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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

avoimuusrekisteriä koskevan toimielinten sopimuksen muuttamisesta
(2014/2010(ACI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 13. tammikuuta 2014 pidetyn puhemiehistön kokouksen, jossa 
puhemiehistö hyväksyi avoimuusrekisterin tarkistamista käsittelevän korkean tason 
työryhmän 12. joulukuuta 2013 hyväksymät suositukset,

– ottaa huomioon luonnoksen Euroopan parlamentin ja Euroopan komission väliseksi 
toimielinten sopimukseksi avoimuusrekisteristä unionin toimintapolitiikkojen laatimiseen ja 
täytäntöönpanoon osallistuville organisaatioille ja itsenäisille ammatinharjoittajille 
(jäljempänä ’muutettu sopimus’),

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 11 artiklan 1 ja 2 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 295 artiklan,

– ottaa huomioon 11. toukokuuta 2011 tekemänsä päätöksen Euroopan parlamentin ja 
komission välisen toimielinten sopimuksen tekemisestä yhteisestä avoimuusrekisteristä1,

– ottaa huomioon 23. kesäkuuta 2011 tehdyn Euroopan parlamentin ja Euroopan komission 
välisen toimielinten sopimuksen avoimuusrekisterin perustamisesta unionin 
toimintapolitiikkojen laatimiseen ja täytäntöönpanoon osallistuville organisaatioille ja 
itsenäisille ammatinharjoittajille (jäljempänä ’23. kesäkuuta 2011 tehty sopimus’)2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 127 artiklan 1 kohdan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
(A7-0000/2014),

A. ottaa huomioon, että SEU-sopimuksen 11 artiklan 2 kohdassa todetaan, että ”toimielimet 
käyvät avointa ja säännöllistä vuoropuhelua etujärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan 
kanssa”;

B. ottaa huomioon, että tällaisen vuoropuhelun avoimuus edellyttää, että unionin 
toimintapolitiikkojen laatimiseen ja täytäntöönpanoon vaikuttamaan pyrkivien 
organisaatioiden ja henkilöiden yhteinen rekisteri toimii hyvin;

C. ottaa huomioon, että sääntöjen kehittämisestä edunvalvojien (lobbaajien) toiminnalle 
Euroopan unionin toimielimissä 8. toukokuuta 2008 antamassaan päätöslauselmassa3

vahvistettiin periaatteet, joiden perusteella parlamentti aloitti neuvottelut komission kanssa 
yhteisestä avoimuusrekisteristä;

                                               
1 EUVL C 377 E, 7.12.2012, s. 176.
2 EUVL L 191, 22.7.2011, s. 29.
3 EUVL C 271 E, 12.11.2009, s. 48.
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D. ottaa huomioon, että edellä mainitussa 11. toukokuuta 2011 tehdyssä päätöksessä 
hyväksyttiin säännöt ja kehys avoimuusrekisterin perustamiseksi unionin 
toimintapolitiikkojen laatimiseen ja täytäntöönpanoon osallistuville organisaatioille ja 
itsenäisille ammatinharjoittajille;

1. katsoo, että ehdotettu muutos 23. kesäkuuta 2011 tehtyyn sopimuksen on tässä vaiheessa 
järkevä askel eteenpäin; 

2. esittää uudelleen pakollista rekisteriä koskevan vaatimuksensa, joka on jo esitetty edellä 
mainituissa 8. toukokuuta 2008 annetussa päätöslauselmassa ja 11. toukokuuta 2011 
tehdyssä päätöksessä; 

3. kehottaa komissiota esittämään vuoden 2016 loppuun mennessä lainsäädäntöehdotuksen 
pakollisen rekisterin perustamisesta SEUT-sopimuksen 352 artiklan perusteella; 

4. pyytää komissiota sisällyttämään mahdollisiin tuleviin ehdotuksiin perussopimusten 
kattavasta uudistuksesta ehdotuksen joko SEUT-sopimuksen 298 artiklan muuttamisesta tai 
asianmukaisesta erityisestä oikeusperustasta, joka mahdollistaa pakollisen rekisterin 
perustamisen tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen; 

5. on tietoinen neuvoston roolista avoimuusrekisterin perustamisen jälkeen ja suhtautuu 
myönteisesti siihen, että neuvosto on tullut tarkkailijana mukaan 23. kesäkuuta 2011 tehdyn 
sopimuksen jatkuvaan tarkasteluun; kehottaa kuitenkin jälleen neuvostoa liittymään 
avoimuusrekisteriin mahdollisimman pian, jotta unionin tasolla voidaan varmistaa 
avoimuus kaikissa lainsäätämisen vaiheissa;

6. suhtautuu myönteisesti muutetun sopimuksen nojalla toimitettavien tietojen tarkempaan 
erittelyyn, joka olisi toteutettava vaatimalla, että unionin toimintapolitiikkojen laatimiseen 
ja täytäntöönpanoon osallistuvien organisaatioiden ja itsenäisten ammattihenkilöiden 
kaikkien asiakkaiden henkilöllisyys on paljastettava, ja liittämällä selvästi kaikki rekisterin 
kattamat toiminnot kyseessä oleviin asiakkaisiin; 

7. katsoo, että muutetun sopimuksen liitteenä olevan hyvän edunvalvontatavan b kohdassa 
tarkoitettuihin ”asiattomiin keinoihin” olisi sisällytettävä yleisesti hyväksyttyjen 
periaatteiden lisäksi

– puuttuminen päätöksentekijöiden yksityisyyteen tai yksityiselämään esimerkiksi 
lähettämällä lahjoja päätöksentekijän kotiosoitteeseen tai lähestymällä 
päätöksentekijöitä heidän kotiosoitteessaan tai heidän sukulaistensa tai ystäviensä 
välityksellä;

– valvottavana olevien etujen tai edustettujen asiakkaiden ilmoittamatta jättäminen 
otettaessa yhteyttä Euroopan parlamentin jäseneen tai virkamiehiin tai muuhun 
parlamentin henkilöstöön lainsäädäntöprosessiin liittyvässä asiassa;

– ”peiteryhmien” eli valvottavien etujen ja edustettavien avoimuusrekisteriin 
rekisteröitymättömien osapuolien piilottamiseen käytettävien organisaatioiden 
käyttäminen;
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8. suhtautuu myönteisesti määritelmien selkeyttämiseen siten, että niissä kuvataan 
lakiasiaintoimistojen toimintojen kattamisalaan liittyvät poikkeukset;

9. uskoo, että selkeämmät määritelmät lisäävät rekisteröitymisten määrää ja niiden avulla saa 
paremman käsityksen rekisterin kattamista lakiasiaintoimistojen toiminnoista, niin että 
kyseiset toimistot voivat hyötyä avoimuusrekisterin tarjoamista kannustimista ja osallistua 
avoimella tavalla päätöksentekoon;

10. suhtautuu myönteisesti Brysselin ja Pariisin asianajajayhteisöjen äskettäisiin päätöksiin, 
joissa pannaan merkille asianajajien oikeudellisten toimintojen ja avoimuusrekisterin 
soveltamisalaan kuuluvien muiden toimintojen väliset erot; kehottaa lisäksi Euroopan 
unionin asianajajaliittojen neuvostoa kannustamaan jäseniään ryhtymään samanlaisiin 
toimenpiteisiin;

11. panee tyytyväisenä merkille puhemiehistön aikeen ottaa käyttöön merkittävä määrä 
kannustintoimenpiteitä, joilla pyritään lisäämään osallistumista avoimuusrekisteriin;

12. kehottaa puhemiehistöä harkitsemaan seuraavien konkreettisten ehdotusten sisällyttämistä 
asiaankuuluviin puhemiehistön päätöksiin, jotta edellä tarkoitetut toimenpiteet voidaan 
panna täytäntöön täysimääräisinä:

a) kannustetaan Euroopan parlamentin virkamiehiä tai muuta henkilöstöä, joita on 
lähestynyt avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja harjoittavan 
organisaation edustaja tai tällaisia toimintoja harjoittava ammatinharjoittaja, 
tarkistamaan, onko kyseessä oleva organisaatio rekisteröitynyt, ja jos ei ole, 
kehottamaan sitä rekisteröitymään;

b) rajoitetaan muiden kuin rekisteröityneiden organisaatioiden ja ammatinharjoittajien 
pääsyä Euroopan parlamentin tiloihin;

c) sallitaan tapahtumien järjestäminen ja/tai isännöinti yhdessä rekisterin 
soveltamisalaan kuuluvien organisaatioiden tai ammatinharjoittajien kanssa 
ainoastaan, jos nämä ovat rekisteröityneitä;

d) sallitaan avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvien organisaatioiden edustajien 
tai ammatinharjoittajien osallistuminen valiokuntien kuulemisiin paneelien puhujina 
ainoastaan, jos nämä ovat rekisteröityneitä;

e) rajoitetaan parlamentin mahdollisuus toimia avoimuusrekisterin soveltamisalaan 
kuuluvan elimen järjestämän tapahtuman suojelijana ainoastaan tapauksiin, joissa 
kyseinen elin on rekisteröitynyt;

13. pyytää entisiä parlamentin jäseniä noudattamaan asiaankuuluvia määräyksiä4, kun he 
harjoittavat avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja;

14. pyytää avoimuusrekisterin yhteistä sihteeristöä raportoimaan säännöllisesti 
kannustinjärjestelmän toiminnasta, jotta lopulta voidaan perustaa pakollinen rekisteri; 

                                               
4 Torstaina 19. huhtikuuta 2012 pidetty kvestoreiden sääntömääräinen kokous, PV QUAEST.
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15. korostaa, että rekisteröitymättömät organisaatiot tai ammatinharjoittajat eivät saa 
rekisteröitymiseen liittyviä uusia kannustimia ja etuja (vaikka rekisteröinnin puuttuminen 
olisi vain tilapäistä); 

16. suhtautuu myönteisesti toimielinten ulkopuolisten valvojien toimintaan EU:n toimielinten 
avoimuuden valvonnassa ja kannustaa tällaiseen toimintaan;

17. katsoo, että avoimuusrekisterin yhteisen sihteeristön rakennetta ja henkilöstöä on 
vahvistettava, jotta voidaan panna täytäntöön muutetun sopimuksen uudet määräykset, 
noudattaa varoituksiin ja valitusten tutkimiseen ja käsittelyyn liittyviä menettelyjä ja 
parantaa menettelyjä hakijoiden toimittamien tietojen luotettavuuden tarkistamiseksi;

18. kannustaa komissiota valvomaan tiiviisti muutetun sopimuksen asianmukaista 
täytäntöönpanoa sen toimiessa avoimuusrekisterin koordinaattorina;

19. hyväksyy liitteenä olevan muutetun sopimuksen ja päättää liittää sen työjärjestykseen;

20. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan muutetun sopimuksen Euroopan komission 
puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä;

21. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen liitteineen tiedoksi neuvostolle, 
komissiolle ja jäsenvaltioiden parlamenteille.
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LIITE: AVOIMUUSREKISTERIÄ KOSKEVA TOIMIELINTEN SOPIMUS: AVOIMUUSREKISTERIN TARKISTAMISTA 
KÄSITTELEVÄN KORKEAN TASON TYÖRYHMÄN HYVÄKSYMÄ TEKSTI LUONNOKSEKSI SOPIMUKSEEN MAHDOLLISESTI 

TEHTÄVISTÄ MUUTOKSISTA – 12. JOULUKUUTA 2013

Nykyinen teksti Ehdotetut muutokset
Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välinen sopimus

avoimuusrekisterin perustamisesta

unionin toimintapolitiikkojen laatimiseen ja täytäntöönpanoon 
osallistuville organisaatioille ja itsenäisille ammatinharjoittajille

Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välinen sopimus

avoimuusrekisteristä

unionin toimintapolitiikkojen laatimiseen ja täytäntöönpanoon 
osallistuville organisaatioille ja itsenäisille ammatinharjoittajille

Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio, jäljempänä 'osapuolet', jotka

ottavat huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 
11 artiklan 1 ja 2 kohdan, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
ja erityisesti sen 295 artiklan ja Euroopan atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen, jäljempänä yhdessä ’perussopimukset’,

ottavat huomioon, että Euroopan päättäjät eivät toimi erillään 
kansalaisyhteiskunnasta vaan käyvät avointa ja säännöllistä vuoropuhelua 
etujärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa,

SOPIVAT SEURAAVAA:

Ei muutoksia

I. Avoimuusrekisterin perustaminen I. Avoimuusrekisterin uudelleentarkastelu

1. Osapuolet, jotka ovat sitoutuneet avoimuuteen, sopivat perustavansa 1. Osapuolet, jotka ovat sitoutuneet avoimuuteen, sopivat tarkastelevansa 
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unionin toimintapolitiikkojen laatimiseen ja täytäntöönpanoon osallistuvien 
organisaatioiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien rekisteröintiä ja seurantaa 
varten yhteisen avoimuusrekisterin, jäljempänä ’rekisteri’, sekä 
ylläpitävänsä sitä.

uudelleen unionin toimintapolitiikkojen laatimiseen ja täytäntöönpanoon 
osallistuvien organisaatioiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien 
rekisteröintiä ja seurantaa varten kesäkuussa 2011 käyttöön otettua yhteistä 
avoimuusrekisteriä, jäljempänä ’rekisteri’.

II. Rekisterin periaatteet II. Rekisterin periaatteet

2. Rekisterin perustamisessa ja ylläpidossa hyödynnetään Euroopan 
parlamentin vuonna 1996 ja Euroopan komission kesäkuussa 2008 
perustamia ja käyttöön ottamia rekisteröintijärjestelmiä, joita täydennetään 
Euroopan parlamentin ja Euroopan komission asiaa koskevan yhteisen 
työryhmän työllä sekä mukautuksilla, jotka on tehty saadun kokemuksen ja 
eri sidosryhmien antaman palautteen perusteella, kuten esitetään Euroopan 
avoimuusaloitteesta: edunvalvojien rekisterin tilanne ensimmäisen 
toimintavuoden jälkeen 28 päivänä lokakuuta 2009 annetussa komission 
tiedonannossa1. Tämä lähestymistapa ei vaikuta sääntöjen kehittämisestä 
edunvalvojien (lobbaajien) toiminnalle Euroopan unionin toimielimissä 
8 päivänä toukokuuta 2008 annetussa Euroopan parlamentin 
päätöslauselmassa2, esitettyihin tavoitteisiin.

2. Rekisterin perustaminen ja ylläpito eivät vaikuta sääntöjen kehittämisestä 
edunvalvojien (lobbaajien) toiminnalle Euroopan unionin toimielimissä 
8 päivänä toukokuuta 2008 ja 11 päivänä toukokuuta 2011 annetuissa
Euroopan parlamentin päätöslauselmissa1 esitettyihin tavoitteisiin.

3. Rekisterin perustamisessa ja ylläpidossa noudatetaan unionin oikeuden 
yleisiä periaatteita, kuten suhteellisuus- ja syrjimättömyysperiaatetta.

3. Rekisterin ylläpidossa noudatetaan unionin oikeuden yleisiä periaatteita, 
kuten suhteellisuus- ja syrjimättömyysperiaatetta.

4. Rekisterin perustamisessa ja ylläpidossa kunnioitetaan Euroopan 
parlamentin jäsenten oikeuksia harjoittaa edustajantointaan rajoituksitta, eikä 
se estä heidän äänestäjiään pääsemästä Euroopan parlamentin tiloihin.

4. Rekisterin ylläpidossa kunnioitetaan Euroopan parlamentin jäsenten 
oikeuksia harjoittaa edustajantointaan rajoituksitta.

5. Rekisterin perustamisella ja ylläpidolla ei puututa osapuolten 
toimivaltuuksiin tai oikeuksiin eikä vaikuteta niiden organisatorisiin 
toimivaltuuksiin.

5. Rekisterin ylläpidolla ei puututa osapuolten toimivaltuuksiin tai oikeuksiin 
eikä vaikuteta niiden organisatorisiin toimivaltuuksiin.

6. Osapuolet pyrkivät kohtelemaan kaikkia samankaltaista toimintaa 
harjoittavia toimijoita samalla tavoin ja tarjoavat unionin 
toimintapolitiikkojen laatimiseen ja täytäntöönpanoon osallistuvien 
organisaatioiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien rekisteröinnille 

Ei muutoksia.

                                               
1 KOM(2009)0612. Poistetaan.
2 EUVL C 271 E, 12.11.2009, s. 48. 1 EUVL C 271 E, 12.11.2009, s. 48, ja EUVL C 377 E, 7.12.2012, s. 176–187.
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tasapuoliset edellytykset.

III. Rekisterin rakenne III. Rekisterin rakenne

7. Rekisteri kattaa seuraavat osa-alueet: 7. Rekisterin rakenne on seuraava:
a) rekisteriä koskevat ohjeet:
– rekisterin soveltamisala, sen kattamat toiminnot ja poikkeukset;

a) rekisterin soveltamisalaa, sen kattamia toimintoja, määritelmiä, 
kannustimia ja poikkeuksia koskevat määräykset;

– rekisteröinnille avoimet osat (liite 1); b) rekisteröinnin piiriin kuuluvat ryhmät (liite 1);
– rekisteröityviltä edellytettävät tiedot, mukaan lukien taloudellisten 
tietojen julkistamista koskevat vaatimukset (liite 2);

c) rekisteröityviltä edellytettävät tiedot, mukaan lukien taloudellisten tietojen 
julkistamista koskevat vaatimukset (liite 2);

b) hyvä edunvalvontatapa (liite 3); d) hyvä edunvalvontatapa (liite 3);
c) valitusmenettely ja toimenpiteet, joita sovelletaan, jos hyvää 
edunvalvontatapaa ei noudateta, valitusten tutkimisessa ja käsittelyssä 
sovellettava menettely mukaan lukien (liite 4).

e) varoitus- ja valitusmenettelyt ja toimenpiteet, joita sovelletaan, jos hyvää 
edunvalvontatapaa ei noudateta, varoitusten käsittelyssä ja valitusten 
tutkimisessa ja käsittelyssä sovellettava menettely mukaan lukien (liite 4);
f) käytännön tietoja rekisteröityneille sisältävät täytäntöönpano-ohjeet.

IV. Rekisterin soveltamisala IV. Rekisterin soveltamisala

Rekisterin kattamat toiminnot
8. Rekisterin soveltamisalaan kuuluvat sen ulkopuolelle IV osassa jätettyjä 
toimintoja lukuun ottamatta kaikki toiminnot, joiden tarkoituksena on 
vaikuttaa suoraan tai välillisesti toimintapolitiikkojen laatimiseen ja 
täytäntöönpanoon ja päätöksentekoon unionin toimielimissä riippumatta 
käytetyistä viestintäkanavista tai -tavoista, esimerkiksi ulkoistaminen, 
viestimet, sopimukset ammattivälittäjien kanssa, ajatushautomot, 
keskusteluryhmät, foorumit, kampanjat ja ruohonjuuritason aloitteet. Näitä 
toimintoja voivat olla muun muassa yhteydet unionin toimielinten jäseniin, 
virkamiehiin tai muuhun henkilöstöön, kirjeiden, tiedotusaineiston tai 
keskusteluasiakirjojen ja kannanottojen laatiminen, levittäminen ja 
toimittaminen ja tilaisuuksien, kokousten tai edistämistoimien järjestäminen 
sekä tilaisuudet tai konferenssit, jos niihin on kutsuttu unionin toimielinten 
jäseniä, virkamiehiä tai muuta henkilöstöä. Rekisterin soveltamisalaan 
kuuluvat myös vapaaehtoiset kannanotot sekä osallistuminen virallisiin 
kuulemisiin suunnitelluista unionin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävistä 

Rekisterin kattamat toiminnot
8. Rekisterin soveltamisalaan kuuluvat sen ulkopuolelle 10 ja 11 kohdassa
jätettyjä toimintoja lukuun ottamatta kaikki toiminnot, joiden tarkoituksena 
on vaikuttaa suoraan tai välillisesti toimintapolitiikkojen laatimiseen ja 
täytäntöönpanoon ja päätöksentekoon unionin toimielimissä riippumatta 
käytetyistä viestintäkanavista tai -tavoista sekä toimintojen 
suorittamispaikasta, esimerkiksi ulkoistaminen, viestimet, sopimukset 
ammattivälittäjien kanssa, ajatushautomot, keskusteluryhmät, foorumit, 
kampanjat ja ruohonjuuritason aloitteet.

Suoralla vaikuttamisella tarkoitetaan suoraa yhteydenpitoa tai viestintää 
unionin toimielinten kanssa tai muita tällaisten toimintojen johdosta 
toteutettavia toimia. Välillisellä vaikuttamisella tarkoitetaan viestinten, 
julkisten mielipiteiden, sosiaalisten tapahtumien tai konferenssien 
kaltaisten välillisten vaikutuskanavien unionin toimielimille tai niiden 
jäsenille ja/tai henkilöstölle kohdennettua käyttöä.
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säädöksistä ja muista säädöksistä sekä osallistuminen muihin avoimiin 
kuulemisiin. Tiivistettynä näitä toimintoja voivat olla muun muassa yhteydet unionin 

toimielinten jäseniin ja heidän avustajiinsa, virkamiehiin tai muuhun 
henkilöstöön, kirjeiden, tiedotusaineiston tai keskusteluasiakirjojen ja 
kannanottojen laatiminen, levittäminen ja toimittaminen ja tilaisuuksien, 
kokousten tai edistämistoimien järjestäminen sekä tilaisuudet tai 
konferenssit, jos niihin on kutsuttu unionin toimielinten jäseniä ja heidän 
avustajiaan, virkamiehiä tai muuta henkilöstöä. Rekisterin soveltamisalaan 
kuuluvat myös vapaaehtoiset kannanotot sekä osallistuminen virallisiin 
kuulemisiin suunnitelluista unionin lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttävistä säädöksistä ja muista säädöksistä sekä osallistuminen muihin 
avoimiin kuulemisiin.

9. Oikeudellisesta asemastaan riippumatta kaikkien rekisterin soveltamisalaan 
kuuluvaa toimintaa harjoittavien organisaatioiden ja itsenäisten 
ammatinharjoittajien edellytetään rekisteröityvän1.

9. Oikeudellisesta asemastaan riippumatta kaikkien rekisterin 
soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa harjoittavien organisaatioiden ja 
itsenäisten ammatinharjoittajien edellytetään rekisteröityvän. Toimijan 
edellytetään rekisteröityvän nykyisten ja valmisteltavina olevien 
toimintojensa osalta.

Rekisterin ulkopuolelle jätetyt toiminnot Rekisterin ulkopuolelle jätetyt toiminnot

10. Organisaatio ei ole oikeutettu rekisteröitymään, jos sillä ei ole ollut 
erityisiä toimintoja, joiden vuoksi se on ollut suoraan tai välillisesti 
yhteydessä toimielimeen tai sen edustajiin. Organisaatio, jonka ei katsota 
olevan oikeutettu rekisteröitymään, voidaan poistaa rekisteristä.

10. Seuraavat toiminnot eivät kuulu rekisterin soveltamisalaan: 11. Seuraavat toiminnot eivät kuulu rekisterin soveltamisalaan:
a) Toiminnot, jotka koskevat esimerkiksi lakimiesten tai muiden 

asiantuntijoiden antamaa oikeudellista ja muuta asiantuntijaneuvontaa,
jos toiminnot liittyvät asiakkaan perusoikeuteen saada 
oikeudenmukainen oikeuskäsittely, mukaan lukien oikeus puolustautua 

a) Toiminnot, jotka koskevat esimerkiksi lakimiesten tai muiden 
asiantuntijoiden antamaa oikeudellista ja muuta asiantuntijaneuvontaa:

– toiminnot, jotka liittyvät asiakkaan perusoikeuteen saada 
oikeudenmukainen oikeuskäsittely, mukaan lukien oikeus puolustautua 

                                               
1 Jäsenvaltioiden hallitusten, kolmansien maiden hallitusten, Poistetaan.
kansainvälisten hallitustenvälisten järjestöjen sekä niiden diplomaattiedustustojen
ei edellytetä rekisteröityvän.
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hallinnollisessa menettelyssä. Rekisterin soveltamisalaan eivät kuulu 
(tosiasiallisista osapuolista riippumatta) seuraavat: neuvonta ja 
yhteydet julkisiin elimiin, kun tarkoituksena on antaa asiakkaille 
tarkempia tietoja yleisestä oikeudellisesta tilanteesta, heidän 
oikeudellisesta erityistilanteestaan tai asiakkaiden neuvonta siitä, onko 
tietty oikeudellinen tai hallinnollinen toimi asianmukainen tai voimassa 
olevan lain mukaan sallittu; asiakkaille annettavat neuvot, kun 
tarkoituksena on auttaa heitä varmistamaan, että heidän toimintansa on 
lain mukaista; edustus sovittelu- tai välitysmenettelyssä, kun 
tarkoituksena on estää riita-asian vieminen tuomioistuimeen tai 
hallinnollisen elimen käsittelyyn. Tätä menettelytapaa sovelletaan 
kaikkiin toiminta-aloihin Euroopan unionissa, eikä se rajoitu 
tiettyihin erityismenettelyihin (kilpailu). Jos yritys ja sen 
neuvonantajat ovat osapuolena yksittäisessä oikeudellisessa tai 
hallinnollisessa asiassa tai oikeudenkäynnissä, kyseiseen asiaan tai 
oikeudenkäyntiin suoraan liittyvät toiminnot, joiden tarkoituksena ei 
sellaisenaan ole voimassa olevien oikeudellisten puitteiden 
muuttaminen, eivät kuulu rekisterin soveltamisalaan.

hallinnollisessa menettelyssä;
– neuvonta ja yhteydet julkisiin elimiin, kun tarkoituksena on antaa 

asiakkaille tarkempia tietoja yleisestä oikeudellisesta tilanteesta, heidän 
oikeudellisesta erityistilanteestaan tai asiakkaiden neuvonta siitä, onko 
tietty oikeudellinen tai hallinnollinen toimi asianmukainen tai nykyisen 
lain ja sääntely-ympäristön mukaan sallittu;

– asiakkaille annettavat neuvot, kun tarkoituksena on auttaa heitä 
varmistamaan, että heidän toimintansa on lain mukaista; edustus 
sovittelu- tai välitysmenettelyssä, kun tarkoituksena on estää riita-asian 
vieminen tuomioistuimeen tai hallinnollisen elimen käsittelyyn; 

– jos yritys ja sen neuvonantajat ovat osapuolena yksittäisessä 
oikeudellisessa tai hallinnollisessa asiassa tai oikeudenkäynnissä, 
kyseiseen asiaan tai oikeudenkäyntiin suoraan liittyvät toiminnot, 
joiden tarkoituksena ei sellaisenaan ole voimassa olevien oikeudellisten 
puitteiden muuttaminen, eivät kuulu rekisterin soveltamisalaan; tätä 
menettelytapaa sovelletaan kaikkiin toiminta-aloihin Euroopan 
unionissa, eikä se rajoitu tiettyihin erityismenettelyihin.

Seuraavien toimintojen katsotaan kuitenkin antavan täyden oikeuden 
rekisteröintiin, ja ne kuuluvat rekisterin soveltamisalaan: edustus- tai 
välitystoiminta tuen tarjoamiseksi ja esimerkiksi perusteluja ja 
luonnosehdotuksia sisältävä vaikuttamismateriaali; taktinen ja strateginen 
neuvonta, mukaan lukien sellaisten asioiden esille ottaminen, joiden 
sisällön ja joihin liittyvän yhteydenoton ajankohdan tarkoituksena on 
vaikuttaa toimielimiin, niiden henkilöstöön ja jäseniin.
Kaikki oikeudellista ja asiantuntijaneuvontaa antavan välittäjän 
sopimuksesta suorittamat rekisterin kattamat toiminnot oikeuttavat sekä 
välittäjän että tämän asiakkaan rekisteröintiin. Näiden välittäjien on 
ilmoitettava kaikki asiakkaansa, joiden kanssa on tehty tällaiset 
sopimukset, sekä heidän suhteellinen painoarvonsa liitteessä II olevan 
rahoitustietoja koskevan asteikon perusteella. Tämä vaatimus ei vapauta 
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asiakasta sisällyttämästä näiden välittäjällä alihankintana teetettävien 
toimintojen kustannuksia omaan kustannusarvioonsa.

b) Toiminnot, jotka liittyvät työmarkkinaosapuolten 
(ammattiyhdistysten, työnantajajärjestöjen jne.) väliseen vuoropuheluun, kun 
ne hoitavat niille perussopimuksissa määrättyjä tehtäviä. Tätä sovelletaan 
soveltuvin osin kaikkiin yhteisöihin, joille on perussopimuksissa 
nimenomaisesti annettu institutionaalisia tehtäviä.

b) Toiminnot, jotka liittyvät työmarkkinaosapuolten 
(ammattiyhdistysten, työnantajajärjestöjen jne.) väliseen vuoropuheluun, kun 
ne hoitavat niille perussopimuksissa määrättyjä tehtäviä. Tätä sovelletaan 
soveltuvin osin kaikkiin yhteisöihin, joille on perussopimuksissa 
nimenomaisesti annettu institutionaalisia tehtäviä.

c) Toiminnot, jotka toteutetaan vastauksena unionin toimielimen tai 
Euroopan parlamentin jäsenen suoraan ja yksilöityyn pyyntöön, kuten 
tapauskohtaisiin tai säännöllisiin tietopyyntöihin ja/tai asiantuntemuksen 
tarjoamista koskeviin pyyntöihin taikka julkiseen kuulemiseen, neuvoa-
antavien komiteoiden työskentelyyn tai vastaaviin foorumeihin 
osallistumista koskeviin yksilöityihin pyyntöihin.

c) Toiminnot, jotka toteutetaan vastauksena unionin toimielimen tai 
Euroopan parlamentin jäsenen suoraan ja yksilöityyn pyyntöön, kuten 
tapauskohtaisiin tai säännöllisiin tietopyyntöihin ja/tai asiantuntemuksen 
tarjoamista koskeviin pyyntöihin.

Erityismääräykset Erityismääräykset

11. Kirkot ja uskonnolliset yhteisöt eivät kuulu rekisterin soveltamisalaan. 
Paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaisten edustustojen tai oikeudellisten 
yksiköiden, toimistojen ja verkostojen, jotka on perustettu edustamaan niitä 
unionin toimielimissä, sekä niiden yhdistysten edellytetään kuitenkin 
rekisteröityvän.

12. Kirkot ja uskonnolliset yhteisöt eivät kuulu rekisterin soveltamisalaan. 
Paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaisten edustustojen tai oikeudellisten 
yksiköiden, toimistojen ja verkostojen, jotka on perustettu edustamaan niitä 
unionin toimielimissä, sekä niiden yhdistysten edellytetään kuitenkin 
rekisteröityvän.

12. Poliittiset puolueet eivät kuulu rekisterin soveltamisalaan. Poliittisten 
puolueiden perustamien tai tukemien organisaatioiden, jotka harjoittavat 
rekisterin soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa, edellytetään kuitenkin 
rekisteröityvän.

13. Poliittiset puolueet eivät kuulu rekisterin soveltamisalaan. Poliittisten 
puolueiden perustamien tai tukemien organisaatioiden, jotka harjoittavat 
rekisterin soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa, edellytetään kuitenkin 
rekisteröityvän.
14. Jäsenvaltioiden valtionhallinnon yksiköiden, kolmansien maiden 
hallitusten, kansainvälisten hallitustenvälisten järjestöjen sekä niiden 
diplomaattiedustustojen ei edellytetä rekisteröityvän. 

13. Paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaiset eivät kuulu rekisterin 
soveltamisalaan. Paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaisten edustustojen tai 
oikeudellisten yksiköiden, toimistojen ja verkostojen, jotka on perustettu 
edustamaan niitä unionin toimielimissä, sekä niiden yhdistysten edellytetään 
kuitenkin rekisteröityvän.

15. Alueellisten viranomaisten ja niiden edustustojen ei edellytetä 
rekisteröityvän, mutta ne voivat rekisteröityä niin halutessaan. Kaikkien 
yhdistysten ja verkostojen, jotka perustettu edustamaan alueita 
kollektiivisesti, edellytetään rekisteröityvän. 
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16. Kaikkien muiden valtiotasoa alemman hallintotason viranomaisten 
(kuten kuntien ja kaupunkien) edellytetään rekisteröityvän. 

14. Verkostojen, keskusteluryhmien tai muiden yhteisen toiminnan muotojen, 
joilla ei ole oikeudellista asemaa tai oikeushenkilöyttä mutta jotka 
käytännössä pyrkivät vaikuttamaan järjestäytyneesti ja jotka harjoittavat 
rekisterin soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa, edellytetään rekisteröityvän. 
Tällaisten yhteisöjen jäsenten olisi ilmoitettava yksi jäsen 
yhteyshenkilökseen, joka vastaa niiden suhteista rekisterin hallintoon.

17. Verkostojen, keskusteluryhmien tai muiden yhteisen toiminnan 
muotojen, joilla ei ole oikeudellista asemaa tai oikeushenkilöyttä mutta jotka 
käytännössä pyrkivät vaikuttamaan järjestäytyneesti ja jotka harjoittavat 
rekisterin soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa, edellytetään rekisteröityvän. 
Tällaisten yhteisöjen jäsenten olisi ilmoitettava yksi jäsen 
yhteyshenkilökseen, joka vastaa niiden suhteista rekisterin hallintoon.

15. Ilmoitettaessa taloudellisia tietoja rekisteriin on otettava huomioon 
toiminnot, jotka kohdistuvat unionin toimielimiin, virastoihin ja elimiin sekä 
niiden jäseniin, virkamiehiin ja muuhun henkilöstöön. Tällaisia toimintoja 
ovat myös unionin päätöksentekoon osallistuviin unionin tasolla toimiviin
jäsenvaltioiden elimiin kohdistuvat toimet.

18. Rekisteröintikelpoisuutta arvioitaessa on otettava huomioon toiminnot, 
jotka kohdistuvat (suoraan tai välillisesti) unionin toimielimiin, virastoihin 
ja elimiin sekä niiden jäseniin, virkamiehiin ja muuhun henkilöstöön. 
Tällaisia toimintoja eivät ole jäsenvaltioihin kohdistuvat toimet eivätkä 
etenkään niiden pysyviin EU-edustustoihin liittyvät toimet. 

16. Eurooppalaisia verkostoja, liittoja, yhdistyksiä tai keskusteluryhmiä 
kannustetaan laatimaan jäsenilleen yleiset, helppotajuiset ohjeet, joissa 
yksilöidään rekisterin soveltamisalaan kuuluvat toiminnot. Niiden 
edellytetään julkistavan kyseiset ohjeet.

19. Eurooppalaisia verkostoja, liittoja, yhdistyksiä tai keskusteluryhmiä 
kannustetaan laatimaan jäsenilleen yleiset, helppotajuiset ohjeet, joissa 
yksilöidään rekisterin soveltamisalaan kuuluvat toiminnot. Niiden 
edellytetään julkistavan kyseiset ohjeet.

V. Rekisteröityneisiin sovellettavat säännöt V. Rekisteröityneisiin sovellettavat säännöt

17. Rekisteröitymällä organisaatiot ja ammatinharjoittajat 20. Rekisteröitymällä organisaatiot ja ammatinharjoittajat

– suostuvat rekisteriin sisällyttämistä varten antamiensa tietojen 
julkistamiseen;

Ei muutoksia.

– suostuvat noudattamaan hyvää edunvalvontatapaa ja toimittamaan 
tarvittaessa asianomaisia organisaatiota tai ammatinharjoittajia sitovien 
ammatillisten tapasääntöjen tekstin;

– suostuvat noudattamaan hyvää edunvalvontatapaa ja toimittamaan 
tarvittaessa asianomaisia organisaatiota tai ammatinharjoittajia sitovien 
ammatillisten tapasääntöjen tekstin2;

– takaavat rekisteriin sisällyttämistä varten toimittamiensa tietojen 
paikkansapitävyyden;

– takaavat rekisteriin sisällyttämistä varten toimittamiensa tietojen 
paikkansapitävyyden ja suostuvat noudattamaan hallinnollisia 

                                               
2 Toimijan tapasäännöt voivat olla nykyisen hyvän edunvalvontatavan 
vähimmäisvaatimuksia laajemmat.
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pyyntöjä lisätietojen ja päivitysten toimittamiseksi;

– hyväksyvät, että asianomaisia organisaatiota tai ammatinharjoittajia 
vastaan tehdyt valitukset käsitellään tämän rekisterin perustana olevien 
hyvää edunvalvontatapaa koskevien sääntöjen mukaisesti;

– hyväksyvät, että asianomaisia organisaatiota tai ammatinharjoittajia 
koskevat varoitukset ja valitukset käsitellään tämän rekisterin 
perustana olevien hyvää edunvalvontatapaa koskevien sääntöjen 
mukaisesti;

– suostuvat hyvää edunvalvontatapaa rikkoviin organisaatioihin tai 
ammatinharjoittajiin kohdistettaviin toimenpiteisiin ja hyväksyvät, että 
liitteessä 4 määrättyjä toimenpiteitä voidaan soveltaa asianomaisiin 
organisaatioihin tai ammatinharjoittajiin, jos nämä eivät noudata hyvää 
edunvalvontatapaa koskevia sääntöjä;

Ei muutoksia.

– panevat merkille, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 
asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 
2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1049/20011, mukaisesti osapuolet saattavat joutua antamaan pyynnöstä 
tietoja kirjeenvaihdosta ja muista asiakirjoista, jotka liittyvät 
rekisteröityneiden toimintaan.

– panevat merkille, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 
asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 
2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1049/20013 mukaisesti osapuolet saattavat joutua antamaan pyynnöstä 
tietoja kirjeenvaihdosta ja muista asiakirjoista, jotka liittyvät 
rekisteröityneiden toimintaan.

VI. Toimenpiteet tapauksissa, joissa hyvää edunvalvontatapaa ei noudateta Siirretään VIII jaksoon.

18. Jos rekisteröityneet tai niiden edustajat eivät noudata hyvää 

edunvalvontatapaa, niihin saatetaan tutkinnan päätteeksi, ottaen 

asianmukaisesti huomioon suhteellisuusperiaate ja puolustautumisoikeus, 

soveltaa liitteessä 4 määrättyjä toimenpiteitä, kuten poistaminen rekisteristä 

tilapäisesti tai lopullisesti ja asianomaisille henkilöille ja tarvittaessa heidän 

organisaatioilleen mahdollisesti annettujen Euroopan parlamentin 

kulkulupien peruuttaminen. Päätös tällaisten toimenpiteiden soveltamisesta 

Poistetaan.

                                               
1 EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43. 3 EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.
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voidaan julkaista rekisterin verkkosivustolla.

19. Kuka tahansa voi tehdä liitteessä 4 määrätyn menettelyn mukaisesti 

valituksen, jonka tueksi toimitetaan olennaisia tosiseikkoja, epäillessään, 

että hyvää edunvalvontatapaa ei noudateta.

Poistetaan.

VII. Täytäntöönpano VI. Täytäntöönpano

20. Euroopan parlamentin ja Euroopan komission pääsihteerit ovat vastuussa 
järjestelmän valvonnasta ja kaikista sen toimintaan liittyvistä keskeisistä 
näkökohdista, ja he toteuttavat yhteisymmärryksessä tämän sopimuksen 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet.

21. Euroopan parlamentin ja Euroopan komission pääsihteerit ovat vastuussa 
järjestelmän valvonnasta ja kaikista sen toimintaan liittyvistä keskeisistä 
näkökohdista, ja he toteuttavat yhteisymmärryksessä tämän sopimuksen 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet.

22. Vaikka järjestelmää ylläpidetään yhteisesti, osapuolet voivat vapaasti 

käyttää rekisteriä riippumattomasti omiin erityistarkoituksiinsa.

21. Järjestelmän täytäntöönpanemiseksi Euroopan parlamentin ja Euroopan 
komission yksiköt perustavat yhteisen toimintarakenteen: 
avoimuusrekisterin yhteisen sihteeristön. Sen muodostaa ryhmä Euroopan 
parlamentin ja Euroopan komission virkamiehiä toimivaltaisten yksiköiden 
välisten järjestelyjen mukaisesti. Avoimuusrekisterin yhteinen sihteeristö 
toimii Euroopan komission pääsihteeristössä, ja sen toimintaa koordinoi 
yksikönpäällikkö. Sen tehtäviin kuuluu rekisterin sisällön laatua parantavien
toimenpiteiden toteuttaminen.

23. Järjestelmän täytäntöönpanemiseksi Euroopan parlamentin ja Euroopan 

komission yksiköt ylläpitävät yhteistä toimintarakennetta: 

avoimuusrekisterin yhteistä sihteeristöä. Sen muodostaa ryhmä Euroopan 

parlamentin ja Euroopan komission virkamiehiä toimivaltaisten yksiköiden 

välisten järjestelyjen mukaisesti. Avoimuusrekisterin yhteinen sihteeristö 

toimii Euroopan komission pääsihteeristössä, ja sen toimintaa koordinoi 

yksikönpäällikkö. Sen tehtäviin kuuluu täytäntöönpano-ohjeiden laatiminen 

tämän sopimuksen puitteissa, rekisteröityneiden auttaminen sääntöjen 

yhdenmukaisessa tulkinnassa ja rekisterin sisällön laadun valvonta.

Sihteeristö käyttää saatavilla olevia hallinnollisia resursseja rekisterin 

sisällön laatutarkastusten suorittamiseksi; rekisteröityneet ovat kuitenkin 

viime kädessä vastuussa toimittamistaan tiedoista.
VII. Sääntöjä noudattaviin toimijoihin sovellettavat toimenpiteet
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22. Euroopan parlamentti huolehtii edelleen pitkäaikaisten kulkulupien 
antamisesta parlamentin tiloihin ja niiden tarkastamisesta. Tällaisia 
kulkulupia annetaan rekisterin soveltamisalaan kuuluvia organisaatioita 
edustaville tai niille työskenteleville ammatinharjoittajille ainoastaan, jos 
kyseiset organisaatiot tai ammatinharjoittajat ovat rekisteröityneet. 
Rekisteröinti ei kuitenkaan anna automaattisesti oikeutta kulkulupaan.

24. Parlamentin kulkulupia annetaan rekisterin soveltamisalaan kuuluvia 

organisaatioita edustaville tai niille työskenteleville ammatinharjoittajille 

ainoastaan, jos kyseiset organisaatiot tai ammatinharjoittajat ovat 

rekisteröityneet. Rekisteröinti ei kuitenkaan anna automaattisesti oikeutta 

kulkulupaan. Euroopan parlamentti huolehtii edelleen pitkäaikaisten 

kulkulupien antamisesta parlamentin tiloihin ja niiden tarkastamisesta4.

23. Vaikka järjestelmää ylläpidetään yhteisesti, osapuolet voivat vapaasti 
käyttää rekisteriä riippumattomasti omiin erityistarkoituksiinsa muun 
muassa tarjoamalla kannustimia, kuten tietojen antaminen rekisteröityneille 
toimielimen käynnistämistä julkisista kuulemisista tai järjestämistä 
tilaisuuksista.

25. Osapuolet tarjoavat hallinnollisen toimivaltansa puitteissa kannustimia 
rekisteröitymisen edistämiseksi nykyisen kehyksen puitteissa.
Euroopan parlamentin tarjoamat kannustimet voivat sisältää 
rekisteröinnin yhdistämisen parlamentin tiloihin ja parlamentin jäsenten ja 
henkilökunnan luo pääsyn helpottamiseen, luvan saamiseen järjestää tai 
isännöidä yhdessä tapahtumia parlamentin tiloissa, tietojen toimittamisen 
helpottamiseen esimerkiksi erityisten postituslistojen avulla ja 
osallistumiseen puhujina valiokuntien kuulemisiin ja toimielimen 
toimimiseen suojelijana.
Komission osalta kannustimet voivat sisältää toimenpiteitä, jotka koskevat 
tietojen antamista rekisteröityneille toimielimen käynnistämistä julkisista 
kuulemisista, asiantuntijaryhmiin ja muihin neuvoa-antaviin elimiin 
liittyviä toimenpiteitä, erityisiä postituslistoja tai toimielimen toimimista 
suojelijana.

Osapuolten on ilmoitettava rekisteröityneille niiden saatavilla olevista 

erityisistä kannustimista.
24. Osapuolet järjestävät asianmukaisia sisäisiä koulutus- ja tiedotushankkeita 
lisätäkseen tietoisuutta yhteisestä rekisteristä ja valitusmenettelystä jäsentensä 
ja henkilöstönsä keskuudessa.

26. Osapuolet järjestävät edelleen asianmukaisia sisäisiä koulutus- ja 

tiedotushankkeita lisätäkseen tietoisuutta yhteisestä rekisteristä ja varoitus-

ja valitusmenettelyistä jäsentensä ja henkilöstönsä keskuudessa. 
25. Osapuolet toteuttavat asianmukaisia toimenpiteitä toimielinten 
ulkopuolella parantaakseen rekisterin tunnettuutta ja edistääkseen sen käyttöä.

27. Osapuolet toteuttavat edelleen asianmukaisia toimenpiteitä toimielinten 
ulkopuolella parantaakseen rekisterin tunnettuutta ja edistääkseen sen 
käyttöä.

                                               
4 Toimielin on itse vastuussa tästä menettelystä.
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26. Europa-verkkosivustolla julkaistaan säännöllisesti tietokannasta 
poimittuja perustilastoja, jotka ovat saatavilla käyttäjäystävällisen 
hakuohjelman välityksellä. Tietokannan julkinen sisältö on saatavilla 
pyynnöstä koneellisesti luettavassa sähköisessä muodossa.

28. Europa-verkkosivustolla julkaistaan säännöllisesti tietokannasta 

poimittuja perustilastoja, jotka ovat saatavilla käyttäjäystävällisen 

hakuohjelman välityksellä. Tietokannan julkinen sisältö on saatavilla 

pyynnöstä koneellisesti luettavassa sähköisessä muodossa.

27. Euroopan parlamentin ja Euroopan komission pääsihteerit toimittavat 
sidosryhmiä kuultuaan vuosikertomuksen rekisterin toiminnasta Euroopan 
parlamentin asiasta vastaavalle varapuhemiehelle ja Euroopan komission 
asiasta vastaavalle varapuheenjohtajalle.

29. Euroopan parlamentin ja Euroopan komission pääsihteerit toimittavat 

vuosikertomuksen rekisterin toiminnasta Euroopan parlamentin asiasta 

vastaavalle varapuhemiehelle ja Euroopan komission asiasta vastaavalle 

varapuheenjohtajalle. Vuosikertomuksessa annetaan asiatietoja rekisteristä 

sekä sen sisällöstä ja kehityksestä, ja se julkaistaan vuosittain edeltävän 

kalenterivuoden osalta.

VIII. Toimenpiteet tapauksissa, joissa hyvää edunvalvontatapaa ei 
noudateta

30. Jos hyvää edunvalvontatapaa ei noudateta, sovelletaan varoituksia ja 

valituksia, jotka käsitellään liitteessä 4 määrättyjen menettelyjen 

mukaisesti.

31. Varoitusmenettely on (avoimuusrekisterin yhteisen sihteeristön 

suorittamia) laatutarkastuksia täydentävä väline ja valvontamenettelyn 

toinen vaihe. Kuka tahansa voi antaa varoituksen (tahattomista) virheistä 

rekisteröityneiden toimittamissa tiedoissa tai asiaankuulumattomista 

rekisteröinneistä.

32. Valvontamenettelyn kolmannessa vaiheessa kuka tahansa voi jättää 

virallisen valituksen, jos rekisteröityneen on todettu rikkoneen tahallisesti 

hyvää edunvalvontatapaa. Valitusten tueksi on toimitettava olennaisia 

tosiseikkoja epäillystä hyvän edunvalvontatavan noudattamatta 

jättämisestä.
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Jos rekisteröityneet tai niiden edustajat eivät noudata hyvää 

edunvalvontatapaa, niihin sovelletaan liitteessä 4 määrättyjä toimenpiteitä 

avoimuusrekisterin yhteisen sihteeristön suorittaman tutkimuksen jälkeen 

ja ottaen asianmukaisesti huomioon suhteellisuusperiaate ja hyvää 

hallintotapaa koskeva periaate.

33. Jos avoimuusrekisterin yhteinen sihteeristö on havainnut näiden 

menettelyjen yhteydessä, että yhteistyöstä on kieltäydytty toistuvasti ja/tai 

että asiattomia keinoja käytetty toistuvasti ja/tai että kyseessä on vakava 

hyvän edunvalvontatavan noudattamatta jättäminen, kyseessä oleva 

rekisteröitynyt poistetaan rekisteristä tietyksi ajanjaksoksi (1–2 vuodeksi) ja 

toimenpiteestä julkaistaan maininta rekisterissä.
VIII. Muiden toimielinten ja elinten osallistuminen IX. Muiden toimielinten ja elinten osallistuminen

28. Eurooppa-neuvosto ja neuvosto kutsutaan osallistumaan rekisteriin. Muita 
unionin toimielimiä, elimiä ja virastoja kannustetaan käyttämään järjestelmää 
viitejärjestelmänä yhteyksissään unionin toimintapolitiikkojen laatimiseen ja 
täytäntöönpanoon osallistuviin organisaatioihin ja itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin.

34. Eurooppa-neuvosto ja neuvosto kutsutaan osallistumaan rekisteriin. 
Muita unionin toimielimiä, elimiä ja virastoja kannustetaan käyttämään 
järjestelmää viitejärjestelmänä yhteyksissään unionin toimintapolitiikkojen 
laatimiseen ja täytäntöönpanoon osallistuviin organisaatioihin ja itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin.

IX. Loppumääräykset X. Loppumääräykset

29. Osapuolten nykyisistä rekistereistä siirrytään uuteen yhteiseen 
rekisteriin kahdentoista kuukauden siirtymäajan kuluessa, joka alkaa 
yhteisen rekisterin käyttöönottopäivästä. Kumpaankin järjestelmään 
rekisteröityneitä organisaatioita ja ammatinharjoittajia kehotetaan 
uusimaan rekisteröintinsä yhteisessä järjestelmässä.

Poistetaan. 

Yhteisen rekisterin käyttöönoton jälkeen
– rekisteröityneillä on mahdollisuus siirtää nykyinen rekisteröintinsä 

yhteiseen rekisteriin valitsemanaan ajankohtana mutta viimeistään 

Poistetaan.
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Euroopan komission rekisteröinnin uusimispäivänä tai Euroopan 
parlamentissa rekisteröityneiden osalta kahdentoista kuukauden 
ajanjakson päättyessä tästä käyttöönotosta;

– uusi rekisteröinti tai nykyisten tietojen päivittäminen on mahdollista 
ainoastaan yhteisessä rekisterissä.

30. Yhteistä rekisteriä tarkastellaan uudelleen viimeistään kahden vuoden 
kuluttua sen käyttöönotosta.

35. Yhteistä rekisteriä tarkastellaan uudelleen vuonna 2017.

36. Tämä sopimus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen 

jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitä 

sovelletaan viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2015. Kaikkien edellä 

mainittuun päivämäärään mennessä rekisteröityneiden h edellytetään 

muuttavan rekisteröintiään siten, että se täyttää uudet vaatimukset, kolmen 

kuukauden kuluessa uusia määräyksiä koskevan ilmoituksen antamisesta. 
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Liite 1

Nykyinen teksti Ehdotetut muutokset
Ryhmät Ominaisuudet/huomautukset Ryhmät Ominaisuudet/huomautukset

I – Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä 
ammatinharjoittajina toimivat konsultit

I – Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja 
itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat 
konsultit

Alaryhmä Konsulttitoimistot Yritykset, jotka hoitavat sopimuksen mukaan 
toimintaa, johon kuuluu edunvalvontaa, asioiden 
edistämistä, yhteiskuntasuhteiden hoitamista ja 
suhteita viranomaisiin

Alaryhmä Konsulttitoimistot Yritykset, jotka hoitavat asiakkaiden kanssa 
tehdyn sopimuksen mukaan toimintaa, johon 
kuuluu vaikuttamista, edunvalvontaa, asioiden 
edistämistä, yhteiskuntasuhteiden hoitamista ja 
suhteita viranomaisiin

Alaryhmä Lakiasiaintoimistot Lakiasiaintoimistot, jotka hoitavat sopimuksen 
mukaan toimintaa, johon kuuluu edunvalvontaa, 
asioiden edistämistä, yhteiskuntasuhteiden 
hoitamista ja suhteita viranomaisiin

Alaryhmä Lakiasiaintoimistot Lakiasiaintoimistot, jotka hoitavat asiakkaiden 
kanssa tehdyn sopimuksen mukaan toimintaa, 
johon kuuluu vaikuttamista, edunvalvontaa, 
asioiden edistämistä, yhteiskuntasuhteiden 
hoitamista ja suhteita viranomaisiin

Alaryhmä Itsenäisenä 
ammatinharjoittajana 
toimivat konsultit

Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivat konsultit 
tai lakimiehet, jotka hoitavat sopimuksen mukaan 
toimintaa, johon kuuluu edunvalvontaa, asioiden 
edistämistä, yhteiskuntasuhteiden hoitamista ja 
suhteita viranomaisiin

Alaryhmä Itsenäisenä 
ammatinharjoittajana 
toimivat konsultit

Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivat konsultit 
tai lakimiehet, jotka hoitavat asiakkaiden kanssa 
tehdyn sopimuksen mukaan toimintaa, johon 
kuuluu vaikuttamista, edunvalvontaa, asioiden 
edistämistä, yhteiskuntasuhteiden hoitamista ja 
suhteita viranomaisiin. Tähän alaryhmään voivat 
rekisteröityä ainoastaan yhdestä henkilöstä 
koostuvat toimijat. 

II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja 
ammatilliset ryhmittymät/järjestöt

II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja 
ammatilliset ryhmittymät/järjestöt sekä 
elinkeinoyhdistykset

Alaryhmä Yritykset ja ryhmät Yksittäiset yritykset tai yritysryhmät (joilla on 
oikeudellinen asema tai ei ole oikeudellista 
asemaa), jotka hoitavat omaan lukuunsa toimintaa, 
johon kuuluu edunvalvontaa, asioiden edistämistä, 
yhteiskuntasuhteiden hoitamista ja suhteita 
viranomaisiin

Alaryhmä Yritykset ja ryhmät Yksittäiset yritykset tai yritysryhmät (joilla on 
oikeudellinen asema tai ei ole oikeudellista 
asemaa), jotka hoitavat omaan lukuunsa toimintaa, 
johon kuuluu vaikuttamista, edunvalvontaa, 
asioiden edistämistä, yhteiskuntasuhteiden 
hoitamista ja suhteita viranomaisiin

Alaryhmä Ammatilliset 
ryhmittymät ja järjestöt 
sekä 

Alaryhmä Ammatilliset 
ryhmittymät ja 
elinkeinoyhdistykset

Voittoa tavoittelevia yrityksiä tai sekaryhmiä ja 
keskusteluryhmiä edustavat (voittoa tavoittelevat 
tai tavoittelemattomat) toimijat
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elinkeinoyhdistykset

Alaryhmä Ammattiliitot ja 
-yhdistykset

Alaryhmä Ammattiliitot ja 
-yhdistykset sekä 
ammatilliset järjestöt

Yksittäisten henkilöiden tai ammattikuntien 
edunvalvonta

Alaryhmä Muut vastaavat Alaryhmä Muut vastaavat
organisaatiot, mukaan 
lukien (voittoa 
tavoittelevat tai 
tavoittelemattomat) 
tapahtumien 
järjestäjät, tiettyihin 
etuihin yhteydessä 
olevat viestimet tai 
tutkimussuuntautuneet 
yhteisöt, joilla on 
kytköksiä yksityisiin 
ansaintaintresseihin, 
tapauskohtaiset 
yhteenliittymät ja 
tilapäiset rakenteet 
(joiden jäsenyyteen 
liittyy 
voitontavoittelua).

III – Kansalaisjärjestöt III – Kansalaisjärjestöt

Alaryhmä Kansalaisjärjestöt, 
keskusteluryhmät ja 
verkostot ja vastaavat

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, joilla on 
oikeudellinen asema tai ei ole oikeudellista asemaa 
ja jotka ovat riippumattomia viranomaisista, 
poliittisista puolueista tai kaupallisista 
organisaatioista. Kattaa säätiöt, 
hyväntekeväisyysjärjestöt jne.

Alaryhmä Kansalaisjärjestöt, 
keskusteluryhmät ja 
verkostot ja vastaavat, 
tapauskohtaiset 
yhteenliittymät ja 
tilapäiset rakenteet

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, joilla on 
oikeudellinen asema tai ei ole oikeudellista asemaa 
ja jotka ovat riippumattomia viranomaisista tai 
kaupallisista organisaatioista. Kattaa säätiöt, 
hyväntekeväisyysjärjestöt jne.
Kaikkien yhteisöjen, joiden jäsenyyteen liittyy 
voiton tavoittelua, on rekisteröidyttävä ryhmään 
II.

IV – Ajatushautomot, tutkimuslaitokset ja 
akateemiset laitokset

IV – Ajatushautomot, tutkimuslaitokset ja 
akateemiset laitokset

Alaryhmä Ajatushautomot ja 
tutkimuslaitokset

Erikoistuneet ajatushautomot ja tutkimuslaitokset, 
jotka käsittelevät muun muassa Euroopan unionin 
toimintaa ja politiikkaa

Alaryhmä Ajatushautomot ja 
tutkimuslaitokset

Ei muutoksia.

Alaryhmä Akateemiset laitokset Laitokset, joiden päätehtävänä on koulutus mutta Alaryhmä Akateemiset laitokset Ei muutoksia.
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jotka käsittelevät Euroopan unionin toimintaa ja 
politiikkaa

V – Kirkkoja ja uskonnollisia yhteisöjä 
edustavat organisaatiot

Huom. Itse kirkot eivät kuulu rekisterin piiriin. V – Kirkkoja ja uskonnollisia yhteisöjä 
edustavat organisaatiot

Ei muutoksia.

Alaryhmä Kirkkoja ja 
uskonnollisia yhteisöjä 
edustavat organisaatiot

Edustustoimintaa varten perustetut oikeushenkilöt, 
toimistot tai verkostot

Alaryhmä Kirkkoja ja 
uskonnollisia yhteisöjä 
edustavat organisaatiot

Ei muutoksia.

VI – Paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaisia, 
muita julkis- tai sekayhteisöt jne. edustavat 

organisaatiot

Huom. Itse viranomaiset eivät kuulu rekisterin 
piiriin.

VI – Paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaisia, 
muita julkis- tai sekayhteisöt jne. edustavat 
organisaatiot

Poistetaan.

Alaryhmä Alueelliset 
edustusrakenteet

Itse alueiden ei edellytetä rekisteröityvän, mutta 
alueiden edustusrakenteet voivat rekisteröityä 
niin halutessaan. 

Alaryhmä Paikallis-, alue- ja 
kunnallisviranomaiset
(valtiotasoa alempi 
hallintotaso)

Oikeushenkilöt, edustustot, yhdistykset tai 
verkostot, jotka on perustettu edustamaan paikallis-
, alue-, ja kunnallisviranomaisia (valtiotasoa 
alempi hallintotaso)

Alaryhmä Paikallis- ja 
kunnallisviranomaiset
(valtiotasoa alempi 
hallintotaso)

Edustustot, yhdistykset tai verkostot, jotka on 
perustettu edustamaan paikallis- ja 
kunnallisviranomaisia (valtiotasoa alempi 
hallintotaso)

Alaryhmä Alueellisten / 
valtiotasoa alemman 
hallintotason 
viranomaisten 
yhdistykset 

Alaryhmä Muut julkis- tai 
sekayhteisöt jne.

Tämä kattaa muut oikeudelliselta muodoltaan 
julkiset tai sekamuotoiset (yksityinen/julkinen) 
organisaatiot

Alaryhmä Muut julkis- tai 
sekayhteisöt, jotka on 
perustettu lailla ja 
joiden tarkoituksena 
on toimia yleisen edun 
mukaisesti

Ei muutoksia.
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Liite 2

Nykyinen teksti Ehdotetut muutokset
Rekisteröityviltä edellytettävät tiedot Rekisteröityviltä edellytettävät tiedot

I. YLEISET JA PERUSTIEDOT I. YLEISET JA PERUSTIEDOT

– organisaation nimi/nimet, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, 
verkkosivusto;

a) organisaation nimi/nimet, päätoimipaikan osoite sekä tarvittaessa osoite 
Brysselissä, Luxemburgissa tai Strasbourgissa, puhelinnumero, 
sähköpostiosoite, verkkosivusto;

– a) organisaatiosta oikeudellisessa vastuussa olevan henkilön henkilötiedot 
ja b) tarvittaessa organisaation johtajan tai rekisterin piiriin kuuluvasta 
toiminnasta vastaavan pääasiallisen yhteyshenkilön nimi; niiden 
henkilöiden nimet, joille annetaan kulkulupa Euroopan parlamentin 
rakennuksiin1;

b) organisaatiosta oikeudellisessa vastuussa olevan henkilön nimi ja 
tarvittaessa organisaation johtajan tai rekisterin piiriin kuuluvasta 
toiminnasta vastaavan pääasiallisen yhteyshenkilön (eli EU-asioista 
vastaavan päällikön) nimi; niiden henkilöiden nimet, joilla on kulkulupa 
Euroopan parlamentin rakennuksiin5;

– rekisterin soveltamisalaan kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden 
(jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä;

c) rekisterin soveltamisalaan kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden 
(jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä; jokainen henkilö, jolla on 
kulkulupa parlamentin rakennuksiin, olisi laskettava käyttäen yhtä 
seuraavista neljästä aikaosuudesta: 25, 50, 75 tai 100 prosenttia 
kokoaikaisesta toiminnasta;

– tavoitteet/tehtävät – organisaation edustamat intressit – toiminnot, 
toimintamaat – verkostot – rekisterin soveltamisalaan kuuluvat yleiset 
tiedot;

d) tavoitteet/tehtävät – organisaation edustamat intressit – organisaation 
toiminnot, toimintamaat – verkostot – rekisterin soveltamisalaan kuuluvat 
yleiset tiedot;

– tarvittaessa jäsenten lukumäärä (yksittäisten jäsenet ja organisaatiot). e) jäsenyys ja tarvittaessa jäsenten lukumäärä (yksittäisten jäsenet ja 
organisaatiot). 

II. ERITYISTIEDOT II. ERITYISTIEDOT

                                               
1 Rekisteröityviltä pyydetään näitä tietoja rekisteröinnin päätteeksi, ja ne toimitetaan Euroopan parlamentille. Kulkuluvan saavien henkilöiden nimet syötetään tämän jälkeen 
automaattisesti järjestelmään Euroopan parlamentin päivitysten ja tietojen perusteella, kun Euroopan parlamentti on tehnyt päätöksen kulkulupien antamisesta. Rekisteröinti ei 
anna automaattisesti oikeutta kulkulupaan, jolla myönnetään pääsy Euroopan parlamenttiin.
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A. TOIMINNAT A. REKISTERIN SOVELTAMISALAAN KUULUVAT TOIMINNAT

Tärkeimmät lainsäädäntöehdotukset, jotka ovat edeltävänä vuonna 
kuuluneet avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluviin rekisteröidyn 
toimintoihin.

Konkreettiset yksityiskohtaiset tiedot on toimitettava tärkeimmistä 
lainsäädäntöehdotuksista ja toimintapolitiikoista, jotka ovat edeltävänä 
vuonna kuuluneet avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluviin 
rekisteröidyn toimintoihin; muihin erityistoimintoihin, kuten tapahtumiin 
tai julkaisuihin, voidaan myös viitata.
B. YHTEYDET UNIONIN TOIMIELIMIIN

a) Jäsenyys komiteoissa, korkean tason ryhmissä, neuvoa-antavissa 
komiteoissa, asiantuntijaryhmissä, muissa EU:n tukemissa rakenteissa ja 
keskusteluryhmissä jne.
b) Jäsenyys Euroopan parlamentin laajennetuissa työryhmissä tai 
toimialafoorumeissa jne. tai niihin osallistuminen.

B. RAHOITUSTIEDOT C. NÄIHIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT RAHOITUSTIEDOT

Kaikkien ilmoitettujen lukujen olisi katettava kokonainen toimintavuosi ja 
koskettava viimeistä päättynyttä tilikautta tai -vuotta ennen rekisteröinti- tai 
uusimispäivää.

a) Arvio rekisterin kattamien toimintojen vuotuisista kustannuksista.
Lukujen olisi katettava kokonainen toimintavuosi ja koskettava viimeistä 
päättynyttä tilikautta tai -vuotta ennen rekisteröinti- tai uusimispäivää.

Kaksinkertaista laskentaa ei suljeta pois. Konsultti- ja lakiasiaintoimistojen 
ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien konsulttien asiakkaistaan 
antama taloudellisia tietoja koskeva ilmoitus (luettelo ja asteikko) ei 
vapauta näitä asiakkaita sisällyttämästä näitä sopimustoimintoja omaan 
ilmoitukseensa, jotta niiden ilmoitettua rahoituspanosta ei aliarvioida.

b) Unionin toimielimiltä rekisteröinti- tai uudistamispäivää edeltävänä 
viimeisenä päättyneenä tilikautena tai -vuotena saadun ja unionin 
rahoituksen avoimuutta koskevassa järjestelmässä1 ilmoitettua määrää 
vastaavan rahoituksen määrä ja lähde.

– Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä ammatinharjoittajina 
toimivat konsultit (liitteessä I oleva ryhmä I): Rekisterin soveltamisalaan 
kuuluviin toimintoihin liittyvästä liikevaihdosta sekä asiakkaiden 
suhteellisesta painoarvosta on annettava yksityiskohtaiset tiedot seuraavan 
asteikon mukaisesti:

2. Konsultti- ja lakiasiaintoimistojen ja itsenäisinä ammatinharjoittajina 
toimivien konsulttien (liitteessä I oleva ryhmä I) on ilmoitettava
a) kaikki rekisterin kattamiin toimintoihin liittyvät asiakkaat sijoitettuina 
järjestykseen edustustoiminnan kokoluokan mukaisesti (katso asteikko 
jäljempänä)
b) rekisterin soveltamisalaan kuuluviin toimintoihin liittyvä liikevaihto sekä 

                                               
1 http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm
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asiakkaiden suhteellinen painoarvo seuraavan asteikon mukaisesti:
Liikevaihto euroina Kokoluokka euroina Edustustoiminnan vuotuinen 

liikevaihto euroina
(Liitteessä 1 oleva ryhmä I)

Edustustoiminnan kokoluokka 
euroina asiakasta kohti 
(Liitteessä 1 oleva ryhmä I)

0 – 499 999 50 000 0 – 100 000 0 – 10 000

10 000 – 25 000

25 000 – 50 000

50 000 – 100 000

100 000 – 200 000 

> 200 000

500 000 – 1 000 000 100 000 100 000 – 499 999

> 1 000 000 250 000 500 000 – 1 000 000

> 1 000 000

c) Kaksinkertaista laskentaa ei suljeta pois. Tämän vuoksi konsultti- ja 
lakiasiaintoimistojen ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien 
konsulttien asiakkaistaan antama taloudellisia tietoja koskeva ilmoitus 
(luettelo ja asteikko) ei vapauta näitä asiakkaita sisällyttämästä näitä 
sopimustoimintoja omaan ilmoitukseensa, jotta niiden ilmoitettua 
rahoituspanosta ei aliarvioida.

– Yritysten omat edunvalvontayksiköt, ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
(liitteessä I oleva ryhmä II): Rekisterin soveltamisalaan kuuluvien 
toimintojen kustannuksista on annettava arvio.

3. Yritysten omien edunvalvontayksiköiden, ammatillisten 
ryhmittymien/järjestöjen (liitteessä I oleva ryhmä II) on ilmoitettava
yksityiskohtaiset tiedot liikevaihdosta, joka on peräisin rekisterin 
soveltamisalaan kuuluvista toiminnoista alkaen pienimmästä summasta 
(< 10 000).

– Kansalaisjärjestöt, ajatushautomot, tutkimuslaitokset ja akateemiset 
laitokset – kirkkoja ja uskonnollisia yhteisöjä edustavat organisaatiot –
paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaisia edustavat organisaatiot, muut 
julkis- tai sekayhteisöt jne. (liitteessä I olevat ryhmät III–VI): 
Kokonaisbudjetti ja tärkeimpien rahoituslähteiden erittely on esitettävä.

4. Kansalaisjärjestöjen, ajatushautomojen, tutkimuslaitosten ja 
akateemisten laitosten – kirkkoja ja uskonnollisia yhteisöjä edustavien 
organisaatioiden – paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaisia edustavien 
organisaatioiden, muiden julkis- tai sekayhteisöjen jne. (liitteessä I olevat 
ryhmät III–VI) on ilmoitettava
a) organisaation kokonaisbudjetti
b) tärkeimpien rahoitusmäärien ja -lähteiden erittely. 

Lisäksi kaikki rekisteröidyt: Unionin toimielimiltä rekisteröinti- tai Poistetaan.
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uudistamispäivää edeltävänä viimeisimpänä päättyneenä 
varainhoitovuotena saadun rahoituksen määrä ja lähde.
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Liite 3

Nykyinen teksti Ehdotetut muutokset
Hyvä edunvalvontatapa Hyvä edunvalvontatapa

Osapuolet katsovat, että kaikkien niiden kanssa yhteydessä olevien 
toimijoiden on noudatettava tämän hyvän edunvalvontatavan 
määräyksiä riippumatta siitä, ovatko ne rekisteröityneet ja 
harjoittavatko ne edustustoimintaa yhden vai useamman kerran.

Rekisteröityneiden on suhteissaan unionin toimielimiin, niiden 
jäseniin, virkamiehiin ja muuhun henkilöstöön

Toimijoiden on suhteissaan unionin toimielimiin, niiden jäseniin, 
virkamiehiin ja muuhun henkilöstöön

a) esittäydyttävä aina omalla ja työnantajanaan toimivan tai 
edustamansa yhteisön tai yhteisöjen nimellä; ilmoitettava valvottavana 
olevat edut, tavoitteet tai päämäärät ja tarvittaessa eriteltävä asiakkaat 
tai jäsenet, joita ne edustavat;

a) esittäydyttävä aina omalla ja työnantajanaan toimivan tai 
edustamansa yhteisön tai yhteisöjen nimellä ja rekisteritunnuksella;
ilmoitettava valvottavana olevat edut, tavoitteet tai päämäärät ja 
tarvittaessa eriteltävä asiakkaat tai jäsenet, joita ne edustavat;

b) pidättäydyttävä hankkimasta tai yrittämästä hankkia tietoja tai 
painostamasta tekemään päätöksiä epärehellisin tai asiattomin keinoin;

Ei muutoksia.

c) pidättäydyttävä esittämästä, että niillä on virallisia yhteyksiä 
unioniin tai sen toimielimiin asioidessaan kolmansien kanssa, sekä 
pidättäydyttävä antamasta vääriä tietoja rekisteröitymisen yhteydessä
kolmansien ja/tai unionin toimielinten virkamiesten tai muun 
henkilöstön johtamiseksi harhaan;

c) pidättäydyttävä esittämästä, että niillä on virallisia yhteyksiä 
unioniin tai sen toimielimiin asioidessaan kolmansien kanssa, sekä 
pidättäydyttävä antamasta vääriä tietoja rekisteröitymisen yhteydessä 
kolmansien ja/tai unionin toimielinten virkamiesten tai muun 
henkilöstön johtamiseksi harhaan ja pidättäydyttävä käyttämästä 
unionin toimielinten tunnuksia ilman nimenomaista lupaa;

d) varmistettava, että rekisteröitymisen ja myöhemmin rekisterin 
soveltamisalaan kuuluvan toiminnan yhteydessä annettavat tiedot ovat 
niiden parhaan ymmärryksen mukaan kattavia ja ajantasaisia eivätkä 
ole harhaanjohtavia;

d) varmistettava, että rekisteröitymisen ja myöhemmin rekisterin 
soveltamisalaan kuuluvan toiminnan yhteydessä annettavat tiedot ovat 
niiden parhaan ymmärryksen mukaan kattavia ja ajantasaisia eivätkä 
ole harhaanjohtavia; hyväksyttävä, että kaikki annetut tiedot 
tarkistetaan, ja suostuttava noudattamaan hallinnollisia pyyntöjä 
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lisätietojen ja päivitysten toimittamiseksi;
e) oltava myymättä kolmansille jäljennöksiä unionin toimielimiltä 
saamistaan asiakirjoista;

Ei muutoksia.

f) yleensä noudatettava kaikkia unionin toimielinten määrittelemiä 
sääntöjä, tapoja ja hyviä hallintokäytäntöjä ja vältettävä estämästä 
niiden täytäntöönpanoa ja soveltamista millään tavalla;

f) pidättäydyttävä houkuttelemasta unionin toimielinten jäseniä, 
virkamiehiä tai muuta henkilöstöä taikka näiden jäsenten avustajia tai 
harjoittelijoita toimimaan vastoin heihin sovellettavia 
käyttäytymissääntöjä;

g) pidättäydyttävä houkuttelemasta unionin toimielinten jäseniä, 
virkamiehiä tai muuta henkilöstöä taikka näiden jäsenten avustajia tai 
harjoittelijoita toimimaan vastoin heihin sovellettavia 
käyttäytymissääntöjä;

g) palkatessaan entisiä unionin toimielinten virkamiehiä tai muuta 
henkilöstöä taikka unionin toimielimen jäsenten avustajia tai 
harjoittelijoita kunnioitettava näiden velvollisuutta noudattaa 
sovellettavia sääntöjä ja salassapitovaatimuksia;

h) palkatessaan entisiä unionin toimielinten virkamiehiä tai muuta 
henkilöstöä taikka unionin toimielimen jäsenten avustajia tai 
harjoittelijoita kunnioitettava näiden velvollisuutta noudattaa 
sovellettavia sääntöjä ja salassapitovaatimuksia;
i) saatava etukäteen Euroopan parlamentin jäsenen tai jäsenten 
suostumus sopimuksen tekemiseksi hänen tai heidän lähipiiriinsä 
kuuluvan henkilön kanssa tai tällaisen henkilön palkkaamiseksi;

h) noudatettava kaikkia Euroopan parlamentin ja Euroopan komission
vahvistamia sääntöjä entisten jäsenten oikeuksista ja velvollisuuksista;

j) noudatettava kaikkia Euroopan parlamentin ja Euroopan komission 
vahvistamia sääntöjä entisten jäsenten oikeuksista ja velvollisuuksista;

i) ilmoitettava edustamilleen tahoille velvoitteistaan unionin 
toimielimiä kohtaan;

k) ilmoitettava edustamilleen tahoille velvoitteistaan unionin 
toimielimiä kohtaan;

Ammatinharjoittajien, jotka edustavat yhteisöjä, jotka ovat 
rekisteröityneet Euroopan parlamenttiin saadakseen nimellä varustetun 
kulkuluvan Euroopan parlamentin tiloihin, tai työskentelevät niiden 
palveluksessa, on

Ammatinharjoittajien, jotka edustavat yhteisöjä, jotka ovat 
rekisteröityneet Euroopan parlamenttiin saadakseen nimellä varustetun 
kulkuluvan Euroopan parlamentin tiloihin, tai työskentelevät niiden 
palveluksessa, on
l) pidettävä kulkulupa koko ajan esillä Euroopan parlamentin 
rakennuksissa;

j) tarkoin noudatettava Euroopan parlamentin työjärjestyksen
9 artiklan ja liitteen X määräyksiä sekä liitteessä I olevan 2 artiklan 
toisen kohdan määräyksiä;

m) tarkoin noudatettava sovellettavia Euroopan parlamentin 
työjärjestyksen määräyksiä;
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k) varmistettava, että kaikenlainen Euroopan parlamentin 
työjärjestyksen liitteessä I olevan 2 artiklan määräysten mukaisesti 
annettu tuki ilmoitetaan asianmukaiseen rekisteriin;

n) hyväksyttävä, että Euroopan parlamentilla on yksinomainen 
päätösvalta kaikissa Euroopan parlamenttiin pääsyä koskevissa 
pyynnöissä ja että rekisteröityminen ei takaa automaattista pääsyä.

l) saatava kaikkien eturistiriitojen välttämiseksi ennakolta sen 
Euroopan parlamentin jäsenen tai niiden jäsenten suostumus, jota tai 
joita asia koskee, jäsenen avustajan sopimus- tai työsuhteen osalta, ja 
ilmoitettava tästä rekisteriin.

Poistetaan.
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Liite 4 (lähes kokonaan tarkistettu)

Varoituksia sekä valitusten tutkintaa ja käsittelyä koskevat menettelyt

I. VAROITUKSET

Kuka tahansa voi antaa avoimuusrekisterin yhteiselle sihteeristölle varoituksen rekisterin sisältämistä 
tiedoista ja mitättömistä rekisteröinneistä rekisterin verkkosivustolla olevalla vakiomuotoisella 
yhteydenottolomakkeella.

Rekisteriin syötetyistä tiedoista annetut varoitukset käsitellään hyvän edunvalvontatavan d kohtaan 
kohdistuvina väitettyinä rikkomuksina1. Kyseessä olevaa rekisteröitynyttä pyydetään päivittämään 
tiedot ja/tai antamaan asianmukainen selitys avoimuusrekisterin yhteiselle sihteeristölle. Jos kyseessä 
oleva rekisteröitynyt ei noudata pyyntöä, voidaan soveltaa tämän liitteen lopussa olevassa 
toimenpidetaulukossa (rivit 2–4) esitettyjä toimenpiteitä. 

II. VALITUKSET

Vaihe 1: Valituksen tekeminen

1. Kuka tahansa voi tehdä valituksen avoimuusrekisterin yhteiselle sihteeristölle rekisterin 
verkkosivustolla olevalla vakiolomakkeella. Kyseiseen lomakkeeseen on merkittävä seuraavat tiedot: 

a) valituksen kohteena oleva rekisteröity; 
b) valituksen tekijän nimi ja yhteystiedot; 
c) yksityiskohtaiset tiedot valituksesta, mukaan lukien mahdolliset valituksen tueksi toimitetut 
asiakirjat tai muu aineisto, ja ilmoitus siitä, onko valituksen tekijälle mahdollisesti aiheutunut 
vahinkoa ja onko kyseessä tahallinen hyvän edunvalvontatavan rikkominen. 

Nimettömiä valituksia ei oteta huomioon.

2. Valituksessa on eriteltävä hyvän edunvalvontatavan kohdat, joita valituksen tekijä epäilee rikotun. 
Jos avoimuusrekisterin yhteinen sihteeristö voi heti alussa selvästi todeta, että kyseessä on tahaton 
rikkomus, valitus voidaan luokitella uudelleen ”varoitukseksi”.

3. Hyvää edunvalvontatapaa sovelletaan yksinomaan edunvalvojien ja unionin toimielinten välisiin 
suhteisiin, eikä sitä voida käyttää kolmansien osapuolten ja rekisteröityneiden välisten suhteiden 
säätelyyn.

Vaihe 2: Käsiteltäväksi ottaminen

4. Valituksen vastaanottamisen jälkeen avoimuusrekisterin yhteinen sihteeristö

a) antaa valituksen tekijälle vahvistuksen valituksen vastaanottamisesta viiden työpäivän kuluessa;
b) tarkastaa, että valitus kuuluu avoimuusrekisterin soveltamisalaan rekisteröityneitä koskevan hyvän 
edunvalvontatavan ja edellä esitetyn vaiheen 1 mukaisesti;

                                               
1

Mainitussa d kohdassa vaaditaan, että rekisteröityjen on suhteissaan unionin toimielimiin jaa niiden jäseniin, virkamiehiin 
ja muuhun henkilöstöön ”varmistettava, että rekisteröidyttäessä ja myöhemmin rekisterin piiriin kuuluvan toiminnan 
yhteydessä annettavat tiedot ovat niiden parhaan ymmärryksen mukaan kattavia ja ajantasaisia eivätkä ole 
harhaanjohtavia”.
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c) tarkastaa kaikki valituksen tueksi asiakirjojen, muun aineiston tai henkilökohtaisten lausuntojen 
muodossa esitetyt todisteet; periaatteessa kaikkien aineellisten todisteiden olisi oltava peräisin 
valituksen kohteena olevalta rekisteröityneeltä, kolmannen osapuolen antamasta asiakirjasta tai 
julkisesti saatavilla olevista lähteistä; pelkkiä valituksen tekijän esittämiä arvoarvostelmia ei voida 
katso todisteiksi;
d) päättää edellä mainittujen alustavien tarkastusten perusteella valituksen käsiteltäväksi ottamisesta.

5. Jos valitusta ei hyväksytä käsiteltäväksi, valituksen tekijälle ilmoitetaan kirjallisesti päätöksestä ja 
siihen johtaneista syistä.

6. Jos valitus hyväksytään käsiteltäväksi, päätöksestä ja jäljempänä esitetystä noudatettavasta 
menettelystä ilmoitetaan sekä valituksen tekijälle että kyseessä olevalle rekisteröityneelle.

Vaihe 3: Käsiteltäväksi otetun valituksen käsittely – tutkiminen ja väliaikaiset toimenpiteet

7. Kyseessä olevalle rekisteröityneelle on ilmoitettava valituksen sisällöstä ja kohdasta tai kohdista, 
joita epäillään rikotun, ja rekisteröitynyttä on pyydettävä samalla esittämään selitykset, perustelut tai 
muut häntä puoltavat seikat 20 työpäivän kuluessa. Vastauksen tueksi voidaan esittää saman 
määräajan kuluessa myös edustavan ammattialan järjestön laatima muistio erityisesti säänneltyjen 
ammattien ja sellaisten organisaatioiden osalta, joihin sovelletaan ammatillisia tapasääntöjä.

8. Jos vastausta ei toimiteta 7 kohdassa ilmoitettuun määräaikaan mennessä, rekisteröitynyt poistetaan 
tilapäisesti rekisteristä, kunnes pyyntöä on noudatettu.

9. Avoimuusrekisterin yhteinen sihteeristö tutkii kaikki tutkinnan aikana kerätyt tiedot ja voi päättää 
kuulla valituksen kohteena olevaa rekisteröitynyttä tai valituksen tekijää.

11. Jos valitus osoittautuu toimitetun aineiston tutkimuksen perusteella aiheettomaksi, 
avoimuusrekisterin yhteinen sihteeristö ilmoittaa päätöksestä ja siihen johtaneista syistä molemmille 
osapuolille. 

12. Jos valitus todetaan aiheelliseksi, rekisteröitynyt poistetaan rekisteristä tilapäisesti, kunnes on 
toteutettu toimenpiteitä ongelman ratkaisemiseksi (ks. 13–17 kohta jäljempänä), ja siihen voidaan 
kohdistaa erilaisia lisätoimenpiteitä, joita voivat olla rekisteristä poistaminen ja mahdollisten 
Euroopan parlamentin kulkulupien peruuttaminen parlamentin sisäisten menettelyjen mukaisesti (ks. 
jäljempänä vaihe 5 tai toimenpidetaulukon rivit 2–4), erityisesti jos rekisteröitynyt ei suostu tekemään 
yhteistyötä.

Vaihe 4: Käsiteltäväksi otetun valituksen käsittely – valituksen ratkaiseminen

13. Jos valitus todetaan aiheelliseksi ja ongelmia havaitaan, avoimuusrekisterin yhteinen sihteeristö 
toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet yhteistyössä rekisteröityneen kanssa ongelman tai ongelmien 
ratkaisemiseksi. 

14. Jos rekisteröitynyt suostuu yhteistyöhön, ratkaisun löytämiseksi on annettava tapauskohtaisesti 
riittävästi aikaa. Jos rekisteröitynyt ei kuitenkaan suostu yhteistyöhön 20 työpäivän lisäajan jälkeen 
(ks. 7 kohdan alustava määräaika), sovelletaan hyvän edunvalvontatavan noudattamatta jättämisen 
edellyttämiä toimenpiteitä (ks. jäljempänä vaihe 5, 19–21 kohta tai toimenpidetaulukon rivit 2–4).

15. Jos ongelmaan on löydetty mahdollinen ratkaisu ja rekisteröitynyt suostuu yhteistyöhön tämän 
ratkaisun toteuttamiseksi, rekisteröityneen rekisteröinti aktivoidaan uudelleen ja valituksen käsittely 
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päätetään. Sekä valituksen tekijälle että rekisteröityneelle ilmoitetaan päätöksestä ja siihen johtaneista 
syistä.

16. Jos ongelmaan on löydetty mahdollinen ratkaisu mutta rekisteröitynyt ei suostu yhteistyöhön 
tämän ratkaisun toteuttamiseksi, rekisteröitynyt poistetaan rekisteristä (ks. jäljempänä 
toimenpidetaulukon rivit 2–3). Sekä valituksen tekijälle että rekisteröityneelle ilmoitetaan päätöksestä 
ja siihen johtaneista syistä.

17. Jos mahdollinen ratkaisu edellyttää kolmansien osapuolten tai kansallisten hallintoelinten päätöstä, 
lopullisen päätöksen tekemistä lykätään, kunnes kyseinen päätös on tehty.

Vaihe 5: Käsiteltäväksi otetun valituksen käsittely – sovellettavat toimenpiteet tapauksissa, 
joissa hyvää edunvalvontatapaa ei noudateta 

18. Jos kyseessä oleva rekisteröitynyt suorittaa välittömästi korjaavat toimet, sekä valituksen tekijälle 
että rekisteröityneelle toimitetaan kirjallinen ilmoitus, jossa todetaan tosiseikat ja niiden korjaaminen 
(ks. jäljempänä toimenpidetaulukon rivi 1).

19. Jos kyseessä oleva rekisteröitynyt ei ole ryhtynyt toimiin asetetuissa määräajoissa (ks. 7 ja 
14 kohta), rekisteröitynyt poistetaan rekisteristä (ks. jäljempänä toimenpidetaulukon rivi 2) eivätkä 
rekisteröitymiseen liittyvät kannustimet ole enää rekisteröityneen käytettävissä.

20. Jos rekisteröityneen havaitaan käyttäneen asiattomia keinoja, rekisteröitynyt poistetaan rekisteristä 
(ks. jäljempänä toimenpidetaulukon rivi 3) eivätkä rekisteröitymiseen liittyvät kannustimet ole enää 
rekisteröityneen käytettävissä.

21. Jos yhteistyöstä kieltäytyminen tai asiattomien keinojen käyttö katsotaan toistuvaksi ja tietoiseksi 
tai jos kyseessä on vakava noudattamatta jättäminen (ks. jäljempänä toimenpidetaulukon rivi 4), 
Euroopan parlamentin ja Euroopan komission toimivaltaiset yksiköt (avoimuusrekisterin yhteinen 
sihteeristö) päättävät yhdessä uudelleen rekisteröitymisen kieltämisestä tietyksi ajanjaksoksi (1–
2 vuotta tapauksen vakavuuden mukaan). Kyseisten toimielinten pääsihteerit voivat tutkia päätöksen 
uudelleen.

22. Kaikista hyväksytyistä toimenpiteistä (ks. 18–22 kohta tai toimenpidetaulukon rivit 1–4) 
ilmoitetaan kyseessä olevalle rekisteröityneelle ja valituksen tekijälle.

23. Jos avoimuusrekisterin yhteisen sihteeristön hyväksymä toimenpide merkitsee poistamista 
rekisteristä pidemmäksi ajaksi (ks. toimenpidetaulukon rivi 4), kyseessä oleva rekisteröitynyt voi 
toimittaa 20 työpäivän kuluessa ilmoituksen saamisesta toimielinten pääsihteereille toimenpiteen
uudelleentutkimista koskevan perustellun pyynnön. Parlamentin asiasta vastaavalle varapuhemiehelle 
ja komission asiasta vastaavalle varapuheenjohtajalle ilmoitetaan asiasta 20 päivän määräajan 
umpeuduttua tai pääsihteerien lopullisen päätöksen jälkeen, ja toimenpiteestä julkaistaan maininta 
rekisterissä.

24. Jos tietyksi ajanjaksoksi asetetun uudelleen rekisteröitymistä koskevan kiellon yhteydessä evätään 
mahdollisuus pyytää lupaa päästä Euroopan parlamenttiin edunvalvojana, Euroopan parlamentin 
pääsihteerin ehdotus toimitetaan kvestorikollegiolle, jota pyydetään hyväksymään kyseessä olevan 
henkilön kulkuluvan peruuttaminen kyseessä olevan ajanjakson ajaksi.

25. Avoimuusrekisterin yhteinen sihteeristö noudattaa kaikissa tämän menettelyn mukaisia 
toimenpiteitä koskevissa päätöksissään asianmukaisesti suhteellisuusperiaatetta ja hyvää hallintotapaa 
koskevaa periaatetta. Avoimuusrekisterin yhteisen sihteeristön toimintaa koordinoi Euroopan 
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komission pääsihteeristön yksikönpäällikkö, ja se toimii Euroopan parlamentin ja Euroopan komission 
pääsihteerien alaisuudessa. Pääsihteereille annetaan asianmukaisesti tietoa.
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Toimenpidetaulukko tapauksissa, joissa hyvää edunvalvontatapaa ei noudateta
Noudattamatta jättäminen (numerot 

viittaavat edellä oleviin kohtiin)
Toimenpide Toimenpiteen 

julkaiseminen 
rekisterissä

Virallinen päätös 
EP:n kulkuluvan 
peruuttamisesta 

1 Noudattamatta jättäminen, korjattu 
viipymättä (18)

Kirjallinen ilmoitus, 
jossa todetaan 
tosiseikat ja niiden 
korjaaminen

Ei Ei

21 Kieltäytyminen yhteistyöstä 
avoimuusrekisterin yhteisen sihteeristön 
kanssa (19)

Rekisteristä 
poistaminen ja 
parlamentin 
kulkuluvan 
deaktivointi

Ei Ei 

31 Asiattomat keinot (20) Rekisteristä 
poistaminen ja 
parlamentin 
kulkuluvan 
deaktivointi

Ei Ei

4 Toistuva yhteistyöstä kieltäytyminen 
ja/tai toistuvat asiattomat keinot (21–22) 
ja/tai vakava noudattamatta jättäminen

a) Rekisteristä 
poistaminen yhden 
vuoden ajaksi ja 
parlamentin 
kulkuluvan virallinen 
peruuttaminen 
(akkreditoituna 
edunvalvontaryhmän 
edustajana)
b) Rekisteristä 
poistaminen kahden 
vuoden ajaksi ja 
parlamentin 
kulkuluvan virallinen 
peruuttaminen 
(akkreditoituna 
edunvalvontaryhmän 
edustajana)

Kyllä, toimielinten 
pääsihteerien 
päätöksellä

Kyllä, 
kvestorikollegion 
päätöksellä

                                               
1 Edellä mainituissa tapauksissa 2 ja 3 kyseessä oleva rekisteröitynyt voi rekisteröityä uudelleen, jos rekisteristä poistamiseen 
johtaneet päätelmät on otettu huomioon.
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PERUSTELUT

Varapuhemies Rainer WIELANDin kirje puhemies Martin SCHULZille, 19. joulukuuta 2013

Arvoisa puhemies

Avoimuusrekisterin tarkistamista käsittelevä parlamentin ja komission korkean tason 
työryhmä sai 12. joulukuuta 2013 päätökseen kuulemisensa puhemiehistön sille 
10. kesäkuuta 2013 antaman tehtävän mukaisesti.

Työryhmän puheenjohtajana minulla on ilo raportoida puhemiehistölle ja toimittaa työryhmän 
jäsenten yksimielisesti hyväksymät luonnokset päätelmiksi ja muutoksiksi avoimuusrekisteriä 
koskevaan toimielinten väliseen sopimukseen. Työryhmään sitoutumattomana jäsenenä 
tarkkailijan ominaisuudessa osallistunut Martin Ehrenhauser pidättäytyi äänestämästä.

Tämä kirje ja ehdotetun päätöslauselman sisältö ovat virallinen osa hyväksyttyä pakettia, joka 
koostuu pääasiassa kolmesta kohdasta: 

 rekisterin tähänastisen onnistumisen toteaminen 
 vahvistus Euroopan parlamentin sitoutumiselle pakollisen rekisterin perustamiseen 

tulevaisuudessa
 komission kanssa käydyissä keskusteluissa työryhmän sisällä syntynyt joukko 

konkreettisia ehdotuksia nykyisen järjestelmän parantamiseksi.

Työryhmän jäsenet suhtautuivat avoimuusrekisterin toimintaa tarkastellessaan myönteisesti 
kahden viime vuoden aikana rekisterin osalta saavutettuun edistykseen asiaankuuluvien 
edunvalvontaryhmien edustajien kattavuudessa, jonka arvioidaan nykyisiin olevan 
75 prosenttia kaikista asiaankuuluvista yrityksiin liittyvistä toimijoista ja noin 60 prosenttia 
Brysselissä toimivista kansalaisjärjestöistä. Työryhmän jäsenet panivat kuitenkin merkille, 
että kaksi vuotta sitten perustetun rekisterin toimintaa ja laatua on parannettava edelleen 
erityisesti rekisteröintivaatimusten ja niitä koskevan valvonnan osalta.

Tulevaisuudessa perustettavan pakollisen avoimuusrekisterin osalta todettiin molempien 
toimielinten oikeudellisten yksiköiden lausuntojen perusteella, että Euroopan unionin 
lainsäädäntö ei tarjoa nykyisellään vahvaa oikeusperustaa edunvalvojien pakolliselle 
rekisteröitymiselle. 

Työryhmä totesi, että SEUT-sopimuksen 298 artiklan 2 kohta koskee ainoastaan EU:n hallintoa 
eikä toimielinten jäseniä tai unionin lainsäädäntötoimintaa. Toisaalta SEUT-sopimuksen 
352 artikla tarjoaa oikeusperustan, mutta noudatettava lainsäätämisjärjestys edellyttäisi 
neuvostossa yksimielisyyttä ja ainoastaan Euroopan parlamentin hyväksyntää.
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Vaikean tilanteen vuoksi työryhmään kuuluvat Euroopan parlamentin jäsenet katsovat, että 
Euroopan parlamentin kannassa avoimuusrekisterin uudelleentarkastelua koskevaan 
ehdotukseen olisi vahvistettava ja esitettävä uudelleen parlamentin aiemmat päätökset, joissa 
kehotetaan ottamaan käyttöön pakollinen rekisteri, mutta myös todettava painokkaasti, että 
komission odotetaan edistävän tarkoitukseen SEUT-sopimuksen 352 artiklaa paremmin 
soveltuvan uuden oikeusperustan luomiseen tähtääviä poliittisia toimia pakollisen rekisterin 
käyttöönottamiseksi.

Jos komissio ei onnistu tässä tavoitteessa, Euroopan parlamentin päätöslauselmassa olisi 
kehotettava komissiota toimittamaan vuoden 2016 loppuun mennessä ehdotus nykyiseen 
oikeusperustaan perustuvan pakollisen rekisterin käyttöönotosta. Avoimuusrekisteristä olisi 
joka tapauksessa suoritettava uusi arviointi viimeistään ennen vuoden 2017 loppua.

Työryhmä ehdottaa ennen tätä monien merkittävien kannustintoimenpiteiden käyttöönottoa, 
jotta avoimuusrekisteri saisi laajemman hyväksynnän ja jotta voidaan kannustaa entistä 
useampia toimijoita rekisteröitymään. 

Komission osalta tällaisia kannustimia voisivat olla

 toimenpiteet tietojen toimittamiseksi rekisteröityneille julkisten kuulemisten 
aloittamisesta 

 asiantuntijaryhmiä ja muita neuvoa-antavia elimiä koskevat toimenpiteet 
 erityiset postituslistat tai toimielimen toimiminen suojelijana. 

Työryhmä suhtautui myönteisesti komission lausuntoon, jonka mukaan se aikoo 
kohdennetuissa kuulemisissaan ottaa tulevaisuudessa huomioon ainoastaan rekisteröityneet 
organisaatiot.

Parlamentin osalta tällaisia rekisteröitymiseen liittyviä kannustimia voisivat olla muun muassa

 EP:n toimitiloihin ja sen jäsenten ja henkilöstön luo pääsyn helpottaminen entisestään
 luvan saaminen järjestää tai isännöidä yhdessä tapahtumia parlamentin tiloissa 
 tietojen toimittamisen helpottaminen esimerkiksi erityisten postituslistojen avulla 
 osallistuminen puhujina valiokuntien kuulemisiin
 toimielimen toimiminen suojelijana.

Yhteydenpito organisaatioihin, joilla on oikeus rekisteröityä mutta jotka eivät ole 
rekisteröityneet, voitaisiin rajoittaa perussopimusten ja oikeusvaltioperiaatteen 
kunnioittamisen kannalta tarpeelliseen vähimmäismäärään, ja hallintoa voitaisiin ohjata 
toimimaan tämän mukaisesti.

Haluaisin korostaa, että tukemalla tällaisia kannustintoimenpiteitä puhemiehistön jäsenet 
sitoutuvat itse muuttamaan tehtyjä puhemiehistön päätöksiä myöhemmin vastaavasti1. Myös 
muita hallinnollisia sääntöjä on ehkä tarkasteltava uudelleen.

                                               
1

Mahdollisesti muutettavia puhemiehistön päätöksiä ovat
– säännöt Euroopan parlamentin toimimisesta suojelijana (puhemiehistön päätös 9.6.1997, muutettu 15.4.2013)
– opas Euroopan parlamentin virkamiesten ja toimihenkilöiden velvollisuuksista (puhemiehistön päätös 
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Työryhmään kuuluvat Euroopan parlamentin jäsenet ehdottavat, että puhemiehistö pyytäisi 
perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa (AFCO) laatimaan sen tukemien 
avoimuusrekisteriä koskevan toimielinten välisen sopimuksen muutosten perusteella 
mietinnön avoimuusrekisterin tarkistamisesta toimielinten välisiä sopimuksia koskevan 
työjärjestyksen 127 artiklan perusteella ja toimittamaan sen täysistunnon käsiteltäväksi ennen 
nykyisen vaalikauden päättymistä, jotta voidaan varmistaa sen voimaantulo uuden 
vaalikauden alkaessa. 

Toimielinten välistä sopimusta koskevien muutosten käsittelemisen lisäksi mietinnössä olisi 
tulevaa pakollista rekisteriä ja sen valmistelua ajatellen kiinnitettävä erityistä huomiota muun 
muassa toimivien ja yleisesti hyväksyttyjen määritelmien löytämiseen vielä 
määrittelemättömille oikeudellisille käsitteille, kuten ”edunvalvoja” ja ”asiattomat keinot”. 
Lisäksi olisi tarkasteltava mahdollisia ristiriitoja tietyt säännellyt ammatit (kuten asianajajat) 
kattavan salassapitosääntöjä koskevan kansallisen lainsäädännön kanssa. Tältä osin on 
otettava huomioon, että työryhmä suhtautui myönteisesti puheenjohtajan ehdottamaan 
siirtymäratkaisuun, jota on vielä tarkasteltava tarkemmin.

Työryhmä toimittaa puhemiehistölle tehtävänsä mukaisesti liitteenä olevat yksityiskohtaiset 
luonnokset muutoksiksi avoimuusrekisteriä koskevan toimielinten väliseen sopimukseen. 
Puhemiehistöä pyydetään ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin, jotta se voi saattaa 
mahdollisimman nopeasti päätökseen toimielinten välisen sopimuksen uudelleentarkastelun, 
jonka tarkoituksena on parantaa rekisterin toimivuutta ja vahvistaa sen asemaa pitkällä aikavälillä.

                                                                                                                                                  
7.7.2008)
– turvallisuussäännöt (vahvistettu puhemiehistön päätöksellä 3.5.2004)
– säännöt julkisista kuulemisista (puhemiehistön päätös 18.6.2003, muutettu viimeksi 19.11.2012)
– säännöt Euroopan parlamentin tilojen antamisesta ulkopuolisten käyttöön (puhemiehistön päätös 14.3.2000).


