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#pristupinformacijama 

Najvažnija preporuka za pravo na pristup informacijama na EU razini: 
Garantirati pravo građana na pristup informacijama u EU na način da se na zahtjeve odgovara 

pravovremeno i potpuno, dajući barem djelomičan pristup ako potpun pristup nije moguć zbog 
ograničenja. 

85% smatra da javnosti moraju 
biti dostupne potpune 
informacije o pregovaračkim 
stajalištima država članica   

84% smatra važnim učiniti 
dostupnim dokumente 
Europske Centralne Banke o 
planovima i djelovanju kao 
odgovor na financijsku krizu  

86% smatra važnim objavljivati 
financijske izvještaje i evaluacije 
o potrošnji sredstava iz EU 
proračuna u državama 
članicama 

pristup 
informacijama 

70% smatra opće poznatom 
činjenicom da lobisti imaju 
snažan utjecaj na usvajanje 
politika i pravila EU  

73% je zabrinuto što lobitsti 
poslovnog sektora imaju 
previše utjecaja na odluke EU  

77% smatra da lobiranje za 
poslovni sektor može 
rezultirati odlukama koje nisu 
u javnom interesu   

80% vjeruje da treba 
uspostaviti obaveznu 
regulaciju lobiranja kako bi se 
osiguralo ravnomjerno 
sudjelovanje različitih interesa 
u donošenju odluka 

transparentnost 
lobiranja 

Transparentnost u EU je IN! 
 

Uredba EU o pravu na pristup službenim dokumentima 1049/2001 biti će ponovo raspravljana u 
Vijeću ministara tijekom 2013.  
 
Tijekom rasprave o Uredbi u Europskom parlamentu u svibnju 2013.,  većina zastupnika  naglasila je 
potrebu za proširenjem prava građana na pristup informacijama na razini EU, tim više što Lisabonski 
ugovor obuhvaća to pravo kao temeljno pravo od 2009. Dodatno, zastupnici smatraju kako građani 
zahtijevaju više transparentnosti i legitimnosti od EU institucija, osobito tijekom financijske krize.  
 

Istraživanje javnog mnijenja o transparentnosti, lobiranju i etici u EU 
 

Anketu je proveo TNS opinion2 u šest država tijekom siječnja 2013. – Austrija, Češka, Francuska, 
Nizozemska, Španjolska, Velika Britanija – uz sudjelovanje 6 000 ispitanika. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Istraživanje potvrđuje nalaze projekta EU građanin iz 2012.: da su građani gladni informacija o tome 
što se zaista događa u Briselu, osobito u odnosu na donošenje odluka i trošenje proračuna,”  

Helen Darbishire, Access Info Europe 
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