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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl interesų grupių atstovų (lobistų) veiklos Europos institucijose pagrindo sukūrimo

(2007/2115(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalį,

– atsižvelgdamas į Komisijos žaliąją knygą „Europos skaidrumo iniciatyva“ 
(COM(2006)0194),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl tolesnių veiksmų dėl žaliosios knygos 
„Europos skaidrumo iniciatyva“ (COM(2007)0127),

– atsižvelgdamas į savo 1996 m. liepos 17 d. sprendimą dėl Darbo tvarkos taisyklių 
pakeitimo (lobistų veikla Parlamente)1,

– atsižvelgdamas į savo 1997 m. gegužės 13 d. sprendimą dėl Darbo tvarkos taisyklių 
pakeitimo (Elgesio kodeksas lobistų veiklai reglamentuoti)2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir į Biudžeto kontrolės, 
Ekonomikos ir pinigų politikos, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos, Teisės 
reikalų, Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetų nuomones(A6-0000/2007),

A. kadangi išplėtus Parlamento kompetenciją, Europos Parlamente labai padidėjo lobistų 
veiklos mastas;

B. kadangi interesų atstovai atlieka labai svarbų vaidmenį siekiant užtikrinti, kad vyktų 
atviras pliuralistinis dialogas, kuris yra demokratinės sistemos ramstis, ir kadangi jie 
Parlamento nariams suteikia daug svarbios informacijos;

C. kadangi apytikriai apskaičiuota, kad Briuselyje dirba apie 15 000 lobistų ir veikia 2 500 
lobistų organizacijų;

D. kadangi Komisija žaliojoje knygoje „Europos skaidrumo iniciatyva“ be kitų priemonių 
siūlė sudaryti ir bendrą interesų atstovų Europos institucijose registrą;

E. kadangi Parlamentas turi savo registrą, kuriame nuo 1996 m. registruojami lobistai3, ir 
elgesio kodeksą4, pagal kurį lobistai turi elgtis taip, kad jų veikla derėtų su griežtomis 
etikos normomis;

F. kadangi Parlamente užsiregistravo apie 5 000 lobistų;
                                               
1 OL C 261, 1996 9 9, p. 52.
2 OL C 167, 1997 6 2, p. 14.
3 Pagal Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 4 dalį.
4 Darbo tvarkos taisyklių IX priedo 3 straipsnis.
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Parlamento veiklos skaidrumo didinimas

1. pabrėžia, kad skaidri visų Europos institucijų veikla – būtina Sąjungos teisėtumo ir jos 
piliečių pasitikėjimo Sąjunga sąlyga; pabrėžia, kad skaidrumo kūrimas – tai dvikryptis 
procesas, nes skaidrumas būtinas institucijoms bendradarbiaujant tarpusavyje ir joms 
dirbant su lobistais;

2. nutaria ištirti galimybes pradėti taikyti vadinamąjį poveikio teisėkūrai principą, t. y. 
sudaryti nurodomąjį interesų atstovų, su kuriais buvo konsultuotasi rengiant pranešimą, 
sąrašą, kuris būtų pridėtas prie Parlamento pranešimų;

3. ragina kvestorius sudaryti planą kaip veiksmingiau taikyti Parlamento taisykles, pagal 
kurias Parlamento narys privalo deklaruoti finansinę ir materialinę pagalbą bei personalą,
kurį, jis arba ji gauna1, ir kaip veiksmingiau kontroliuoti, kaip šių taisyklių laikomasi; 

4. ragina teikti daugiau su jungtinėmis grupėmis susijusios informacijos, t. y. Parlamento 
svetainėje skelbti įregistruotų ir neįregistruotų jungtinių grupių sąrašą, įskaitant jų 
pirmininkų finansinių interesų deklaracijas;

5. ragina kvestorius išaiškinti taisykles, pagal kurias nelydimiems svečiams draudžiama būti 
Parlamento patalpose (pvz., Parlamento narių biuruose) ir šias taisykles taikyti 
veiksmingiau;

Komisijos pasiūlymas

6. pritaria Komisijos pasiūlymui dėl labiau apibrėžto interesų grupių atstovų veiklos 
pagrindo, remiantis žaliąja knyga „Europos skaidrumo iniciatyva“;

7. pritaria Komisijos pateiktam lobizmo apibrėžimui, pagal kurį lobizmas reiškia „veiklą, 
kuria siekiama daryti įtaką Europos institucijų politikos formavimo ir sprendimų 
priėmimo procesams“; mano, kad šis apibrėžimas atitinka Darbo tvarkos taisyklių 
9 straipsnio 4 dalies nuostatas;

8. pabrėžia, kad visi veikėjai, kurie atitinka šį apibrėžimą (profesionalūs lobistai, įmonėse 
dirbantys lobistai, nevyriausybinės organizacijos (NVO), tyrimų institucijos, prekybos 
asociacijos, profesinės sąjungos, darbdavių organizacijos ir teisininkai, siekiantys daryti 
įtaką politikai, o ne teismų praktikai), turi būti laikomi lobistais ir su jais turi būti 
elgiamasi vienodai. 

9. iš esmės pritaria Komisijos pasiūlymui dėl „vieno langelio“ principo, pagal kurį vienu 
kartu lobistai būtų registruojami ir Komisijoje, ir Parlamente; vis dėlto primena, kad tarp 
Komisijos ir Parlamento, kaip institucijų, esama esminių skirtumų; taigi pasilieka sau teisę 
vertinti Komisijos pasiūlymą, kai bus pateiktas galutinis jo variantas, ir tik tuomet spręsti, 
ar jam pritarti;

10. siūlo nedelsiant iš Parlamento ir Komisijos atstovų sudaryti bendrą darbo grupę, kuri 
svarstytų, koks būtų šio bendro registro poveikis;

11. siūlo Tarybai prisijungti prie šio bendro registro, jei jis būtų sudarytas;
                                               
1 Darbo tvarkos taisyklių I priedo 2 straipsnis.
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12. supranta ir už savanorišką, ir už privalomą lobistų registravimą pateikiamus argumentus; 
atkreipia dėmesį į Komisijos sprendimą pirmiausia sudaryti savanorišką registrą ir po 
metų įvertinti, kaip ši sistema veikia; mano, kad privalomo registro sudarymas sudėtingas 
teisiniu požiūriu; primena, kad Parlamentas jau turi de facto privalomą registrą, nes norint 
lankytis Parlamente būtina užsiregistruoti;

13. prašo Komisijos susitarti su Parlamentu dėl siūlomo lobistų elgesio kodekso; primena 
Komisijai, kad Parlamentas jau daugiau negu dešimtmetį turi tokį kodeksą;

14. atkreipia dėmesį į tai, kad griežčiausia įmanoma sankcija lobistui, kuris registruodamasis 
pateikia neteisingą informaciją arba nesilaiko elgesio kodekso, – pašalinimas iš registro; 

15. pabrėžia, kad šiuo registru turi būti patogu naudotis; visuomenė turi turėti galimybę 
registrą lengvai rasti ir ieškoti jame informacijos; 

16. pabrėžia, kad pagal Komisijos sprendimą prašyti, jog į registrą įtraukiami interesų grupių 
atstovai atskleistų finansinius duomenis, pateikiama:

– profesionalių konsultacijų įmonių ir advokatų kontorų apyvarta, susijusi su lobistine 
veikla ES institucijose, ir santykinė svarbiausių klientų dalis šioje apyvartoje;

– organizacijose dirbančių lobistų ir prekybos asociacijų išlaidų, susijusių su 
tiesioginiu lobizmu ES institucijose, sąmata; 

– NVO ir tyrimų institucijų bendras biudžetas ir jo suskirstymas pagal pagrindinius 
finansavimo šaltinius; 

17. pabrėžia, kad reikalavimas atskleisti finansinius duomenis turi būti vienodai taikomas 
visiems interesų grupių atstovams;

18. prašo Komisijos, prieš Parlamentui priimant sprendimą prisijungti prie registro, pateikti 
tikslesnės informacijos apie tai, kaip bus atskleidžiami minėtieji duomenys;

19. primena Komisijai, kad finansiniai skaičiavimai – ne visuomet pats geriausias būdas 
pateikti informaciją apie lobistų veiklos mastą, ypač kai kalbama apie NVO, kuriose daug 
darbo atliekama neatlyginamai; prašo Komisijos iš naujo apsvarstyti, ar daugiau 
informacijos galėtų suteikti lobistų veiklos aprašas;

20. prašo, kad kompetentingos Parlamento institucijos pateiktų reikiamus Darbo tvarkos 
taisyklių pakeitimus;

21. paveda Pirmininkui šią rezoliuciją Komisijai ir Tarybai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Politinių institucijų skaidrumas – būtina jų teisėtumo sąlyga. Turi būti paprasta kruopščiai 
tikrinti, kaip priimami sprendimai, kokios jėgos daro jiems įtaka ir pagaliau kaip skirstomi 
ištekliai, t. y. mokesčių mokėtojų pinigai. Taigi lobistų veiklą reglamentuojančios taisyklės 
galiausiai yra teisėtumo klausimas.

Apytikriai apskaičiuota, kad šiuo metu Briuselyje dirba apie 15 000 lobistų ir veikia 2 500 
lobistų organizacijos. Skaičiuojant pagal leidimus, išduotus nuolatiniams lankytojams ir 
specialieji leidimai, Parlamente veiklą vykdo apie 5 000 lobistų. 

Komisija, parengdama žaliąją knygą „Europos skaidrumo iniciatyva“, pradėjo su lobistų 
veikla susijusias diskusijas. Pagrindinis šio pasiūlymo tikslas – atviriau skelbti veikėjus, kurie 
daro įtaką ES institucijų rengiamiems ir priimamiems teisės aktams, ir būdus, kuriais jie šią 
įtaką daro. Komisija siūlo savanorišką registrą ir lobistų elgesio kodeksą. Parlamentas jau turi 
registrą ir elgesio kodeksą, kuris yra įtvirtintas Europos Parlamento Darbo tvarkos taisyklių 4 
straipsnyje.

Šiame pranešime remiamasi Komisijos žaliąja knyga „Europos skaidrumo iniciatyva“. 
Tikimasi, kad Europos Parlamentas, vienas iš teisės aktų leidėjų, laikysis tvirtos pozicijos 
interesų atstovavimo ES klausimais.

Europos parlamento lobistų veiklą reglamentuojančių taisyklių kūrimo istorija

Parlamente jau ilgą laiką diskutuojama lobizmo klausimais, dėl kurių kyla daug ginčų. 
Laikomasi skirtingų pozicijų, o 27 valstybėse narėse vyrauja įvairios tradicijos. Daugelyje 
valstybių narių nėra nuostatų, pagal kurias būtų reglamentuojama tokių grupių veikla 
parlamentiniu ar vyriausybiniu lygmeniu. Kita vertus, JAV lobistas turi perskaityti beveik 600 
puslapių paaiškinimų, kad galėtų tinkamai vykdyti savo veiklą. Kaip bebūtų, šiandien 
dauguma sutaria, kad interesų grupės ES teisės aktus priimančioms valdžios institucijoms 
suteikia daug vertingų specialiųjų žinių. 

Parlamentas – pirmoji Europos institucija, atkreipusi dėmesį į tai, kad vis daugėja veiklą 
Europos lygmeniu vykdančių interesų grupių ir ypač, turint mintyje teisės aktų leidybos 
procesą, į šio reiškinio pasekmes. 1989 m. buvo pateiktas pirmas rašytinis klausimas dėl 
galimybės priimti lobizmo veiklos reglamentą. 1991 m. Darbo tvarkos taisyklių, įgaliojimų ir 
parlamentinio imuniteto tikrinimo komitetas pateikė pranešimo projektą, kuriame pasiūlyta 
sudaryti lobistų elgesio kodeksą ir registrą. Tačiau, po labai varginančių diskusijų komitete 
pasiūlymai svarstymui plenariniame posėdyje nepateikti.

Po 1994 m. įvykusių Europos Parlamento rinkimų diskusijos dėl lobistų veiklą 
reglamentuojančių teisės aktų atnaujintos. Pateikus kitą to paties komiteto pranešimą buvo 
išvengta su terminais susijusių prieštaravimų ir buvo pasikliauta savanoriška pačių interesų 
grupių pateikta apibrėžtimi. Pagal pasiūlymus reglamentuoti lobistų veiklą, palyginti su 1993 
m. pasiūlymais, ji būtų ne taip griežtai kontroliuojama ir pagal juos būtų sukurta lobizmui 
palankesnė aplinka. Tada kilo mintis sudaryti registrą, kuriame būtų paviešinta interesų grupių 
atstovų veikla ir interesai. Numatyta, kad interesų grupių atstovai mokės registracijos mokestį, 
laikysis elgesio kodekso nuostatų ir pasirašys registre. Mainais jiems bus išduotas leidimas ir 
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suteikta galimybė lankytis tam tikrose EP patalpose ir naudotis Parlamento dokumentais. 
1996 m. sausio mėn. plenariniame posėdyje buvo padaryta daug pranešimo pakeitimų ir 
pranešimas buvo grąžintas komitetui.

1996 m. liepos mėn. buvo pasiektas kompromisinis susitarimas. Turint mintyje finansinius 
interesus, kiekvienas Parlamento narys turi pateikti išsamią profesinės veiklos deklaraciją. 
Parlamento nariai, eidami pareigas, nepriima jokių dovanų ir negauna jokios naudos. 
Užregistruoti padėjėjai taip pat turi pateikti deklaraciją, kurioje nurodo bet kokią apmokamą 
savo veiklą. Šios taisyklės buvo įtrauktos į Parlamento Darbo tvarkos taisykles (9 straipsnis ir 
I bei IX priedai). Vėliau praktiniais sumetimais buvo imtasi tolesnių veiksmų dėl tam tikros 
šios informacijos dalies skelbimo Parlamento tinklalapyje. Šiandien registruotų lobistų 
sąrašai, Europos Parlamento narių finansinių interesų deklaracijos ir registruotų padėjėjų 
sąrašai yra prieinami.

Pranešėjo pasiūlymai

2007 m. spalio 8 d. Konstitucinių reikalų komitetas, rengdamas šį pranešimą, surengė 
seminarą lobizmo siekiant daryti įtaką Europos Sąjungai klausimais, kad būtų apsvarstyta 
esama su interesų atstovavimu susijusi padėtis ir būtų gauta suinteresuotųjų šalių atsiliepimų 
apie Komisijos žaliąją knygą „Europos skaidrumo iniciatyva“. Šio proceso metu, pranešėjas 
nustatė šiuos svarbius klausimus, kurie aptariami šiame pranešime:

1. Kokia turėtų būti lobisto apibrėžtis?

Komisija apibrėžia lobizmą kaip „veiklą, kuria siekiama daryti įtaką Europos institucijų 
politikos formavimo ir sprendimų priėmimo procesams“. Ši apibrėžtis dera su Europos 
Parlamento Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 4 dalyje pateikiamu lobisto apibrėžimu, kad 
tai – asmenys, pageidaujantys „dažnai lankytis Parlamento patalpose ir teikti nariams 
informaciją, susijusią su jų parlamentiniais įgaliojimais. Šie asmenys gali atstovauti savo 
pačių ar trečiųjų asmenų interesams“.

Pranešėjas laikosi nuomonės, kad neturėtų būti jokio esminio skirtumo, ar pramonininkas, ar 
aplinkosaugininkas bando užmegzti ryšius su Parlamentu, ar gamintojų, ar vartotojų 
interesams atstovaujama ir ar privataus, ar viešojo sektoriaus veikėjai diskutuoja su Europos 
Parlamento nariais. Be to, kai advokatų kontoros, darančios įtaką būsimiems teisės aktams, 
kai jos neatstovauja interesams, susijusiems su teismo bylomis, turėtų būti laikomos lobistais.

2. Ar interesų grupių atstovų registras turėtų būti savanoriškas ar privalomas?

Komisija siūlo savanorišku registravimu grindžiamą sistemą. Paskatos registruotis galėtų būti 
automatinis įspėjimas apie vykstantį konsultavimąsi suinteresuotosioms šalims aktualiais 
klausimais. Komisija pradėjo plataus masto konsultacijas, kuriose dalyvavo apie 200 
organizacijų. Daugelyje pateiktų nuomonių remiamas savanoriškumo principu veikiančio 
registro sukūrimas, tačiau tam tikri dalyviai, ypač NVO, pasisakė už privalomą registraciją.

Siekiant sukurti naują registrą laiku, kaip siūloma Komisijos žaliojoje knygoje „Europos 
skaidrumo iniciatyva“, registras turėtų būti savanoriškas. Norint sukurti privalomą registrą 
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reikėtų teisinio pagrindo. Taigi, pranešėjas sutinka su Komisijos požiūriu, pagal kurį būtų 
kuriamas savanoriškas registras. 

Vis dėlto gali būti laikomasi nuomonės, kad tai – greičiau akademinis klausimas. Pavyzdžiui, 
pagal galiojančius teisės aktus Parlamento registras yra savanoriškas, t. y., norint gauti lobisto 
statusą nereikia registruotis. Tačiau patikimi lobistai registruojasi. Parlamento registras yra de 
facto privalomas. Bet kokiu atveju, po metų būtų vertinama, kaip veikia Komisijos 
registracijos sistema. Žinoma, taip pat galėtų būti iš naujo svarstoma savanoriškos sistemos 
alternatyva.

3. Kokios sankcijos turėtų būti taikomos, kai pažeidžiamos elgesio kodekso nuostatos?

Jei būtų įvesta savanoriškos registracijos sistema, griežčiausia įmanoma sankcija –
pašalinimas iš registro. Neturint teisinio pagrindo negali būti kalbos apie baudas ar kitas 
panašias sankcijas. Turint mintyje lobistų patikimumą, pašalinimas iš registro nėra beprasmė 
sankcija. Tačiau, galėtų būti griežčiau kontroliuojama, kaip laikomasi šių taisyklių. 

4. Kokia finansinių duomenų dalis turėtų būti atskleista?

Pasak Komisijos, pateikus finansinę informaciją būtų galima numanyti interesų grupių 
daromą įtaką. Komisija nusprendė, kad būtina ir dera pranešti atitinkamus biudžeto skaičius ir 
pateikti jo suskirstymą pagal pagrindinius klientus ir (arba) finansavimo šaltinius. Pagrindinis 
interesų grupių atstovų finansavimo šaltinių atskleidimo tikslas – užtikrinti, kad sprendimus 
priimančios institucijos ir visa visuomenė galėtų nustatyti svarbiausias konkrečios lobistinės 
veiklos varomąsias jėgas ir jas įvertinti.  Komisija reikalauja pateikti informaciją apie:

– profesionalių konsultacijų ir advokatų kontorų, užsiimančių lobistine veikla ES 
institucijose, apyvartą, susijusią su lobistine veikla ES institucijose, ir santykinę klientų 
dalį šioje apyvartoje;

– organizacijose dirbančių lobistų ir prekybos asociacijų išlaidų, susijusių su tiesioginiu 
lobizmu ES institucijose, sąmatą;

– NVO ir tyrimų institucijų bendrą biudžetą ir jo suskirstymą pagal pagrindinius 
finansavimo šaltinius.

Smulkesnė informacija bus pateikta, kai Komisija pristatys duomenų bazės sąsajos beta 
versiją ir tiksliau nurodys, kokių duomenų reikės. Finansiniai skaičiavimai – ne visuomet pats 
geriausias būdas pateikti informaciją apie lobistų veiklos mastą, pvz., ypač NVO, kuriose 
daug darbo atliekama neatlyginamai. 

Dar yra klausimų, į kuriuos nėra aiškaus atsakymo: kokios reikėtų informacijos siekiant 
įvertinti išorinių jėgų daromą įtaką teisėkūros procesui ir kaip būtų galima ją gauti 
nenusižengiant teisėtoms konfidencialumo taisyklėms arba nepradedant taikyti apsunkinančių 
administracinių procedūrų.

5. Ar reikėtų sukurti bendrą Europos Parlamento ir Komisijos registrą?

Komisija ragina kurti bendrą Komisijos ir Parlamento registrą. Pranešėjas mano, kad 
vadovaujantis visuomenės požiūriu, šios dvi institucijos laikomos viena. Taip pat visos 
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suinteresuotosios pusės pageidauja „vieno langelio“ principo. Nors institucijos skiriasi iš 
esmės ir jos gali taikyti skirtingus reikalavimus lobistams, pavyzdžiui, susijusius su finansinių
duomenų atskleidimu, tai turi būti laikoma administracinio pobūdžio klausimu. Taigi 
pranešėjas siūlo bendrai darbo grupei svarstyti, koks būtų šio bendro registro poveikis.

6. Parlamento skaidrumo didinimas

Pranešėjas mano, kad skaidrumo kūrimas – tai dvikryptis procesas. Tai reiškia, kad 
reikalaudamas skaidresnės lobistų veiklos, Parlamentas taip pat turėtų imtis veiksmų, kuriais 
būtų siekiama didinti skaidrumą. Taigi pranešėjas ragina teikti daugiau su įregistruotomis ir 
neįregistruotomis jungtinėmis grupėmis susijusios informacijos, nes įprasta, kad jas 
finansiškai remia interesų grupės.

Dar pranešėjas siūlo nagrinėti pasiūlymą dėl vadinamojo poveikio teisėkūrai principo, kaip 
pažangiosios patirties, taikymo, t. y. sudaryti nurodomąjį interesų atstovų, su kuriais buvo 
konsultuotasi rengiant pranešimą, sąrašą, kuris būtų pridėtas prie Parlamento pranešimų. 
Pagal šią mintį siekiama nurodyti įvairius interesus, kurie susiję su teisėkūros procesu, taigi, ir 
padėti visuomenei, žiniasklaidai, kitiems Parlamento nariams ir visiems kitiems 
besidomintiems kruopščiai tikrinti Parlamento veiklą. Kita vertus, dažnai susijusi informacija 
gaunama laikantis konfidencialumo principo ir turi būti saugoma Parlamento narių 
nepriklausomybė. Taigi, pirmiausia reikia ištirti galimybę įgyvendinti šią mintį.

Pavyzdžiui, rengiant šį pranešimą buvo konsultuotasi bent jau su šiomis organizacijomis. 
Kitos atsiuntė elektroninius laiškus ir neformaliu būdu pateikė trumpą informaciją.

1) Organizacija „Business Europe“,
2) Europos viešųjų ryšių konsultacijų įmonių 
asociacija (angl. EPACA),
3) Lobizmo skaidrumo ir etikos 
reglamentavimo aljansas (ALTER-EU) 
(organizacija „Friends of the Earth Europe“, 
Europos žurnalistų federacija),
4) Europos chemijos pramonės taryba 
(Cefic),
5) Europos reikalų specialistų asociacija 
(angl. SEAP),

6) Prancūzijos prekybos rūmai,
7) Europos Sąjungos advokatūrų ir teisininkų 
draugijų taryba (angl. CCBE),
8) Tarptautinė ryšių su visuomene asociacija 
(angl. IPRA),
9) JK teisininkų draugija,
10) advokatų kontora „White&Case“,
11) Amerikos prekybos rūmai,
12) Komisija.

Be to, šios organizacijos, kaip suinteresuotosios šalys, dalyvavo 2007 m. spalio 8 d. 
Konstitucinių reikalų komiteto surengtame seminare lobizmo siekiant daryti įtaką Europos 
Sąjungai klausimais. Kitos išreiškė savo nuomonę, kai vyko apskritojo stalo diskusijos.

1) Organizacija „Business Europe“,
2) Europos vartotojų apsaugos organizacija 
(BEUC),
3) Europos reikalų specialistų asociacija 
(angl. SEAP),
4) Europos viešųjų ryšių konsultacijų įmonių
asociacija (angl. EPACA),

5) Nevyriausybinė organizacija „Corporate 
Europe Observatory“ (angl. CEO),  
6) Lobizmo skaidrumo ir etikos 
reglamentavimo aljansas (ALTER-EU), 
7) įmonė „Daimler“ (organizacijoje dirbantis 
lobistas),
8) Europos Sąjungos advokatūrų ir teisininkų 
draugijų taryba (angl. CCBE).
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Išvada

Užbaigiant, pranešėjas atkreipia dėmesį į skaidrumo svarbą, ragina su visais interesų grupių 
atstovais elgtis vienodai, siūlo laikytis laukimo principo, kai nagrinėjami konkretūs 
Komisijos pasiūlymai (pvz., dėl registro ir susijusių detalių) ir pateikia pavyzdžių, kaip 
Parlamentas galėtų didinti savo paties skaidrumą.
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