 

16. konstatuje, že rozhodnutí Komise požadovat od zástupců zájmových skupin, kteří chtějí 
být do rejstříku zařazeni, poskytnutí finančních informací zahrnujících:

– obrat profesionálních poradenských firem a právnických firem související 
s lobbováním u institucí EU a poměrný podíl jednotlivých klientů na tomto obratu,

– odhad nákladů podnikových lobbistů a obchodních sdružení souvisejících s přímým 
lobbováním u orgánů EU,

– celkový rozpočet nevládních organizací a expertních skupin a přehled hlavních 
zdrojů jejich financování;

17. zdůrazňuje, že požadavek na poskytnutí finančních informací musí platit stejně pro 
všechny zástupce zájmových skupin;

18. žádá Komisi, aby poskytla konkrétnější informace o způsobu zveřejňování těchto 
informací, než Parlament učiní jakékoli rozhodnutí o připojení se k rejstříku;

19. připomíná Komisi, že finanční údaje nejsou vždy nejlepším způsobem poskytování 
informací o rozsahu činnosti lobbistů, zejména v případě nevládních organizací, které 
v široké míře využívají neplacenou práci; žádá Komisi, aby znovu zvážila, zda by 
písemný popis činnosti lobbistů nemohl obsahovat více informací;

20. žádá své příslušné orgány, aby navrhly nezbytné změny jednacího řádu;

21. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi a Radě.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Základním předpokladem legitimity je transparentnost politických orgánů. Mělo by být 
snadné zjistit, jak jsou rozhodnutí přijímána, jaké vlivy jsou v jejich pozadí a jak jsou 
rozdělovány zdroje, tj. peníze daňových poplatníků. Pravidla lobbování jsou tak v konečném 
důsledku otázkou legitimity.

Odhaduje se, že v současné době je v Bruselu asi 15 000 lobbistů a 2 500 lobbistických 
organizací. Podle počtu vydaných průkazů pro návštěvníky a krátkodobých průkazů ke vstupu 
působí v Evropském parlamentu přibližně 5000 lobbistů. 

Evropskou iniciativou pro transparentnost zahájila Komise diskusi o lobbování. Hlavním 
záměrem tohoto návrhu je otevřeněji ukázat subjekty a způsoby ovlivňování působící v době, 
kdy orgány EU připravují a přijímají legislativní předpisy. Komise navrhuje dobrovolnou 
registraci a kodex chování pro lobbisty. Parlament již má rejstřík a kodex chování stanovený 
v článku 4 jednacího řádu.

Tato zpráva je reakcí na evropskou iniciativu pro transparentnost. Od Evropského parlamentu 
jako spolutvůrce zákonů se očekává, že k problematice zastupování zájmových skupin zaujme 
pevný postoj. 

Historie pravidel lobbování v Evropském parlamentu

Lobbování je dlouhou dobu sporným bodem diskusí Parlamentu. Názory a tradice se 
v 27 členských státech velmi liší. Ve většině členských států neexistují vůbec žádné předpisy, 
které by upravovaly způsob jednání s těmito skupinami na parlamentní nebo vládní úrovni. 
Lobbista v USA musí na druhé straně prostudovat téměř 600 stran vysvětlivek, aby vše 
správně pochopil. V každém případě panuje v současné době široká shoda v názoru, že 
zájmové skupiny jsou pro zákonodárce EU cenným zdrojem odborných znalostí. 

Parlament byl prvním orgánem EU, který se začal zabývat otázkou rostoucího počtu 
zájmových skupin na úrovni EU, a zejména důsledky tohoto vývoje pro legislativní proces. 
První otázka k písemnému zodpovězení, která se týkala zavedení případné regulace 
lobbování, byla předložena v roce 1989. V roce 1991 vypracoval Výbor pro jednací řád, 
ověřování pověřovacích listin a imunity zprávu, která obsahovala návrhy na vytvoření kodexu 
chování a rejstříku pro lobbisty. Návrhy ale nebyly po velmi složitých diskusích ve výborech 
postoupeny do pléna.

Po volbách do Evropského parlamentu v roce 1994 byla diskuse o lobbování obnovena. Další 
zpráva téhož výboru se vyhnula terminologickým sporům a použila dobrovolnou vlastní 
definici zájmových skupin. Návrhy předpisů byly méně omezující a byly považovány za 
mnohem vstřícnější k lobbování než návrhy ve zprávě z roku 1993. Zrodila se myšlenka 
rejstříku, v němž by zástupci zájmových skupin zveřejňovali svou činnost a zájmy. Zástupci 
zájmových skupin měli za registraci platit poplatek, dodržovat kodex chování a rejstřík 
podepsat. Získali za to propustku a přístup do některých částí Evropského parlamentu a 
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k některým jeho dokumentům. Na plenárním zasedání v lednu 1996 byla zpráva značně 
změněna a vrácena zpět do výboru.

Kompromisu bylo dosaženo v červenci 1996. Pokud jde o finanční zájmy, každý poslanec 
musí učinit podrobné prohlášení o svých profesionálních aktivitách. Při výkonu svých 
povinností nesmějí poslanci přijímat žádné dary ani výhody. Registrovaní asistenti musí učinit 
prohlášení o veškerých dalších placených činnostech. Tato pravidla byla doplněna do 
jednacího řádu (článek 9 a přílohy I a IX). Později byly učiněny další praktické kroky týkající 
se zveřejňování některých z těchto informací na internetové stránce Parlamentu. V současné 
době jsou dostupné seznamy registrovaných lobbistů, prohlášení poslanců EP o finančních 
zájmech a seznamy registrovaných asistentů. 

Návrhy zpravodaje

V rámci přípravy na tuto zprávu uspořádal Výbor pro ústavní záležitosti dne 8. října 2007 
seminář o lobbování v Evropské unii, aby získal přehled o současné situaci v zastupování 
zájmových skupin a reakci zainteresovaných stran na evropskou iniciativu pro 
transparentnost, kterou předložila Komise. Během tohoto procesu zpravodaj stanovil tyto 
základní otázky, kterými by se zpráva měla zabývat:

1. Jak by měl být lobbista definován?

Lobbování bylo Komisí definováno jako „činnosti vykonávané s cílem ovlivnit formulování 
politiky a rozhodovací procesy evropských orgánů“. To je v souladu s článkem 4 jednacího 
řádu Evropského parlamentu, který definuje lobbisty jako „osoby, které chtějí často vstupovat 
do parlamentních prostor za účelem informování poslanců v rámci jejich mandátu v jejich 
vlastním zájmu nebo v zájmu třetích stran“.

Zpravodaj se domnívá, že by se neměl dělat zásadní rozdíl mezi tím, zda se na Parlament 
obrací zástupci průmyslu nebo environmentalisté, zda jsou zastupovány zájmy výrobců nebo 
spotřebitelů nebo zda do dialogu s poslanci EP vstupují soukromé nebo veřejné subjekty. 
Kromě toho je třeba za lobbisty pokládat i právnické firmy, které se snaží ovlivnit budoucí 
právní předpisy, přičemž nevystupují jako právní zástupci v soudních případech.

2. Měla by být registrace zájmových skupin dobrovolná nebo povinná?

Komise navrhuje systém dobrovolné registrace. Pobídky by měly zahrnovat automatická 
upozornění na pořádané konzultace o otázkách, o nichž je známo, že jsou předmětem zájmu 
zainteresovaných stran. Komise zahájila široké konzultace, jichž se zúčastnilo 200 organizací. 
Mnoho z nich podpořilo zřízení dobrovolného rejstříku, ale některé, zejména nevládní 
organizace, byly pro povinnou registraci.

Aby bylo možné zavést nový rejstřík včas, jak navrhuje Komise v evropské iniciativě pro 
transparentnost, měl by být dobrovolný. Povinný rejstřík by vyžadoval právní základ. Proto 
zpravodaj souhlasí s návrhem Komise na vytvoření dobrovolného rejstříku. 

Celou tuto otázku lze nicméně považovat za poněkud akademickou. Například parlamentní 
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rejstřík je podle právních předpisů dobrovolný, tj. status lobbisty nevyžaduje registraci. 
Důvěryhodní lobbisté se však registrují. Parlamentní rejstřík je de facto povinný. V každém 
případě bude rejstřík Komise po roce vyhodnocen a dobrovolný systém může být samozřejmě 
rovněž přehodnocen.

3. Měly by existovat postihy za porušení kodexu chování? 

V dobrovolném systému je nejvyšším postihem vyřazení z rejstříku. Bez právního základu 
nepřichází pokuty a jiné podobné postihy v úvahu. Z hlediska důvěryhodnosti lobbistů nejde 
vůbec o bezvýznamný postih. Mohl by se však zpřísnit dohled nad dodržováním pravidel. 

4. Do jaké míry by měly být poskytovány finanční informace?

Podle Komise lze z finančních informací zjistit vliv zájmových skupin. Komise došla 
k závěru, že je nezbytné a přiměřené vyžadovat od registrujících se subjektů, aby uvedly 
příslušné rozpočtové údaje a přehled nejvýznamnějších zákazníků a/nebo zdrojů financování. 
Hlavním cílem těchto informací je zajistit, aby osoby přijímající rozhodnutí i široká veřejnost 
mohly zjistit a posoudit velikost nejvýznamnějších hybných sil, které stojí za určitou 
lobbistickou činností. Komise požaduje tyto údaje:

– obrat profesionálních poradenských firem a právnických firem související s lobbováním 
u orgánů EU a poměrný podíl největších klientů na tomto obratu,

– odhad nákladů podnikových lobbistů a obchodních sdružení souvisejících s přímým 
lobbováním v orgánech EU,

– celkový rozpočet nevládních organizací a expertních skupin (think-tanků) a přehled 
hlavních zdrojů jejich financování.

Informace budou ještě upřesněny, až Komise předloží beta verzi rozhraní své databáze a 
podrobnější informace o požadovaných údajích. Finanční údaje nejsou vždy nejlepším 
způsobem poskytování informací o rozsahu činnosti lobbistů, zejména v případě nevládních 
organizací, které v široké míře využívají neplacenou práci.

Ještě je třeba získat jednoznačnou odpověď na otázku, jaké informace jsou užitečné 
k posouzení vnějších vlivů na legislativní proces a jak je lze získat bez porušení legitimních 
pravidel důvěrnosti nebo nadměrně zatěžujících administrativních postupů.

5. Měl by mít Evropský parlament společný rejstřík s Komisí?

Komise požaduje společný rejstřík Komise a Parlamentu. Zpravodaj se domnívá, že na ně 
veřejnost pohlíží jako na jeden orgán. Také všechny zainteresované subjekty si přejí, aby 
měly jedno registrační místo. I když se orgány v zásadních věcech liší a mohou mít nakonec 
na lobbisty rozdílné požadavky, např. pokud jde o poskytování finančních informací, lze tuto 
otázku považovat za administrativní. Proto zpravodaj navrhuje společnou pracovní skupinu, 
která by posoudila důsledky společného rejstříku.

6. Zvyšování transparentnosti Parlamentu
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Zpravodaj považuje transparentnost za obousměrný proces. To znamená, že když Parlament 
požaduje, aby byli lobbisté transparentnější, měl by také sám zvýšit svou transparentnost. 
Proto zpravodaj požaduje zprůhlednění situace v případě registrovaných a neregistrovaných 
meziskupin, které jsou financovány zájmovými skupinami.

Dále zpravodaj navrhuje prozkoumat možnost použití osvědčeného postupu „legislativních 
stop“, tj. orientačních seznamů (přikládaných ke zprávám Parlamentu) zástupců zájmových 
skupin, kteří byli během přípravy zprávy konzultováni. Cílem je získat představu o různých 
zájmech vyvolaných legislativním procesem, a pomoci tak veřejnosti, mediím, ostatním 
poslancům a všem zainteresovaným kontrolovat práci Parlamentu. Relevantní informace se 
naopak často získávají důvěrně a nezávislost poslanců Parlamentu je třeba chránit. 
Realizovatelnost této možnosti by se však měla nejdříve prověřit.

Například v průběhu přípravy této zprávy byly konzultovány přinejmenším níže uvedené 
organizace a některé jiné poslaly e-maily a neformálně poskytly rychlé informace.

1) BUSINESS EUROPE
2) EPACA – SDRUŽENÍ EVROPSKÝCH
PORADENSKÝCH FIREM PRO VEŘEJNÉ 
OTÁZKY
3) ALTER-EU – ALIANCE ZA 
TRANSPARENTNOST LOBBOVÁNÍ A 
ETICKOU REGULACI (PŘÁTELÉ ZEMĚ 
EVROPA, EVROPSKÁ FEDERACE 
NOVINÁŘŮ)
4) CEFIC – EVROPSKÁ RADA 
CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
5) SEAP – SDRUŽENÍ ODBORNÍKŮ NA 
EVROPSKÉ ZÁLEŽITOSTI

6) FRANCOUZSKÁ OBCHODNÍ 
KOMORA
7) CCEB – RADA ADVOKÁTNÍCH 
KOMOR A SDRUŽENÍ PRÁVNÍKŮ 
EVROPY
8) IPRA – MEZINÁRODNÍ SDRUŽENÍ 
V OBLASTI PUBLIC RELATIONS
9) UKLAWSOCIETY – SDRUŽENÍ 
PRÁVNIKŮ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ,
10) WHITE&CASE
11) AMERICKÁ OBCHODNÍ KOMORA
12) KOMISE

Kromě toho se zástupci níže uvedených zainteresovaných subjektů zúčastnili semináře o 
lobbování v EU, který dne 8. října uspořádal Výbor pro ústavní záležitosti. Ostatní sdělili své 
názory v diskusi u kulatého stolu:

1) BUSINESS EUROPE
2) BEUC – EVROPSKÁ ORGANIZACE
SPOTŘEBITELŮ
3) SEAP
4) EPACA

5) CORPORATE EUROPE 
OBSERVATORY (CEO) 
6) ALTER-EU
7) DAIMLER (PODNIKOVÝ LOBBISTA)
8) CCBE

Závěr

Na závěr zpravodaj poukazuje na důležitost transparentnosti, požaduje rovné zacházení se 
zástupci zájmových skupin, navrhuje vyčkat, až Komise předloží konkrétní návrhy (tj. rejstřík 
a informace o něm), a uvádí příklady, jak může Parlament sám zvýšit svou transparentnost.
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