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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie określenia ram dla działalności grup interesu (lobbystów) w instytucjach 
europejskich
(2007/2115(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 9 ust. 1 Regulaminu,

– uwzględniając zieloną księgę zatytułowaną „Europejska inicjatywa na rzecz 
przejrzystości” przedstawioną przez Komisję (COM(2006)0194),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Zielona księga ‘Europejska inicjatywa 
na rzecz przejrzystości’ – działania następcze” (COM(2007)0127),

– uwzględniając swoją decyzję z dnia 17 lipca 1996 r. w sprawie zmiany Regulaminu 
(lobbing w Parlamencie)1,

– uwzględniając swoją decyzję z dnia 13 maja 1997 r. w sprawie zmiany Regulaminu 
(kodeks postępowania dotyczący lobbystów)2,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz opinie Komisji 
Kontroli Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji 
Prawnej, jak również Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych (A6-0000/2007),

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

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

C. mając na uwadze szacunkowe dane o ok. 15 000 lobbystów i 2 500 organizacji 
lobbystycznych w Brukseli,

D. mając na uwadze propozycję Komisji utworzenia wspólnego rejestru grup interesu w 
instytucjach europejskich w ramach europejskiej inicjatywy na rzecz przejrzystości, 
podjętej przez Komisję,

E. mając na uwadze, że Parlament posiada własny rejestr lobbystów3 od 1996 r., a także 

                                               
1 Dz.U. C 261 z 9.9.1996, str. 52.
2 Dz.U. C 167 z 2.6.1997, str. 14.
3 Art. 9 ust. 4 Regulaminu.
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kodeks postępowania1, który nakłada na lobbystów obowiązek postępowania zgodnego z 
najwyższymi normami etycznymi,

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

Zwiększenie przejrzystości Parlamentu

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

2. postanawia zbadać możliwości wprowadzenia „śladu legislacyjnego”, tj. orientacyjnego 
wykazu (dołączanego do sprawozdań Parlamentu) grup interesu, z którymi konsultowano 
się w czasie prac nad przygotowaniem sprawozdania;

3. zwraca się do kwestorów z prośbą o opracowanie planu poprawy wdrażania i kontroli 
przepisów Parlamentu, zgodnie z którymi poseł musi złożyć oświadczenie na temat 
udzielonego mu wsparcia finansowego lub wsparcia w postaci udostępnienia personelu 
lub sprzętu2; 

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

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

Wniosek Komisji

6. z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji stworzenia konkretniejszych ram dla 
działalności grup interesu, co stanowi element europejskiej inicjatywy na rzecz 
przejrzystości;

7. zgadza się z przedstawioną przez Komisję definicją, zgodnie z którą lobbing to „działania 
mające na celu wywarcie wpływu na procesy kształtowania polityki i podejmowania 
decyzji przez instytucje europejskie”; uważa, że definicja ta jest zgodna z art. 9 ust. 4 
Regulaminu;

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

9. zasadniczo z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji jednorazowej rejestracji, 
                                               
1 Załącznik IX art. 3 Regulaminu.
2 Załącznik I art. 2 Regulaminu.
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podczas której lobbyści mogliby się zarejestrować zarówno w Komisji, jak i w 
Parlamencie; przypomina jednak, że między Komisją a Parlamentem jako instytucjami 
istnieją zasadnicze różnice; dlatego zastrzega sobie prawo do oceny wniosku Komisji po 
zakończeniu prac nad nim i dopiero wtedy do podjęcia decyzji o jego ewentualnym 
poparciu;

10. proponuje, aby jak najszybciej powołać wspólną grupę roboczą, w skład której wejdą 
zarówno przedstawiciele Komisji, jak i Parlamentu, i której celem będzie 
przeanalizowanie konsekwencji wspólnego rejestru;

11. zaleca, aby Rada przyłączyła się do tworzenia ewentualnego wspólnego rejestru;

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

13. wzywa Komisję do negocjacji z Parlamentem na temat proponowanego kodeksu 
postępowania dla lobbystów; przypomina Komisji, że od ponad 10 lat Parlament posiada 
taki kodeks;

14. jest świadomy faktu, że największą możliwą sankcją dla lobbystów, którzy wprowadzą do 
rejestru nieprawdziwe informacje lub nie będą przestrzegać kodeksu postępowania, jest 
skreślenie z rejestru; 

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

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

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

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

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

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

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

19. przypomina Komisji, że dane finansowe nie zawsze stanowią najlepszą metodę podawania 
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informacji na temat skali działalności lobbingowej, zwłaszcza w przypadku organizacji 
pozarządowych, które w znacznym stopniu korzystają z nieodpłatnej pracy; zwraca się do 
Komisji, aby ponownie rozważyła, czy pisemny opis działalności lobbingowej nie miałby 
bardziej informacyjnego charakteru;

20. zwraca się do właściwych organów Parlamentu, aby zaproponowały konieczne zmiany w 
Regulaminie;

21. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji.
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UZASADNIENIE

Przejrzystość instytucji politycznych jest wstępnym warunkiem ich legitymacji.
Przypatrywanie się, w jaki sposób podejmowane są decyzje, jakie wpływy kryją się za nimi i 
wreszcie jak lokowane są zasoby, czyli pieniądze podatników, powinno być łatwe. W 
związku z tym zasady lobbingu są ostatecznie kwestią legitymacji.

Szacuje się, że obecnie w Brukseli znajduje się ok. 15 000 lobbystów i 2 500 organizacji 
lobbystycznych. Jeżeli policzyć stałe i „ekspresowe” przepustki odwiedzających, w 
Parlamencie Europejskim działa ok. 5 000 lobbystów.

Podejmując europejską inicjatywę na rzecz przejrzystości, Komisja rozpoczęła dyskusję na 
temat lobbingu. Głównym celem tej propozycji jest przedstawienie w bardziej otwarty sposób 
podmiotów i kanałów wpływu, które działają w czasie przygotowywania i przyjmowania 
aktów legislacyjnych przez instytucje UE. Komisja proponuje utworzenie dobrowolnego 
rejestru oraz kodeksu postępowania lobbystów. Parlament posiada już rejestr i kodeks 
postępowania, które zostały ustanowione na mocy art. 4 Regulaminu Parlamentu 
Europejskiego.

Niniejsze sprawozdanie powstało w odpowiedzi na inicjatywę Komisji na rzecz 
przejrzystości. Jako współprawodawca Parlament Europejski oczekuje zajęcia twardego 
stanowiska w sprawie grup interesu w UE.

Historia zasad lobbingu w Parlamencie Europejskim

Przez długi czas lobbing był kontrowersyjnym tematem debat parlamentarnych. Stanowiska 
na ten temat są bardzo różne, tak samo jak tradycje w 27 państwach członkowskich. W 
większości państw członkowskich w ogóle nie ma przepisów regulujących działalność tych 
grup na szczeblu parlamentarnym lub rządowym. Z drugiej strony w Stanach Zjednoczonych 
lobbysta musi przeczytać prawie 600 stron wyjaśnień, żeby jego działalność przebiegała 
prawidłowo. W każdym razie obecnie istnieje powszechna zgoda co do tego, że grupy 
interesu dostarczają organom ustawodawczym UE cenne ekspertyzy.

Parlament był pierwszą instytucją europejską, która zajęła się kwestią coraz liczniejszych 
grup interesu na szczeblu europejskim, a zwłaszcza konsekwencjami tego zjawiska dla 
procesu legislacyjnego. Pierwsze pytanie pisemne dotyczące ewentualnego uregulowania 
działalności lobbingowej przedłożono w 1989 r. W 1991 r. Komisja ds. regulaminu, 
weryfikacji mandatów i immunitetów opracowała projekt sprawozdania, zawierający 
propozycje utworzenia kodeksu postępowania i rejestru lobbystów. Jednakże po bardzo 
trudnych debatach w komisji propozycje nie zostały przedstawione na posiedzeniu 
plenarnym.

Po wyborach do Parlamentu w 1994 r. wznowiono debatę na temat uregulowania lobbingu. W 
kolejnym sprawozdaniu tej samej komisji uniknięto konfliktów terminologicznych i oparto się 
na dobrowolnej samodefinicji grup interesu. Propozycje regulacyjne były mniej restrykcyjne, 
uznano je także za bardziej otwarte dla lobbystów w porównaniu ze sprawozdaniem z 1993 r.
Powstała koncepcja rejestru, w którym grupy interesu musiały publicznie przedstawiać swoją 
działalność i interesy. Grupy interesu miały wnosić opłatę za rejestrację, przestrzegać kodeksu 



PE369.734v01-00 8/11 PR\692569PL.doc

PL

postępowania i wpisywać się do rejestru. W zamian otrzymywały przepustkę oraz dostęp do 
części pomieszczeń PE i jego dokumentów. W styczniu 1996 r. sprawozdanie zostało 
znacznie poprawione na sesji plenarnej i odesłane do Komisji.

W lipcu 1996 r. znaleziono kompromis. Jeżeli chodzi o korzyści majątkowe, każdy poseł jest 
teraz zobowiązany do złożenia szczegółowego oświadczenia na temat działalności 
zawodowej. Posłom nie wolno przyjmować jakichkolwiek podarunków lub korzyści podczas 
wykonywania swoich obowiązków. Zarejestrowani asystenci również mają obowiązek 
złożenia oświadczeń na temat wszelkiej innej płatnej działalności. Przepisy te zostały 
włączone do Regulaminu Parlamentu (art. 9 oraz załączniki I i IX). Następnie podjęto dalsze, 
praktyczne kroki dotyczące publikacji niektórych z tych informacji na stronie internetowej 
Parlamentu. Obecnie dostępne są wykazy zarejestrowanych lobbystów, oświadczeń 
majątkowych posłów i zarejestrowanych asystentów.

Propozycje sprawozdawcy

W ramach przygotowań do niniejszego sprawozdania Komisja Spraw Konstytucyjnych 
zorganizowała w dniu 8 października 2007 r. warsztaty na temat lobbingu w Unii 
Europejskiej, których celem była analiza obecnej sytuacji w zakresie grup interesu oraz 
poznanie reakcji zainteresowanych stron na inicjatywę Komisji na rzecz przejrzystości. W 
czasie tego procesu sprawozdawca określił następujące zasadnicze kwestie, jakimi należy się 
zająć w sprawozdaniu:

1. Jak należy zdefiniować lobbystę?

Komisja określa lobbing jako „działania mające na celu wywarcie wpływu na procesy 
kształtowania polityki i podejmowania decyzji przez instytucje europejskie”. Definicja ta jest 
zgodna z art. 9 ust. 4 Regulaminu, który uznaje za lobbystów osoby, które „chciałyby mieć 
częsty dostęp do lokali Parlamentu w celu dostarczania informacji posłom w ramach ich 
mandatu parlamentarnego, w interesie własnym lub osób trzecich”.

Sprawozdawca jest zdania, że nie należy wprowadzać istotnego rozróżnienia w zależności od 
tego, czy o dostęp do Parlamentu ubiegają się przemysłowcy, czy ekolodzy, czy 
reprezentowane są interesy producentów, czy konsumentów, oraz czy w dialog z posłami 
zaangażowane są podmioty prywatne, czy publiczne. Ponadto, jeżeli wpływ na przyszłe 
ustawodawstwo wywierają kancelarie prawne, które nie reprezentują stron w sprawach 
sądowych, należy je traktować jak lobbystów.

2. Czy rejestr grup interesu powinien być dobrowolny czy obowiązkowy?

Komisja proponuje system dobrowolnej rejestracji. Zachęty polegałyby na automatycznym 
powiadamianiu o konsultacjach w kwestiach o dużym znaczeniu dla zainteresowanych stron. 
Komisja rozpoczęła szeroką konsultację, w której wzięło udział prawie 200 organizacji. Wiele 
z nich opowiedziało się za utworzeniem dobrowolnego rejestru, lecz niektóre – zwłaszcza 
organizacje pozarządowe – poparły obowiązkową rejestrację.

Aby utworzyć nowy rejestr w odpowiednim czasie, tak jak zaproponowała to Komisja w 
swojej inicjatywie na rzecz przejrzystości, rejestr powinien być dobrowolny. Obowiązkowy 



PR\692569PL.doc 9/11 PE369.734v01-00

PL

rejestr wymagałby podstawy prawnej. W związku z tym sprawozdawca zgadza się z 
podejściem Komisji, aby rejestr był dobrowolny.

Niemniej jednak dyskusję nad tą kwestią można uznać za akademicką. Na przykład, rejestr 
Parlamentu jest prawnie dobrowolny, tzn. status lobbysty nie wymaga rejestracji. Jednakże 
wiarygodni lobbyści dokonują rejestracji. Rejestr Parlamentu jest de facto obowiązkowy. W 
każdym razie rejestr Komisji zostanie oceniony po roku; dobrowolny system również można 
będzie poddać ocenie.

3. Czy za naruszenia kodeksu postępowania powinno się nakładać sankcje?

Przy dobrowolnym systemie rejestracji największą możliwą sankcją jest skreślenie z rejestru.
Bez podstawy prawnej grzywny i inne sankcje tego typu są wykluczone. Z punktu widzenia 
wiarygodności lobbystów nie jest to wcale nic nie znacząca sankcja. Kontrola przestrzegania 
zasad mogłaby jednak być większa.

4. Do jakiego stopnia należy ujawniać informacje finansowe?

Według Komisji informacje finansowe świadczą o wpływie grup interesu. Komisja doszła do
wniosku, że konieczne i proporcjonalne jest, aby wymagać od podmiotów dokonujących 
rejestracji podania ogólnych danych budżetowych, wraz z podziałem na najważniejszych 
klientów lub źródła finansowania. Głównym celem podania tych informacji jest umożliwienie 
decydentom i ogółowi społeczeństwa zidentyfikowania głównych sił stojących za daną 
działalnością lobbingową i oszacowania ich wpływu. Komisja wymaga następujących 
informacji:

– w przypadku specjalistycznych firm doradczych i kancelarii prawnych obrotów
związanych z lobbingiem wśród instytucji UE, a także względnego udziału ich 
najważniejszych klientów;

– w przypadku lobbystów zatrudnionych przez przedsiębiorstwa i stowarzyszeń 
branżowych szacunkowego kosztu związanego z bezpośrednią działalnością 
lobbingową wśród instytucji UE;

– w przypadku organizacji pozarządowych i zespołów ekspertów kwotę budżetu ogółem 
oraz w podziale na główne źródła finansowania.

Szczegóły mają jeszcze zostać wyjaśnione, kiedy Komisja przedstawi wersję beta swojej bazy 
danych, a także bardziej sprecyzowane informacje na temat wymaganych danych. Dane 
finansowe nie zawsze stanowią najlepszą metodę podawania informacji na temat skali 
działalności lobbingowej, ponieważ np. zwłaszcza organizacje pozarządowe w znacznym 
stopniu korzystają z pracy społecznej. 

Kwestie, które jeszcze należy jednoznacznie wyjaśnić, to: Jakie informacje są przydatne w 
celu oceny zewnętrznego wpływu na proces legislacyjny? W jaki sposób można je zdobyć, 
nie naruszając zasad uzasadnionej poufności lub zbyt uciążliwych procedur 
administracyjnych?

5. Czy Parlament Europejski powinien mieć wspólny rejestr z Komisją?
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Komisja opowiada się za utworzeniem wspólnego rejestru Komisji i Parlamentu.
Sprawozdawca jest zdania, że obie instytucje są postrzegane przez społeczeństwo jako całość.
Również wszystkie zainteresowane strony życzyłyby sobie jednorazowej rejestracji. Mimo że 
instytucje te istotnie się różnią i mogą one ostatecznie ustanowić różne wymogi dla 
lobbystów, np. w odniesieniu do ujawniania informacji finansowych, kwestię tę należy uznać 
za administracyjną. W związku z tym sprawozdawca proponuje powołanie wspólnej grupy 
roboczej w celu przeanalizowania konsekwencji wspólnego rejestru.

6. Zwiększenie przejrzystości Parlamentu

Sprawozdawca uważa, że przejrzystość ma charakter dwukierunkowy. Oznacza to, że jeżeli 
Parlament wymaga od lobbystów większej przejrzystości, sam również może działać w 
bardziej transparentny sposób. Dlatego sprawozdawca wzywa do przejrzystości 
zarejestrowanych i niezarejestrowanych intergrup, często finansowanych przez grupy 
interesu.

Ponadto sprawozdawca proponuje zbadanie możliwości wprowadzenia „śladu legislacyjnego” 
jako najlepszej praktyki, tj. orientacyjnego wykazu grup interesu, z którymi konsultowano się 
w czasie prac nad przygotowaniem sprawozdania, dołączanego do sprawozdań 
parlamentarnych. Celem jest ukazanie różnych interesów, na które ma wpływ proces 
legislacyjny, a tym samym ułatwienie społeczeństwu, mediom, pozostałym posłom i 
wszelkim zainteresowanym wglądu w prace Parlamentu. Z drugiej strony istotne informacje 
często uzyskuje się w poufny sposób, należy także chronić niezależność posłów. Dlatego też 
najpierw należy zbadać, czy taki pomysł jest wykonalny.

Przykładowo, podczas opracowywania niniejszego sprawozdania zasięgnięto opinii m.in. 
niżej wymienionych organizacji. Wiele innych przesłało zwięzłe informacje drogą 
elektroniczną lub nieoficjalnie.

1) Konfederacja Europejskiego Biznesu 
(Business Europe)
2) Europejskie Stowarzyszenie Firm 
Doradczych w zakresie Spraw Publicznych 
(EPACA),
3) Sojusz na rzecz przejrzystości lobbingu i
uregulowań prawnych dotyczących etyki 
(ALTER-EU) (Przyjaciele Ziemi – Europa, 
Europejska Federacja Dziennikarzy)
4) Europejska Rada Przemysłu Chemicznego 
(CEFIC)
5) Stowarzyszenie Profesjonalnych Firm w
zakresie Spraw Europejskich (SEAP)

6) Francuska Izba Handlowa
7) Rada Adwokatur i Stowarzyszeń 
Prawniczych Europy (CCEB)
8) Międzynarodowe Stowarzyszenie Public 
Relations (IPRA)
9) Stowarzyszenie Prawnicze Wielkiej 
Brytanii (UKLawSociety)
10) White&Case
11) Amerykańska Izba Handlowa
12) Komisja

Ponadto następujące organizacje były reprezentowane podczas warsztatów na temat lobbingu 
w UE, przeprowadzonych przez Komisję Spraw Konstytucyjnych w dniu 8 października. Inne 
przedstawiły swoje opinie podczas wspólnej dyskusji.

1) Business Europe
2) Europejska Organizacja Konsumentów 

5) Corporate Europe Observatory (CEO)
6) ALTER-EU
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(BEUC)
3) SEAP
4) EPACA

7) Daimler (lobbysta zatrudniony przez 
przedsiębiorstwo)
8) CCBE

Podsumowanie

Podsumowując, sprawozdawca wskazuje na znacznie przejrzystości, wzywa do 
sprawiedliwego traktowania grup interesu, proponuje poczekać na rezultaty konkretnych 
propozycji Komisji (tj. rejestru i związanych z nim szczegółów) oraz pokazuje na 
przykładach, w jaki sposób Parlament może zwiększyć własną przejrzystość.
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