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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ändring av det interinstitutionella avtalet om öppenhetsregistret
(2014/2010(ACI))

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av sitt presidiums möte den 13 januari 2014, då detta godkände de 
rekommendationer som antogs den 12 december 2013 av den interinstitutionella 
arbetsgruppen på hög nivå för en översyn av öppenhetsregistret,

– med beaktande av förslaget till interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet och 
Europeiska kommissionen om ett ”öppenhetsregister” för organisationer och 
egenföretagare som är involverade i utformningen och genomförandet av EU:s politik 
(nedan kallat ”det ändrade avtalet”),

– med beaktande av artikel 11.1 och 11.2 i fördraget om Europeiska unionen

– med beaktande av artikel 295 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av sitt beslut av den 11 maj 2011 om ingående av ett interinstitutionellt 
avtal mellan parlamentet och kommissionen om ett gemensamt öppenhetsregister1,

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 23 juni 2011 mellan 

Europaparlamentet och Europeiska kommissionen om inrättandet av ett 
öppenhetsregister för organisationer och egenföretagare som är involverade i 
utformningen och genomförandet av EU:s politik (nedan kallat ”avtalet av den 
23 juni 2011”)2,

– med beaktande av artikel 127.1 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A7-0000/2014), 
och av följande skäl:

A. I artikel 11.2 i EU-fördraget föreskrivs följande: ”Institutionerna ska föra en öppen, 
tydlig och regelbunden dialog med de representativa sammanslutningarna och det civila 
samhället.”

B. Öppenhet i denna dialog kräver ett välfungerande gemensamt register över de 
organisationer och enskilda personer som försöker påverka utformningen och 
genomförandet av EU:s politiska processer.

C. I sin resolution av den 8 maj 2008 om utvecklingen av en ram för den verksamhet som 
bedrivs av företrädare för intressegrupper (lobbyverksamhet) vid Europeiska unionens 
institutioner fastställde Europaparlamentet principerna för sina förhandlingar med 

                                               
1 EUT C 377 E, 7.12.2012, s. 176.
2 EUT L 191, 22.7.2011, s. 29.
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kommissionen om ett gemensamt öppenhetsregister.

D. I sitt ovannämnda beslut av den 11 maj 2011 godkände parlamentet reglerna och 
ramarna för öppenhetsregistret för organisationer och egenföretagare som är 
involverade i utformningen och genomförandet av EU:s politik.

1. Europaparlamentet anser att den föreslagna ändringen av avtalet av den 23 juni 2011 är 
ett rimligt steg framåt i detta skede. 

2. Europaparlamentet upprepar sin begäran om ett obligatoriskt register, vilken uttrycktes 
redan i den ovannämnda resolutionen av den 8 maj 2008 och i det ovannämnda beslutet 
av den 11 maj 2011. 

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att före utgången av 2016 lägga fram ett 
lagstiftningsförslag om inrättande av ett obligatoriskt register på grundval av artikel 352 
i EUF-fördraget. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samband med eventuella framtida 
förslag till en omfattande reform av fördragen ta med ett förslag antingen till ändring av 
artikel 298 i EUF-fördraget eller till en lämplig specifik rättslig grund för ett 
obligatoriskt register som inrättas i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. 

5. Europaparlamentet erkänner den roll som rådet spelat efter inrättandet av 
öppenhetsregistret, och gläds åt att rådet har börjat delta som observatör i processen för 
att se över avtalet av den 23 juni 2011. För att insyn ska kunna garanteras i alla skeden 
av lagstiftningsprocessen på unionsnivå upprepar dock parlamentet sin uppmaning till 
rådet att ansluta sig till öppenhetsregistret så snart som möjligt.

6. Europaparlamentet välkomnar den förbättrade specifikationen av de uppgifter som ska 
lämnas enligt det ändrade avtalet, som bör genomföras med krav på röjande av 
identiteten för alla klienter som företräds av organisationer och egenföretagare som är 
involverade i utformningen och genomförandet av EU:s politiska processer, och genom 
att tydligt koppla alla berättigade verksamheter till de berörda klienterna. 

7 Europaparlamentet anser att ”olämpligt uppträdande”, i den mening som avses i led b i 
den uppförandekod som bifogas till det ändrade avtalet, förutom de allmänt accepterade 
principerna bör inbegripa även följande:

- Intrång i beslutsfattares privata sfär eller privatliv, till exempel genom att gåvor 
skickas till en beslutsfattares hemadress eller att man kontaktar beslutsfattare på 

deras hemadress eller via deras släktingar eller vänner.

- Underlåtelse att uppge vilka intressen eller klienter man företräder när man kontaktar 
ledamöter, tjänstemän eller annan personal på parlamentet med avseende på 

lagstiftningsprocessen. 

- Användning av ”frontgrupper”, det vill säga organisationer som döljer vilka intressen 
och parter de tjänar, då dessa inte är upptagna i öppenhetsregistret.
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8. Europaparlamentet välkomnar de tydligare definitioner som beskriver undantagen från 
tillämpningsområdet för verksamhet som bedrivs av advokatbyråer.

9. Europaparlamentet förväntar sig att dessa tydligare definitioner kommer att bidra till att 
uppmuntra till ytterligare registreringar och leda till en bättre förståelse av innebörden 
av berättigade verksamheter för advokatbyråer, så att de kan dra nytta av de fördelar 
som öppenhetsregistret erbjuder och delta på ett öppet sätt i beslutsprocessen.

10. Europaparlamentet välkomnar de beslut som nyligen fattats av advokatsamfunden i 
Bryssel och Paris om skillnaderna mellan advokaters juridiska verksamhet och annan 
verksamhet som omfattas av öppenhetsregistret. Parlamentet uppmanar dessutom Rådet 
för advokatsamfunden i Europeiska unionen att uppmuntra sina medlemmar att anta 
liknande åtgärder.

11. Europaparlamentet välkomnar presidiets avsikt att införa ett antal incitament i syfte att 
öka deltagandet i öppenhetsregistret.

12. För ett fullständigt genomförande av dessa incitament uppmanar Europaparlamentet sitt 
presidium att överväga följande konkreta förslag att infogas i de relevanta 
presidiebesluten:

a) Att uppmuntra Europaparlamentets tjänstemän eller andra anställda att – när de 
kontaktas av företrädare för en organisation eller enskilda personer som bedriver en 
verksamhet som omfattas av öppenhetsregistret – kontrollera om organisationen i 

fråga är registrerad och, om så inte är fallet, att uppmana den att registrera sig.

b) Att begränsa tillträdet till Europaparlamentets lokaler för oregistrerade organisationer 
eller personer.

c) Att tillåta evenemang som ska anordnas i samarbete med organisationer eller 

enskilda personer som omfattas av registret endast om dessa är registrerade.

d) Att låta företrädare för organisationer eller enskilda personer som omfattas av 
öppenhetsregistret delta som talare i panelen vid utskottsutfrågningar endast om de är 

registrerade.

e) Att begränsa möjligheten att parlamentet garanterar stödverksamhet till evenemang 
som anordnas av ett organ som omfattas av öppenhetsregistret till sådana fall där 
detta organ är registrerat.

13. Europaparlamentet ber sina före detta parlamentsledamöter att följa de tillämpliga 
bestämmelserna1 när de bedriver verksamhet som omfattas av öppenhetsregistret.

14. Europaparlamentet begär att det gemensamma sekretariatet för öppenhetsregistret 
regelbundet avlägger en rapport om hur systemet med incitament fungerar, med det 
slutliga målet att inrätta ett obligatoriskt register. 

                                               
1 Kvestorernas ordinarie sammanträde torsdagen den 19 april 2012, PV QUAEST.
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15. Europaparlamentet understryker att oregistrerade organisationer och enskilda personer 
(även om deras icke-registrering endast är tillfällig) inte kommer att ha tillgång till de 
nya incitament och fördelar som registreringen är förknippade med. 

16. Europaparlamentet välkomnar och uppmuntrar den roll som icke-institutionella 
övervakare spelar för övervakning av insynen och öppenheten i EU:s institutioner.

17. Europaparlamentet anser att strukturen och personalen i det gemensamma sekretariatet 
för öppenhetsregistret behöver förstärkas för att det ska kunna genomföra de nya 
bestämmelserna i det ändrade avtalet, hantera förfarandena för anmärkningar och för 
utredning och behandling av klagomål samt förbättra förfarandena för att kontrollera 
tillförlitligheten i uppgifter som tillhandahålls av sökande.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sin funktion som samordnare av 
öppenhetsregistret noga övervaka genomförandet av det ändrade avtalet.

19. Europaparlamentet godkänner det ändrade avtalet enligt nedan och beslutar att foga det 
som bilaga till arbetsordningen.

20. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande 
underteckna det ändrade avtalet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning.

21. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut med 
bilaga till rådet, kommissionen och medlemsstaternas parlament.
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BILAGA: INTERINSTITUTIONELLT AVTAL OM ÖPPENHETSREGISTRET: UTKAST TILL TEXT MED FÖRESLAGNA 
ÄNDRINGAR AV AVTALET, GODKÄND AV ARBETSGRUPPEN PÅ HÖG NIVÅ FÖR EN ÖVERSYN AV ÖPPENHETSREGISTRET 

– 12 DECEMBER 2013

Nuvarande text Föreslagna ändringar
Avtal mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen

om inrättande av ett öppenhetsregister

för organisationer och egenföretagare som är involverade i 
utformningen och genomförandet av EU:s politik

Avtal mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen

om öppenhetsregistret

för organisationer och egenföretagare som är involverade i 
utformningen och genomförandet av EU:s politik

Europaparlamentet och Europeiska kommissionen (nedan kallade ”parterna”) 
har ingått detta avtal

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen (FEU), särskilt 
artikel 11.1 och 11.2, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-
fördraget), särskilt artikel 295, och fördraget om upprättandet av 
Europeiska atomenergigemenskapen (nedan tillsammans kallade 
”fördragen”).

EU:s beslutsfattare agerar inte isolerat från det civila samhället, utan de för en 
öppen, transparent och regelbunden dialog med intresseorganisationer och det 
civila samhället.

PARTERNA HAR ENATS OM FÖLJANDE:

Europaparlamentet och Europeiska kommissionen (nedan kallade ”parterna”) 
har ingått detta avtal

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 11.1 och 
11.2, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 295, 
och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen 
(nedan tillsammans kallade ”fördragen”), och av följande skäl:

EU:s beslutsfattare agerar inte isolerat från det civila samhället, utan de för 
en öppen, transparent och regelbunden dialog med intresseorganisationer och 
det civila samhället.

PARTERNA HAR ENATS OM FÖLJANDE:

I. Inrättande av öppenhetsregistret I. Översyn av öppenhetsregistret
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1. I linje med sitt engagemang för öppenhet och insyn enas parterna om att 
inrätta och driva ett gemensamt "öppenhetsregister" (nedan kallat 
”registret”) – för registrering och övervakning av de organisationer och 
egenföretagare som är involverade i utformningen och genomförandet av 
EU:s politik.

1. I linje med sitt engagemang för öppenhet och insyn enas parterna om att se 
över det gemensamma öppenhetsregister (nedan kallat ”registret”) som 
lanserades i juni 2011 för registrering och övervakning av de organisationer 
och egenföretagare som är involverade i utformningen och genomförandet av 
EU:s politik.

II. Principer för registret II. Principer för registret

2. Registret ska inrättas och drivas på grundval av de befintliga 
registreringssystem som inrättades och togs i bruk av Europaparlamentet 
1996 och av Europeiska kommissionen i juni 2008, kompletterat med 
arbetet av Europaparlamentets och Europeiska kommissionens relevanta 
gemensamma arbetsgrupp och med de anpassningar som gjordes mot 
bakgrund av förvärvad erfarenhet och återkoppling från berörda parter 
som anges i Europeiska kommissionens meddelande av den 28 oktober 
2009 ”Europeiska öppenhetsinitiativet: Registret över
intresseorganisationer – läget ett år efter införandet”1. Detta synsätt varken 
påverkar eller föregriper målen i Europaparlamentets resolution av den 8 maj 
2008 om utvecklingen av en ram för den verksamhet som bedrivs av 
företrädare för intressegrupper (lobbyverksamhet) vid Europeiska unionens 
institutioner2.

2. Inrättandet och driften av registret varken påverkar eller föregriper målen 
i Europaparlamentets resolutioner av den 8 maj 2008 respektive den 
11 maj 2011 om utvecklingen av en ram för den verksamhet som bedrivs av 
företrädare för intressegrupper (lobbyverksamhet) vid Europeiska unionens 
institutioner1.

3. Registret ska inrättas och drivas i överensstämmelse med unionsrättens 
allmänna principer, inbegripet principerna om proportionalitet och icke-
diskriminering.

3. Registret ska drivas i överensstämmelse med unionsrättens allmänna 
principer, inbegripet principerna om proportionalitet och icke-diskriminering.

4. Registret ska inrättas och drivas med respekt för Europaparlamentets 
ledamöters rätt att utan begränsningar utöva sitt parlamentariska mandat och 
ska inte hindra att ledamöternas väljare får tillträde till 
Europaparlamentets lokaler.

4. Registret ska drivas med respekt för Europaparlamentets ledamöters rätt 
att utan begränsningar utöva sitt parlamentariska mandat.

                                               
1 KOM(2009) 0612. utgår
2 EUT C 271 E, 12.11.2009, s. 48. 1 EUT C 271 E, 12.11.2009, s. 48 och EUT C 377E, 7.12.2012, s. 176–187.
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5. Registret ska inrättas och drivas utan att inkräkta på parternas behörighet 
eller rättigheter eller påverka deras respektive organisatoriska befogenheter.

5. Registret ska drivas utan att inkräkta på parternas behörighet eller 
rättigheter eller påverka deras respektive organisatoriska befogenheter.

6. Parterna ska sträva efter att behandla alla aktörer som ägnar sig åt liknande 
verksamhet på liknande sätt, och se till att organisationer och egenföretagare 
som är involverade i utformningen och genomförandet av EU:s politik 
registreras på jämlika villkor.

oförändrat

III. Registrets struktur III. Registrets struktur

7. Registret ska innefatta följande: 7. Registrets struktur ska bestå av följande:
(a) riktlinjer beträffande
– registrets användningsområde, typer av verksamheter och undantag,

a) Bestämmelser om registrets användningsområde, berättigade
verksamheter, definitioner, incitament och undantag.

– sektioner för registrering (bilaga 1), b) Sektioner för registrering (bilaga 1).
– uppgifter som ska lämnas av de registrerade, bland annat ekonomisk 
information (bilaga 2),

c) Uppgifter som ska lämnas av de registrerade, bland annat ekonomisk 
information (bilaga 2).

(b) en uppförandekod (bilaga 3), d) En uppförandekod (bilaga 3).
(c) en klagomålsmekanism och åtgärder som ska vidtas om uppförandekoden 
inte följs, inbegripet ett förfarande för utredning och behandling av klagomål 
(bilaga 4).

e) Anmärknings- och klagomålsmekanismer och åtgärder som ska vidtas 
om uppförandekoden inte följs, inbegripet ett förfarande för hantering av 
anmärkningar samt utredning och behandling av klagomål (bilaga 4).
f)  Riktlinjer för genomförandet med praktisk information för de 
registrerade.

Registrets användningsområde Registrets användningsområde

Verksamhet som omfattas av registret
8. Registret omfattar all verksamhet, med de undantag som nämns i del IV, 
som avser att direkt eller indirekt påverka utformningen eller genomförandet 
av EU institutionernas politik och beslutsprocesser, oavsett 
kommunikationskanal eller medium, till exempel utkontraktering, 
massmedier, kontrakt med professionella mellanhänder, tankesmedjor, 
plattformar, forum, kampanjer och gräsrotsinitiativ. Denna verksamhet 
omfattar bland annat kontakter med ledamöter, tjänstemän eller annan 
personal vid EU institutionerna, utarbetande, spridning och kommunikation 
av brev, informationsmaterial eller diskussionsunderlag och ståndpunkter, 

Verksamhet som omfattas av registret
8. Registret omfattar all verksamhet, med de undantag som nämns i 
punkterna 10 och 11, som avser att direkt eller indirekt påverka 
utformningen eller genomförandet av EU-institutionernas politik och 
beslutsprocesser, oavsett kommunikationskanal eller medium, till exempel 
utkontraktering, massmedier, kontrakt med professionella mellanhänder, 
tankesmedjor, plattformar, forum, kampanjer och gräsrotsinitiativ, och 
oavsett var verksamheten ägde rum.

Direkt påverkan innebär direkt kontakt eller kommunikation med EU-
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samt anordnande av evenemang, möten eller säljfrämjande verksamhet och 
sociala tillställningar eller konferenser, till vilka inbjudningar har skickats till 
ledamöter, tjänstemän eller annan personal vid EU institutionerna. Även 
frivilliga bidrag samt deltagande i formella samråd om planerad lagstiftning 
eller andra rättsakter och andra offentliga samråd ingår.

institutionerna eller andra åtgärder som utgör en uppföljning av sådan 
verksamhet. Indirekt påverkan innebär utnyttjande av mellanliggande 
inflytelserika medel såsom massmedier, offentliga yttranden, sociala 
tillställningar eller konferenser riktade mot EU-institutionerna eller deras 
ledamöter och/eller personal. 

Sammanfattningsvis omfattar denna verksamhet bland annat kontakter med 
ledamöter och deras assistenter, tjänstemän eller annan personal vid 
EU-institutionerna, utarbetande, spridning och kommunikation av brev, 
informationsmaterial eller diskussionsunderlag och ståndpunkter, samt 
anordnande av evenemang, möten eller säljfrämjande verksamhet och sociala 
tillställningar eller konferenser till vilka inbjudningar har skickats till 
ledamöter och deras assistenter, tjänstemän eller annan personal vid 
EU-institutionerna. Även frivilliga bidrag samt deltagande i formella samråd 
eller utfrågningar om planerad lagstiftning eller andra rättsakter och andra 
offentliga samråd ingår.

9. Alla organisationer och egenföretagare oavsett rättslig status som bedriver 
verksamhet som omfattas av registret förväntas registrera sig1.

9. Alla organisationer och egenföretagare, oavsett rättslig status, som 
bedriver verksamhet som omfattas av registret förväntas registrera sig. En 
enhet förväntas registrera sig med avseende på pågående verksamhet och 
verksamhet under förberedelse.

Verksamheter som undantas Verksamheter som undantas

10. En organisation är inte berättigad att registrera sig om ingen särskild 
verksamhet som lett till direkt eller indirekt kommunikation med en 
institution eller dess företrädare har ägt rum. En organisation som bedöms 
vara icke-berättigad kan strykas från registret.

10. Följande verksamheter omfattas inte av registret: 11. Följande verksamheter omfattas inte av registret:

                                               
1 Medlemsstaternas regeringar, tredjeländers regeringar, (utgår)
internationella mellanstatliga organisationer samt deras diplomatiska uppdrag
förväntas inte registrera sig.
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(a) Verksamhet som avser juridisk eller annan yrkesmässig rådgivning av 
jurister eller andra som tillhandahåller sådan rådgivning, i den
utsträckning som denna hänför sig till en klients utövande av sin 
grundläggande rätt till rättvis prövning, inbegripet rätten till försvar vid 
administrativa förfaranden. Följande omfattas inte av registret (oavsett 
vilka parter som faktiskt är inblandade): rådgivning och kontakter 
med offentliga myndigheter i syfte att vägleda en klient i fråga om en 
rättslig situation i allmänhet, dennes specifika rättsliga ställning,
rådgivning om huruvida ett rättsligt eller administrativt initiativ är 
lämpligt eller tillåtet enligt gällande lag, inbegripet rådgivning till en 
klient i syfte att hjälpa denne att organisera sin verksamhet i 
överensstämmelse med lagen. Detsamma gäller för rådgivning inom 
ramen för förlikning eller medling som sker i syfte att undvika ett 
förfarande inför domstol eller förvaltningsmyndighet. Detta gäller för 
Europeiska unionens samtliga verksamhetsområden och är inte 
begränsad till vissa särskilda förfaranden (t.ex. konkurrens). Om ett 
enskilt företag och dess rådgivare är part i ett visst rättsligt eller 
administrativt fall eller förfarande så faller verksamhet som har direkt 
samband med fallet och inte i sig är inriktad på att ändra den befintliga 
rättsliga ramen inte inom registrets användningsområde.

a) Verksamhet som avser juridisk eller annan yrkesmässig rådgivning, i 
den mån verksamheten hänför sig till en klients utövande av sin 
grundläggande rätt till rättvis rättegång, inbegripet rätten till försvar 
vid administrativa förfaranden, och utförs av advokater eller andra 
jurister som deltar i verksamheten.

– Rådgivning och kontakter med offentliga myndigheter i syfte att 
vägleda en klient i fråga om en rättslig situation i allmänhet, dennes 
specifika rättsliga ställning eller rådgivning om huruvida ett rättsligt 
eller administrativt initiativ är lämpligt eller tillåtet enligt gällande
lagstiftning och regelverk. 

– Rådgivning till en klient i syfte att hjälpa denne att organisera sin 
verksamhet i överensstämmelse med lagen. Detsamma gäller för 
rådgivning inom ramen för förlikning eller medling som sker i syfte att
undvika ett förfarande inför domstol eller förvaltningsmyndighet.

– Om ett enskilt företag och dess rådgivare är part i ett visst rättsligt eller 
administrativt mål eller förfarande, omfattar inte registret verksamhet 
som har direkt samband med målet och inte i sig är inriktad på att 
ändra den befintliga rättsliga ramen. Detta gäller samtliga 
näringslivssektorer i EU och är inte begränsat till vissa särskilda 
förfaranden.

Följande verksamheter ska dock anses vara fullständigt berättigade till 
registrering och inte undantas: tillhandahållande av stöd, via ombud eller 
förmedling, och advokatmaterial inklusive bevisföring och redaktion; 
tillhandahållande av taktisk och strategisk rådgivning, inbegripet frågor 
som tas upp med en omfattning och vid en tidpunkt som är avsedda att 
påverka institutionerna och deras anställda och ledamöter.
All berättigad verksamhet som utformas enligt avtal av en mellanhand som 
tillhandahåller juridisk och professionell rådgivning berättigar till 
registrering för både mellanhanden och klienten. Sådana mellanhänder 
måste uppge alla sina klienter enligt sådana avtal, liksom deras relativa 
vikt i ett finansiellt rutnät enligt vad som anges i bilaga II. Detta krav 
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befriar inte klienten från kravet att i sin egen kostnadsberäkning ta med 
kostnaderna för dessa verksamheter som läggs ut på en mellanhand.

(b) Verksamhet som bedrivs av arbetsmarknadens parter inom ramen för 
den sociala dialogen (fackföreningar, arbetsgivarorganisationer, osv.) när de 
deltar i sådan verksamhet som ingår i deras roll enligt fördragen. Detta ska 
även tillämpas på enheter som i fördragen särskilt utsetts till att spela en 
institutionell roll.

b) Verksamhet som bedrivs av arbetsmarknadens parter inom ramen för 
den sociala dialogen (fackföreningar, arbetsgivarorganisationer osv.) när de 
deltar i sådan verksamhet som ingår i deras roll enligt fördragen. Detta ska 
även tillämpas i tillämpliga delar på enheter som i fördragen särskilt utsetts 
till att spela en institutionell roll.

(c) Verksamhet som bedrivs på direkt och individuell begäran av en EU 
institution eller ledamot av Europaparlamentet, t.ex. enstaka eller 
återkommande förfrågningar om faktauppgifter, data eller sakkunskap, 
individuella inbjudningar till offentliga utfrågningar och deltagande i 
rådgivande kommittéer eller liknande forum.

c) Verksamhet som bedrivs på direkt och individuell begäran av en 
EU-institution eller ledamot av Europaparlamentet, t.ex. enstaka eller 
återkommande förfrågningar om faktauppgifter, data eller sakkunskap.

Särskilda bestämmelser Särskilda bestämmelser

11. Kyrkor och religiösa samfund berörs inte av registret. Deras byråer eller 
rättsliga organ för intressebevakning, byråer och nätverk som företräder dem 
gentemot EU institutionerna samt deras organisationer förväntas dock 
registrera sig.

12. Kyrkor och religiösa samfund berörs inte av registret. Deras byråer eller 
rättsliga organ för intressebevakning, byråer och nätverk som företräder dem 
gentemot EU-institutionerna samt deras organisationer förväntas dock 
registrera sig.

12. Politiska partier berörs inte av registret. Organisationer med verksamhet 
som omfattas av registret, som bildas eller stöds av politiska partier, förväntas 
dock registrera sig.

13. Politiska partier berörs inte av registret. Organisationer med verksamhet 
som omfattas av registret vilka bildas eller stöds av politiska partier förväntas 
dock registrera sig.
14. Medlemsstaternas regeringar, tredjeländers regeringar, internationella 
mellanstatliga organisationer samt deras diplomatiska beskickningar
förväntas inte registrera sig. 

13. Lokala, regionala och kommunala myndigheter berörs inte av registret.
Deras byråer eller rättsliga organ för intressebevakning, byråer och nätverk 
som företräder dem gentemot EU institutionerna samt deras organisationer
förväntas dock registrera sig.

15. Regionala myndigheter och deras representationskontor förväntas inte 
registrera sig, men kan göra det om de så önskar. Alla sammanslutningar 
eller nätverk som skapats för att kollektivt företräda regioner förväntas 
registrera sig. 
16. Alla övriga nationella myndigheter på lägre nivåer (såsom kommuner 
eller städer) förväntas registrera sig. 
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14. Nätverk, plattformar eller andra former av kollektiv verksamhet vilka 
saknar rättslig status eller status som juridisk person, men dock i praktiken 
utgör en källa till organiserat inflytande och vars aktiviteter omfattas av 
registret, förväntas registrera sig. I sådana fall bör en av dess medlemmar 
utses till kontaktperson som är ansvarig för deras förbindelser med registrets 
administration.

17. Nätverk, plattformar eller andra former av kollektiv verksamhet vilka 
saknar rättslig status eller status som juridisk person, men dock i praktiken 
utgör en källa till organiserat inflytande och vars aktiviteter omfattas av 
registret, förväntas registrera sig. I sådana fall bör en av dess medlemmar 
utses till kontaktperson som är ansvarig för deras förbindelser med registrets 
administration.

15. All verksamhet som är inriktad på EU:s institutioner, byråer och organ 
samt deras ledamöter, tjänstemän och annan personal bör tas med i den 
ekonomiska redogörelsen i registret. Denna verksamhet omfattar även
verksamhet som är inriktad på de av medlemsstaternas organ på EU nivå 
som är delaktiga i EU:s beslutsprocess.

18. De verksamheter som ska beaktas vid bedömningen av huruvida 
registreringen är berättigad är de som är (direkt eller indirekt) inriktade på 
EU:s institutioner, byråer och organ samt deras ledamöter, tjänstemän och 
annan personal. Dessa verksamheter omfattar inte verksamhet som är 
inriktad på medlemsstaterna och i synnerhet inte deras ständiga 
representationer vid EU.

16. De europeiska nätverken, förbunden, organisationerna eller plattformarna 
uppmanas att ta fram gemensamma, öppna riktlinjer för sina medlemmar där 
den verksamhet som omfattas av registret identifieras. De förväntas 
offentliggöra dessa riktlinjer.

19. De europeiska nätverken, förbunden, organisationerna eller plattformarna 
uppmanas att ta fram gemensamma, tydliga riktlinjer för sina medlemmar där 
den verksamhet som omfattas av registret identifieras. De förväntas 
offentliggöra dessa riktlinjer.

V. Regler för de registrerade V. Regler för de registrerade

17. Organisationer och enskilda personer som registrerar sig 20. Organisationer och enskilda personer som registrerar sig

- samtycker till att de uppgifter de lämnar för registrering i registret 
offentliggörs,

oförändrat

- samtycker till att agera enligt uppförandekoden och att vid behov 
tillhandahålla eventuell text till en yrkesrelaterad uppförandekod som de 
följer,

- samtycker till att agera enligt uppförandekoden och att vid behov 
tillhandahålla eventuell text till en yrkesrelaterad uppförandekod som 
de följer2,

-
- garanterar att de uppgifter som lämnats för registrering i registret är 

riktiga,
- garanterar att de uppgifter som lämnats för registrering i registret är 

riktiga och samtycker till att samarbeta med administrativa 
förfrågningar om kompletterande information och uppdateringar,

                                               
2 En enhets uppförandekod kan gå längre än minimikraven i den 
nuvarande uppförandekoden.
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- godtar att klagomål mot dem hanteras enligt reglerna i den 
uppförandekod som gäller för registret,

- godtar att anmärkningar eller klagomål som riktas mot dem hanteras 
enligt reglerna i den uppförandekod som gäller för registret,

- samtycker till att åtgärder kan riktas mot dem vid överträdelse av 
uppförandekoden och medger att de åtgärder som anges i bilaga 4 kan 
riktas mot dem om reglerna i uppförandekoden inte följs,

oförändrat

- beaktar att parterna på begäran och om inte annat följer av 
bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till 
Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar1 måste 
avslöja brevväxling och andra handlingar om verksamheterna för dem 
som registrerat sig.

-

- beaktar att parterna på begäran och om inte annat följer av 
bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till 
Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar3 måste 
avslöja brevväxling och andra handlingar om verksamheterna för dem 
som registrerat sig.

VI. Åtgärder som kan vidtas om uppförandekoden inte följs flyttas ner till avsnitt VIII

18. Om de som registrerat sig eller deras företrädare inte följer 
uppförandekoden kan det, efter en utredning som tar hänsyn till 
proportionalitetsprincipen och rätten att höras, leda till tillämpning av 
åtgärder som fastställs i bilaga 4 såsom t.ex. tillfällig avregistrering eller 
strykning från registret och vid behov indragning av de passerkort till 
Europaparlamentet som har utfärdats till de berörda personerna och deras 
organisationer. Ett beslut om sådana åtgärder kan offentliggöras på 
registrets webbplats.

utgår

                                               
1 EUT L 145, 31.5.2001, s. 43. 3 EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.
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19. Vem som helst kan vid misstanke om att uppförandekoden inte har följts 
lämna in ett klagomål enligt det förfarande som anges i bilaga 4, bestyrkt
med relevanta fakta.

utgår

VII. Tillämpning VI. Tillämpning

20. Europaparlamentets och Europeiska kommissionens generalsekreterare 
ska vara ansvariga för att övervaka systemet och för alla viktiga operativa 
aspekter. Efter överenskommelse ska de vidta nödvändiga åtgärder för att 
genomföra avtalet.

21. Europaparlamentets och Europeiska kommissionens generalsekreterare 
är ansvariga för att övervaka systemet och för alla viktiga operativa aspekter. 
Efter överenskommelse vidtar de nödvändiga åtgärder för att genomföra 
avtalet.

22. Systemet drivs gemensamt, men parterna är fria att använda registret 

på egen hand, för sina egna specifika ändamål.

21. För att genomföra systemet kommer Europaparlamentets och Europeiska 
kommissionens avdelningar att inrätta en gemensam operativ struktur som
ska kallas ”det gemensamma öppenhetsregistrets sekretariat”. Detta ska 
bestå av en grupp tjänstemän från Europaparlamentet och Europeiska 
kommissionen på grundval av en uppgörelse mellan behöriga avdelningar.
Det gemensamma öppenhetsregistrets sekretariat ska koordineras av en 
enhetschef i Europeiska kommissionens generalsekretariat. I dess uppgifter 
ska ingå att genomföra åtgärder som bidrar till kvaliteten i registrets 
innehåll.

23. För att tillämpa systemet upprätthåller Europaparlamentets och

Europeiska kommissionens avdelningar en gemensam operativ struktur som 

kallas ”det gemensamma sekretariatet för öppenhetsregistret”. Det 

gemensamma sekretariatet består av en grupp tjänstemän från 

Europaparlamentet och Europeiska kommissionen på grundval av en 

uppgörelse mellan de behöriga avdelningarna. Det gemensamma

sekretariatet samordnas av en enhetschef i Europeiska kommissionens 

generalsekretariat. Dess uppgift är bland annat att ta fram riktlinjer för 

genomförandet, inom ramen för det föreliggande avtalet, i syfte att 

underlätta en enhetlig regeltolkning för de registrerade samt kontrollera

kvaliteten i registrets innehåll. Sekretariatet använder de administrativa 

resurser som står till des förfogande för att utföra kvalitetskontroller av 

innehållet i registret, men det är de registrerade som är ytterst ansvariga 

för de upplysningar de lämnat. 

VII Åtgärder som är tillämpliga på enheter som följer kraven

22. Utfärdande och kontroll av passerkort med längre giltighetstid till 
Europaparlamentets byggnader ska även fortsättningsvis handhas av 
Europaparlamentet. Sådana passerkort kommer endast att utfärdas till 

24. Parlamentets passerkort kommer endast att utfärdas till personer som 

företräder eller arbetar för organisationer som omfattas av registret, om dessa 

organisationer eller personer har registrerat sig. Registrering ger emellertid 
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personer som företräder eller arbetar för organisationer som omfattas av 
registret om dessa organisationer eller personer har registrerat sig. 
Registrering ger emellertid inte automatiskt rätt till passerkort.

inte automatiskt rätt till ett sådant passerkort. Utfärdande och kontroll av 

passerkort med längre giltighetstid till Europaparlamentets lokaler ska 

även fortsättningsvis skötas av Europaparlamentet4.

23. Även om systemet är gemensamt ska parterna ha möjlighet att på egen 
hand använda registret för sina egna specifika ändamål, bland annat för 
erbjudande av incitament, t.ex. i form av information till dem som är
registrerade när offentliga samråd inleds eller evenemang anordnas.

25. Parterna ska erbjuda incitament inom ramen för sin administrativa 
befogenhet för att uppmuntra registrering inom den nuvarande ramen. 
Incitament från parlamentets sida skulle kunna inbegripa att 
registreringen kopplas till ytterligare förenklad tillgång till 
Europaparlamentets lokaler och dess ledamöter och personal, tillstånd att 
organisera eller stå som värd för evenemang i parlamentets lokaler, 
förenklad förmedling av information, inklusive särskilda sändlistor,
deltagande som talare i utskottsutfrågningar samt stödverksamhet från 
parlamentet.
För kommissionens del skulle incitamenten kunna omfatta åtgärder för 
förmedling av information till de registrerade när offentliga samråd inleds, 
åtgärder för expertgrupper och andra rådgivande organ, särskilda 
sändlistor eller stödverksamhet från kommissionen.

De särskilda incitament som står till de registrerades förfogande ska 

meddelas till dem av parterna. 
24. Parterna ska anordna lämplig utbildning och interna informationsprojekt 
för ledamöter och personal för att öka medvetenheten om registret och
förfarandet för klagomål.

26. Parterna ska fortsätta att anordna lämplig utbildning och interna 

informationsprojekt för att öka medvetenheten om registret och om 

förfarandena för anmärkningar och klagomål bland sina ledamöter och sin 

personal.
25. Parterna ska vidta lämpliga externa åtgärder för att öka medvetenheten om 
registret och främja dess användning.

27. Parterna ska fortsätta att vidta lämpliga externa åtgärder för att öka 
medvetenheten om registret och främja dess användning.

26. Grundläggande statistik ur registrets databas ska offentliggöras
regelbundet på webbplatsen Europa och ska vara tillgänglig via en 
användarvänlig sökmotor. Det offentliga innehållet i den databasen kommer 
att vara tillgängligt på begäran i elektroniskt, maskinläsbart format.

28. Grundläggande statistik ur registrets databas offentliggörs regelbundet på 

webbplatsen Europa och är tillgänglig via en användarvänlig sökmotor. Det 

offentliga innehållet i den databasen är tillgängligt på begäran i elektroniskt, 

                                               
4 Detta sker på Europaparlamentets eget ansvar.
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maskinläsbart format. 

27. Efter samråd med de berörda parterna ska Europaparlamentets och 
Europeiska kommissionens generalsekreterare överlämna en årsrapport om 
registrets verksamhet till Europaparlamentets och Europeiska kommissionens 
ansvariga vice talmän respektive vice ordförande.

29. Europaparlamentets och Europeiska kommissionens båda 

generalsekreterare ska överlämna en årsrapport om registrets verksamhet till 

Europaparlamentets och Europeiska kommissionens ansvariga vice talmän 

respektive vice ordförande. Årsrapporten ska innehålla faktauppgifter om 

registret, dess innehåll och dess utveckling och ska offentliggöras varje år 

för det föregående kalenderåret. 

VIII. Åtgärder som kan vidtas om uppförandekoden inte följs

30. Anmärkningar och klagomål ska tillämpas om uppförandekoden inte 

följs, och de hanteras i enlighet med de förfaranden som anges i bilaga 4.

31. Anmärkningsmekanismen är ett komplement till kvalitetskontrollerna 

(som utförs av det gemensamma sekretariatet) och är det andra steget i 

övervakningsförfarandet. Vem som helst kan komma med en anmärkning 

rörande (oavsiktliga) sakfel i de uppgifter som lämnats av de registrerade, 

eller irrelevanta registreringar. 

32. Som det tredje steget i övervakningsförfarandet kan vem som helst inge 

ett formellt klagomål om det har konstaterats att registrerade avsiktligt 

överträtt uppförandekoden. Klagomål måste styrkas med sakuppgifter vid 

misstänkta överträdelser av uppförandekoden.

Efter en utredning av det gemensamma sekretariatet, och med beaktande 

av principerna om proportionalitet och god förvaltning, kommer de 

åtgärder som anges i bilaga 4 att tillämpas om de registrerade eller deras 

företrädare inte har följt uppförandekoden.
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33. Om upprepat bristande samarbete och/eller upprepat olämpligt 

uppträdande och/eller allvarliga överträdelser har konstaterats av det 

gemensamma sekretariatet enligt dessa förfaranden, ska den registrerade i 

fråga strykas ur registret under en viss period (1–2 år), och denna åtgärd 

kommer då att vara offentlig i registret.
VIII. Delaktighet av andra institutioner och organ IX. Delaktighet av andra institutioner och organ

28. Europeiska rådet och rådet uppmanas att ansluta sig till registret. EU:s 
andra institutioner, organ och byråer uppmanas att själva använda systemet 
som ett referensinstrument för sin egen samverkan med organisationer och 
egenföretagare som är involverade i utformningen och genomförandet av 
EU:s politik.

34. Europeiska rådet och rådet uppmanas att ansluta sig till registret. EU:s 
andra institutioner, organ och byråer uppmanas att själva använda systemet 
som ett referensinstrument för sin egen samverkan med organisationer och 
egenföretagare som är involverade i utformningen och genomförandet av 
EU:s politik.

IX. Slutbestämmelser X. Slutbestämmelser

29. Övergången från parternas befintliga register till det nya gemensamma 
registret kommer att ske under en tolvmånadersperiod från den dag då det 
gemensamma registret tas i drift. Organisationer och enskilda som redan är 
registrerade i ett av systemen ska uppmanas att förnya sin registrering i det 
gemensamma systemet.

utgår 

När det gemensamma registret har tagits i drift kommer
- de som redan är registrerade att kunna föra över sin befintliga 

registrering till det gemensamma registret när de själva vill men inte 
senare än den dag då de förnyar sin registrering hos Europeiska 
kommissionen eller, för dem som endast är registrerade hos 
Europaparlamentet, inte senare än vid utgången av en 
tolvmånadersperiod från det att det gemensamma registret tagits i 
drift,

- nya registreringar eller uppdatering av befintliga uppgifter endast att 

utgår
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vara möjligt genom det gemensamma registret.

30. Det gemensamma registret ska ses över senast två år efter att det tas i 
drift.

35. Det gemensamma registret ska ses över på nytt under 2017.

36. Detta avtal träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har 

offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Det ska tillämpas 

senast från den 1 januari 2015. Enheter som vid den tidpunkten redan är 

registrerade förväntas ändra sina registreringar så att de uppfyller de nya 

kraven inom en period på tre månader från den dag då de nya 

bestämmelserna meddelas. 
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Bilaga 1

Nuvarande text Föreslagna ändringar
Sektioner Beskrivning/anmärkningar Sektioner Beskrivning/anmärkningar

I – Professionella 
konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter

I – Professionella 
konsultfirmor/advokatbyråer/fristående
konsulter

undersektion professionella konsulter firmor som enligt kontrakt utför lobbyverksamhet, 
PR-verksamhet, samhällskontakter (public affairs) 
och kontakter med offentliga myndigheter.

undersektion professionella 
konsultfirmor

Firmor som enligt kontrakt med klienter utför 
advokatverksamhet, lobbyverksamhet, PR-
verksamhet, samhällskontakter (public affairs) och 
kontakter med offentliga myndigheter.

undersektion advokatbyråer advokatfirmor som enligt kontrakt utför 
lobbyverksamhet, PR-verksamhet, 
samhällskontakter (public affairs) och kontakter 
med offentliga myndigheter.

undersektion advokatbyråer Advokatfirmor som enligt kontrakt med klienter 
utför advokatverksamhet, lobbyverksamhet, PR-
verksamhet, samhällskontakter (public affairs) och 
kontakter med offentliga myndigheter.

undersektion konsulter som är 
egenföretagare

konsulter eller jurister som är egenföretagare och 
som enligt kontrakt utför lobbyverksamhet, PR-
verksamhet, samhällskontakter (public affairs) och 
kontakter med offentliga myndigheter.

undersektion fristående konsulter Konsulter eller jurister som är egenföretagare och 
som enligt kontrakt med klienter utför 
advokatverksamhet, lobbyverksamhet, PR-
verksamhet, samhällskontakter (public affairs) och 
kontakter med offentliga myndigheter. Ingen enhet 
som omfattar mer än en person bör registrera sig 
i denna undersektion. 

II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och
yrkesorganisationer

II – Företagsegna lobbyister samt bransch-
/näringslivs-/yrkesorganisationer

undersektion Företag och koncerner företag eller koncerner (med eller utan rättslig 
status) som bedriver företagsegen lobbyverksamhet, 
marknadsföring, konsultverksamhet och 
intressebevakning för egen räkning.

undersektion Företag och koncerner Företag eller koncerner (med eller utan rättslig 
status) som bedriver företagsegen 
advokatverksamhet, lobbyverksamhet, 
marknadsföring, konsultverksamhet och 
intressebevakning för egen räkning.

undersektion Bransch- och 
yrkesorganisationer

undersektion Bransch- och 
yrkesorganisationer

Enheter (med eller utan vinstsyfte) som företräder 
vinstdrivande företag eller blandade grupper och 
plattformar.

undersektion fackföreningar undersektion Fackföreningar och 
näringslivsorganisatio
ner

Enheter som företräder enskilda personers eller 
näringars intressen.
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undersektion andra liknande 
organisationer

undersektion Andra liknande 
organisationer, 
inklusive enheter (med 
eller utan vinstsyfte) 
som anordnar 
evenemang, 
intresserelaterade 
medieenheter eller 
forskningsinriktade 
enheter som har en 
koppling till privata 
vinstdrivande 
intressen, tillfälliga 
koalitioner och 
tidsbegränsade 
sammansättningar 
(med vinstdrivande 
medlemskap).

III – Icke-statliga organisationer III – Icke-statliga organisationer

undersektion icke-statliga 
organisationer, 
plattformar, nätverk och 
liknande

icke vinstdrivande organisationer med eller utan 
rättslig status, som är oberoende av offentliga 
myndigheter, politiska partier eller kommersiella 
organisationer. Omfattar stiftelser, 
välgörenhetsinrättningar etc.

undersektion Icke-statliga 
organisationer, 
plattformar och nätverk 
och liknande, tillfälliga 
koalitioner och 
tidsbegränsade 
sammansättningar.

Icke vinstdrivande organisationer (med eller utan 
rättslig status) som är oberoende av offentliga 
myndigheter eller kommersiella organisationer. 
Detta omfattar stiftelser, välgörenhetsinrättningar 
osv.
Varje enhet som bland sina medlemmar har 
vinstdrivande delar måste registrera sig i sektion 
II.

IV – Tankesmedjor, forsknings- och akademiska 
institutioner

IV – Tankesmedjor, akademiska institutioner 
och forskningsinstitutioner

undersektion tankesmedjor och 
forskningsinstitutioner

specialiserade tankesmedjor och 
forskningsinstitutioner som ägnar sig åt Europeiska 
unionens verksamhet och politik.

undersektion tankesmedjor och 
forskningsinstitutioner

oförändrat

undersektion akademiska 
institutioner 

institutioner vars huvudsyfte är utbildning men som 
även ägnar sig åt Europeiska unionens verksamhet 
och politik.

undersektion akademiska 
institutioner 

oförändrat

V – Organisationer som företräder kyrkor och 
religiösa samfund

OBS: Kyrkorna själva berörs inte av registret. V – Organisationer som företräder kyrkor och 
religiösa samfund

oförändrat
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undersektion organisationer som 
företräder kyrkor och 
religiösa samfund

juridiska personer, byråer eller nätverk som har 
inrättats för intressebevakning.

undersektion organisationer som 
företräder kyrkor och 
religiösa samfund

oförändrat

VI – Organisationer som företräder lokala, 
regionala och kommunala myndigheter, övriga 

offentliga eller blandade enheter etc.

OBS: De offentliga myndigheterna själva berörs 
inte av registret.)

VI – Organisationer som företräder lokala, 
regionala och kommunala myndigheter, övriga 
offentliga eller blandade enheter etc.

utgår

undersektion regionala 
representationsstruktur
er  

Regionerna själva förväntas inte registrera sig, 
men deras representativa strukturer kan göra det 
om de så önskar. 

undersektion lokala, regionala och 
kommunala 
myndigheter (under 
nationell nivå)

juridiska personer, representationskontor, 
föreningar eller nätverk som har inrättats för att 
representera lokala, regionala och kommunala 
myndigheter (under nationell nivå).

undersektion lokala och kommunala 
myndigheter (under 
nationell nivå)

Representationskontor, föreningar eller nätverk 
som har inrättats för att representera lokala, 
regionala och kommunala myndigheter (under 
nationell nivå).

undersektion sammanslutningar av 
regionala myndigheter 

undersektion övriga offentliga eller 
blandade enheter etc.

omfattar andra organisationer med offentlig eller 
blandad (offentlig/privat) status.

undersektion övriga offentliga eller 
blandade enheter , 
inrättade genom lag i 
syfte att agera i 
allmänhetens intresse

oförändrat
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Bilaga 2

Nuvarande text Föreslagna ändringar
Uppgifter som ska lämnas av de registrerade Uppgifter som ska lämnas av de registrerade

I. ALLMÄNNA OCH GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER I. ALLMÄNNA OCH GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER

– Organisationens namn, adress, telefonnummer, e-postadress och 
webbplats:

a) Organisationens namn, adress till huvudkontoret och i förekommande 
fall adress i Bryssel, Luxemburg eller Strasbourg, telefonnummer, 
e-postadress och webbplats.

– a) vem som är juridiskt ansvarig för organisationen och (b) namnet på 
organisationens chef eller affärsledande delägare eller, i tillämpliga fall, 
huvudsakliga kontaktpunkt när det gäller verksamhet som omfattas av 
registret. Namn på de personer för vilka passerkort till 
Europaparlamentets byggnader begärs1.

b) Namnen på den juridiskt ansvarige för organisationen och på 
organisationens chef eller affärsledande delägare eller, i tillämpliga fall, 
huvudsakliga kontaktpunkt när det gäller verksamhet som omfattas av 
registret (dvs. den ansvarige för EU-frågor). Namn på personer med 
behörigt tillträde till Europaparlamentets lokaler5.

– Antal personer (ledamöter, personal, etc.) som ägnar sig åt verksamhet 
inom registrets användningsområde.

c) Det antal personer (medlemmar, anställda osv.) som ägnar sig åt 
verksamhet inom registrets användningsområde. Alla personer med 
passerkort till parlamentets lokaler bör räknas in i ett av följande fyra 
tidsintervaller: 25 %, 50 %, 75 %  eller 100 % av en heltidstjänst.

– Mål/ansvarsområde – intresseområden – verksamhet – verksamhetsländer 
– nätverkstillhörighet – allmänna uppgifter inom registrets 
användningsområde.

d) Mål/ansvarsområde – intresseområden – organisationens verksamhet –
verksamhetsländer – nätverkstillhörighet – allmänna uppgifter inom 
registrets användningsområde.

– I tillämpliga fall: antal medlemmar (enskilda och organisationer). e) Medlemskap och i tillämpliga fall antal medlemmar (enskilda och 
organisationer). 

                                               
1 De registrerade kommer att anmodas att lämna denna information vid registreringsförfarandets slut, för överlämnande till 
Europaparlamentet. Namnen på de personer som har fått passerkort kommer sedan automatiskt att matas in av systemet på grundval av 
Europaparlamentets uppdateringar och uppgifter så snart Europaparlamentet har beslutat att utfärda passerkorten. Registrering ger inte automatiskt 
rätt till passerkort till Europaparlamentet.
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II. SPECIFIKA UPPGIFTER II. SPECIFIKA UPPGIFTER

A. VERKSAMHETER A. VERKSAMHETER SOM OMFATTAS AV REGISTRET

De viktigaste lagstiftningsförslagen under föregående år som omfattades av 
verksamhet av den registrerade inom öppenhetsregistrets 
användningsområde.

Konkreta detaljuppgifter och upplysningar bör ges om de viktigaste 
lagstiftningsförslagen eller politikområdena som omfattades av den 
registrerades verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde –
hänvisningar till andra specifika verksamheter, såsom evenemang eller 
publikationer, kan också göras.
B. KOPPLINGAR TILL EU:S INSTITUTIONER

a) Medlemskap i kommittéer, högnivågrupper, rådgivande kommittéer, 
expertgrupper, andra EU-stödda strukturer och plattformar osv.
b) Medlemskap eller deltagande i Europaparlamentets tvärpolitiska 
grupper eller branschforum osv.

B. FINANSIELL INFORMATION C. FINANSIELL INFORMATION RÖRANDE DESSA 
VERKSAMHETER

Alla ekonomiska uppgifter bör omfatta ett helt verksamhetsår och avse det 
senaste avslutade räkenskapsåret, räknat från dagen för registrering eller 
förnyande.

a) En uppskattning av de årliga kostnaderna för de berättigade 
verksamheterna. De finansiella uppgifterna bör omfatta ett helt 
verksamhetsår och avse det senaste avslutade räkenskapsåret, räknat från 
dagen för registrering eller förnyande.

Dubbelredovisning utesluts inte. Ekonomiska redogörelser som 
professionella konsulter/advokatbyråer/ konsulter som är egenföretagare 
upprättar om sina kunder (förteckning och uppställning) undantar inte 
dessa kunder från deras skyldighet att själva ta med denna 
kontraktsverksamhet i sin egen redogörelse, för att undvika att deras 
uppgivna utlägg underskattas.

b) Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under det 
senaste avslutade räkenskapsåret, från och med dagen för registrering eller 
förnyelse, som återspeglar det belopp som uppges av EU:s system för 
finansiell transparens1.

Professionella konsulter/advokatbyråer/konsulter som är egenföretagare
(sektion I i bilaga 1): Närmare upplysningar om omsättningen som kan 

2.  Professionella konsultfirmor/advokatbyråer/fristående konsulter 
(sektion I i bilaga 1) bör uppge:

                                               
1 http://ec.europa.eu/comm/eti/index_en.htm
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tillskrivas verksamhet som faller inom registrets användningsområde, samt 
kundernas relativa andel av omsättningen enligt följande uppställning:

a) samtliga klienter med koppling till berättigade verksamheter 
rangordnade efter storlek i intervaller för representationsverksamhet (se 
tabellen nedan)
b) omsättning som kan tillskrivas verksamhet som omfattas av registret samt 
klienternas relativa andel av omsättningen enligt följande uppställning:

Omsättning i euro Intervallens storlek i euro Årlig omsättning för 
representationsverksamhet i euro
(sektion 1 i bilaga I)

Intervallens storlek för 
representationsverksamhet per 
klient i euro
(sektion 1 i bilaga 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) Dubbelräkning utesluts inte. Finansiell redovisning som professionella 
konsultfirmor/advokatbyråer/fristående konsulter upprättar om sina 
klienter (förteckning och uppställning) undantar alltså inte dessa klienter 
från deras skyldighet att själva ta upp dessa kontraktsverksamheter i sin 
egen redovisning, så att en underskattning av deras redovisade utgifter 
undviks.

– Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer 
(sektion II i bilaga 1): En uppskattning måste göras av kostnaden för 
verksamhet som faller inom registrets användningsområde.

3. – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer 
(sektion II i bilaga 1) bör uppge:
Närmare uppgifter om den omsättning som kan tillskrivas de verksamheter 
som omfattas av registret från och med det lägsta beloppet  < 10 000.

– Icke-statliga organisationer, tankesmedjor, forsknings- och akademiska 
institutioner – Organisationer som företräder kyrkor och religiösa 
samfund – Organisationer som företräder lokala, regionala och 
kommunala myndigheter, övriga offentliga eller blandade enheter etc. 

4. Icke-statliga organisationer, tankesmedjor, akademiska institutioner 
och forskningsinstitutioner – Organisationer som företräder kyrkor och 
religiösa samfund – Registrerade organisationer som företräder 
myndigheter under nationell nivå, andra offentliga eller blandade 
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(sektion III - VI i bilaga 1): Totalbudgeten måste anges, tillsammans med
en uppdelning på de främsta finansieringskällorna.

enheter osv. (sektion III – VI i bilaga 1) bör uppge: 
a) organisationens totalbudget
b) en uppdelning efter de främsta beloppen och källorna för finansiering. 

Dessutom, för samtliga registrerade: Belopp och källa till finansiering från 
EU institutionerna under det senaste avslutade räkenskapsåret från 
datumet för registrering eller förnyelse.

utgår
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Bilaga 3

Nuvarande text Föreslagna ändringar
Uppförandekod Uppförandekod

Parterna anser att alla enheter som interagerar med dem, oavsett om 
de är registrerade eller inte, vid ett enstaka tillfälle eller flera, bör 
agera i överensstämmelse med föreskrifterna i den föreliggande 
uppförandekoden.

De som registrerat sig ska i sina förbindelser med EU:s institutioner,
ledamöter, tjänstemän och annan personal

Enheterna ska i sina förbindelser med EU:s institutioner och dessas
ledamöter, tjänstemän och annan personal

a) alltid uppge sitt namn och namnet på den eller de enheter som de 
arbetar för eller företräder; uppge vilka intressen, mål eller syften de 
har och, i förekommande fall, ange namn på de klienter eller 
medlemmar de företräder,

a) alltid uppge sitt namn och registreringsnummer och namnet på den 
eller de enheter som de arbetar för eller företräder; uppge vilka 
intressen, mål eller syften de har och, i förekommande fall, ange namn 
på de klienter eller medlemmar de företräder,

b) inte använda oärliga metoder för att skaffa, eller försöka skaffa, 
information eller genom otillbörliga påtryckningar eller olämpligt 
uppträdande påverka, eller försöka påverka, beslut,

oförändrat

c) inte påstå sig ha någon formell anknytning till EU eller dess 
institutioner i sina förbindelser med tredje man, och inte heller ge en 
missvisande bild av det faktum att de är registrerade på ett sätt som kan 
vilseleda tredje man eller tjänstemän eller annan EU personal,

c) inte påstå sig ha någon formell anknytning till EU eller dess 
institutioner i sina förbindelser med tredje man, och inte heller ge en 
missvisande bild av det faktum att de är registrerade på ett sätt som 
kan vilseleda tredje man eller tjänstemän eller annan EU-personal eller 
använda EU-institutionernas logotyper utan uttryckligt tillstånd,

d) svara för att all information de lämnar vid registreringen och senare 
inom ramen för sin verksamhet inom registrets användningsområde så 
vitt de kan bedöma är fullständig, aktuell och inte vilseledande,

d) svara för att all information de lämnar vid registreringen och senare 
inom ramen för sin verksamhet inom registrets användningsområde så 
vitt de kan bedöma är fullständig, aktuell och inte vilseledande, godta 
att alla uppgifter de lämnar granskas och samtycka till att samarbeta 
med administrativa förfrågningar om kompletterande information 
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och uppdateringar,
e) inte till tredje man sälja kopior av handlingar som erhållits från 
någon EU- institution,

oförändrat

f) i allmänhet respektera och undvika alla hinder för genomförandet 
och tillämpningen av alla regler, uppförandekoder och goda 
förvaltningsmetoder som fastställts av EU:s institutioner,

f) inte försöka förmå ledamöter vid EU:s institutioner, tjänstemän eller 
annan EU personal, eller ledamöters assistenter eller praktikanter att 
bryta mot de regler och uppförandenormer som gäller för dem,

g) inte försöka förmå ledamöter vid EU:s institutioner, tjänstemän eller 
annan EU-personal, eller ledamöters assistenter eller praktikanter, att 
bryta mot de regler och uppförandenormer som gäller för dem,

g) om de anställer före detta tjänstemän eller annan EU personal eller 
ledamöters assistenter eller praktikanter respektera de regler och 
konfidentialitetskrav som dessa är bundna av,

h) om de anställer före detta tjänstemän eller annan EU-personal eller 
ledamöters assistenter eller praktikanter respektera de regler och 
konfidentialitetskrav som dessa är bundna av,
i) inhämta förhandsgodkännande från den eller de ledamöter av 
Europaparlamentet som berörs i fråga om kontrakt med eller 
anställning av enskilda medarbetare till en ledamot,

h) rätta sig efter reglerna om de rättigheter och skyldigheter som gäller 
för före detta ledamöter av Europaparlamentet och Europeiska 
kommissionen,

j) rätta sig efter reglerna om de rättigheter och skyldigheter som gäller 
för före detta ledamöter av Europaparlamentet och Europeiska 
kommissionen,

i) informera dem som de företräder om deras skyldigheter gentemot EU 
institutionerna.

k) informera dem som de företräder om deras skyldigheter gentemot 
EU-institutionerna.

Enskilda som företräder eller arbetar för enheter som har registrerat sig 
vid Europaparlamentet för att få ett personligt, icke överförbart 
passerkort till Europaparlamentets lokaler ska

Enskilda som företräder eller arbetar för enheter som har registrerat sig 
vid Europaparlamentet för att få ett personligt, icke överförbart 
passerkort till Europaparlamentets lokaler ska
l) se till att alltid bära passerkortet synligt i parlamentets lokaler,

j) strikt rätta sig efter bestämmelserna i artikel 9 och bilaga X samt i 
artikel 2 andra stycket i bilaga I till Europaparlamentets arbetsordning,

m) strikt rätta sig efter tillämpliga delar av Europaparlamentets 
arbetsordning,

k) själva förvissa sig om att stöd som lämnas i samband med artikel 2 
i bilaga I till Europaparlamentets arbetsordning förs upp i det härför 
avsedda registret,

n) godta att varje beslut beträffande en begäran om tillträde till 
Europaparlamentet är förbehållet parlamentet ensamt och inte är en 
automatisk följd av anslutning till registret.
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l) för att undvika eventuella intressekonflikter, på förhand 
införskaffa berörda ledamöters tillstånd för kontrakt med eller 
anställning av ledamotsassistent och därefter uppge detta i registret.

utgår
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Bilaga 4 (nästan fullständigt granskad)

Förfaranden för anmärkningar och för utredning och behandling av klagomål

I ANMÄRKNINGAR

Vem som helst kan lämna in en anmärkning till det gemensamma sekretariatet med hjälp av det 
standardiserade kontaktformuläret på registrets webbplats, i fråga om uppgifter som finns i registret 
och ogiltiga registreringar.

Anmärkningar som gäller uppgifter i registret kommer att behandlas som påståenden om överträdelse 
av led d i uppförandekoden1. Den berörda registrerade personen kommer att uppmanas att uppdatera 
uppgifterna och/eller förklara sig inför det gemensamma sekretariatet. Om den berörda registrerade 
personen inte samarbetar kan de åtgärder som beskrivs i tabellen över åtgärder (raderna 2–4) i slutet av 
denna bilaga tillämpas. 

II KLAGOMÅL

Etapp 1: Inlämnande av klagomål

1. Vem som helst kan lämna in ett klagomål till det gemensamma sekretariatet med hjälp av ett 
standardformulär på registrets webbplats. Följande uppgifter ska anges i formuläret: 

a) Vilken registrerad person klagomålet gäller. 
b) Den klagandes namn och kontaktuppgifter. 
c) Närmare uppgifter om klagomålet, inbegripet eventuella handlingar eller annat material som stöder 
klagomålet, uppgifter om eventuell påstådd skada som klaganden vållats samt all avsiktlig 
överträdelse av uppförandekoden. 

Anonyma klagomål beaktas inte.

2. I klagomålet ska anges vilka bestämmelser i uppförandekoden som den klagande hävdar har 
överträtts. Varje klagomål där det gemensamma sekretariatet kommer fram till att överträdelsen från 
början tydligt var oavsiktlig kan omkvalificeras till en anmärkning.

3. Uppförandekoden tillämpas uteslutande på förbindelserna mellan företrädare för intressegrupper 
och EU:s institutioner och kan inte användas för att reglera förbindelserna mellan tredje parter eller 
mellan registrerade personer.

Etapp 2: Tillåtlighet

4. Efter det att klagomålet mottagits ska det gemensamma sekretariatet

a) bekräfta mottagandet av klagomålet till den klagande inom fem arbetsdagar,
b) kontrollera att klagomålet faller inom öppenhetsregistret användningsområde, i enlighet med 
uppförandekoden för de registrerade och etapp 1 ovan,
c) kontrollera all bevisning som lagts fram till stöd för klagomålet, vare sig det gäller handlingar, annat 
material eller personliga uttalanden; i princip bör all materiell bevisning härröra från den registrerade 

                                               
1

Enligt led d ska de som registrerat sig i sina förbindelser med EU:s institutioner, ledamöter, tjänstemän och övrig personal 
”svara för att all information de lämnar vid registreringen och senare inom ramen för sin verksamhet inom registrets 
användningsområde så vitt de kan bedöma är fullständig, aktuell och inte vilseledande”.
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person som klagomålet gäller, från handlingar utfärdade av tredje man eller från offentligt tillgängliga 
källor; rent värderande omdömen från en klagande kan inte anses utgöra bevisning,
d) på grundval av ovanstående inledande kontroller besluta om klagomålet kan tas upp till prövning.

5. Om klagomålet bedöms vara otillåtligt ska den klagande underrättas skriftligen med angivande av 
skälen till beslutet.

6. Om klagomålet bedöms vara tillåtligt ska både den klagande och den registrerade i fråga underrättas 
om beslutet och om det förfarande som ska följas enligt vad som beskrivs nedan.

Etapp 3: Hantering av ett tillåtligt klagomål – granskning och provisoriska åtgärder 

7. Den berörda registrerade personen ska underrättas om innehållet i klagomålet och den 
bestämmelse/de bestämmelser som den påstådda överträdelsen gäller och samtidigt uppmanas att 
inkomma med förklaringar, argument eller andra uppgifter till sin favör inom 20 arbetsdagar. Till stöd 
för svaret och inom samma tidsfrist får en inlaga från en representativ yrkesorganisation också läggas 
fram, i synnerhet för reglerade yrken eller organisationer som omfattas av yrkesetiska regler.

8. Om inget svar inkommer inom den tidsfrist som anges i punkt 7 ska den berörda registrerade 
personen tillfälligt uteslutas ur registret, till dess samarbetet återupptas.

9. Alla uppgifter som samlas in under utredningen ska granskas av det gemensamma sekretariatet, som 
kan besluta att höra den registrerade person som klagomålet gäller eller den klagande.

11. Om granskningen av det framlagda materialet visar att klagomålet är ogrundat ska det 
gemensamma sekretariatet underrätta båda parterna om detta, med angivande av skälen till beslutet. 

12. Om klagomålet befinns motiverat ska den registrerade tillfälligt uteslutas ur registret i avvaktan på 
åtgärder för att komma till rätta med problemet (se punkterna 13–17 nedan) och kan bli föremål för ett 
antal ytterligare åtgärder, inklusive strykning från registret och i förekommande fall indragning av 
tillstånd till tillträde till Europaparlamentet enligt parlamentets interna förfaranden (se etapp 5 eller 
raderna 2–4 i tabellen över åtgärder nedan), särskilt i fall av bristande samarbete.

Etapp 4: Hantering av ett tillåtligt klagomål – lösning

13. Om ett klagomål befinns motiverat och problematiska frågor identifieras ska det gemensamma 
sekretariatet vidta alla nödvändiga åtgärder i samarbete med den berörda registrerade personen för att 
ta itu med och lösa problemen. 

14. Om den registrerade personen samarbetar bör en tillräcklig tidsperiod, efter en bedömning i varje 
enskilt fall, avsättas för att nå en lösning. Om den registrerade personen inte samarbetar efter en 
ytterligare frist på 20 arbetsdagar (se punkt 7 för den ursprungliga tidsfristen), ska åtgärder vidtas som 
svar på den bristande efterlevnaden (se etapp 5, punkterna 19–21 eller raderna 2–4 i tabellen över 
åtgärder nedan).

15. Om en tänkbar lösning på problemet har identifierats och den registrerade samarbetar för att 
verkställa en sådan lösning ska den registrerades registrering aktiveras på nytt och klagomålet 
avslutas. Både den klagande och den berörda registrerade personen ska underrättas om beslutet och 
skälen till det.

16. Om en tänkbar lösning på problemet har identifierats och den registrerade inte samarbetar för att 
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verkställa en sådan lösning ska den registrerade strykas ur registret (se raderna 2–3 i tabellen över 
åtgärder nedan). Både den klagande och den berörda registrerade personen ska underrättas om beslutet 
och skälen till det.

17. Om en tänkbar lösning kräver ett beslut från tredje parter eller nationella förvaltningar ska detta 
beslut inväntas innan det slutliga beslutet fattas.  

Etapp 5: Hantering av ett tillåtligt klagomål  – tabell över åtgärder som kan vidtas om 
uppförandekoden inte följs 

18. Om en omedelbar rättelse görs av den berörda registrerade personen ska både den klagande och 
den registrerade få en skriftlig bekräftelse på de faktiska omständigheterna och rättelsen (se rad 1 i 
tabellen över åtgärder nedan).

19. Om den berörda registrerade personen inte har reagerat inom de angivna tidsfristerna (se punkterna 
7 och 14) leder detta till strykning ur registret (se rad 2 i tabellen över åtgärder nedan) och förlust av 
alla incitament kopplade till registreringen.

20. Om olämpligt uppträdande har konstaterats ska den registrerade strykas ur registret (se rad 3 i 
tabellen över åtgärder nedan) och förlora alla incitament kopplade till registreringen.

21. Om det bristande samarbetet eller det olämpliga uppträdandet befinns vara återkommande eller 
avsiktliga, eller allvarlig bristande efterlevnad har konstaterats (se rad 4 i tabellen över åtgärder 
nedan), ska ett beslut om att förbjuda omregistrering under en viss tidsperiod (1–2 år beroende på 
sakens allvar) antas gemensamt av de behöriga avdelningarna vid Europaparlamentet och Europeiska 
kommissionen (det gemensamma sekretariatet) och kan omprövas av institutionernas respektive 
generalsekreterare.

22. Alla åtgärder som vidtas (se punkterna 18–22 eller raderna 1–4 i tabellen över åtgärder) ska 
meddelas till den berörda registrerade personen och till den klagande.

23. I fall där en åtgärd som antagits av det gemensamma sekretariatet innebär en långvarig strykning 
ur registret (se rad 4 i tabellen över åtgärder) kan den berörda registrerade personen – inom 20 
arbetsdagar efter dagen för meddelandet – till institutionernas generalsekreterare lämna in en 
motiverad begäran om förnyad prövning av en sådan åtgärd. Efter det att fristen på 20 dagar löpt ut 
eller efter det att generalsekreterarna har fattat ett slutgiltigt beslut ska parlamentets och 
kommissionens ansvariga vice talmän respektive vice ordförande underrättas, och åtgärden ska anges 
offentligt i registret.

24. Om ett beslut att förbjuda omregistrering under en viss tidsperiod innebär en indragning av 
möjligheten att begära tillstånd att få tillträde till parlamentet som företrädare för en 
intresseorganisation, ska parlamentets generalsekreterare lägga fram ett förslag för kvestorskollegiet, 
som ska uppmanas att ge sitt tillstånd till indragningen av tillträdestillståndet för den berörda personen 
under den aktuella tidsperioden.

25. I sina beslut om tillämpliga åtgärder enligt detta förfarande ska det gemensamma sekretariatet ta 
vederbörlig hänsyn till principerna om proportionalitet och god förvaltning. Det gemensamma 
sekretariatet drivs under samordning av en enhetschef i Europeiska kommissionens generalsekretariat, 
under överinseende av Europaparlamentet och Europeiska kommissionen respektive 
generalsekreterare, som hålls informerade. 
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Tabell över åtgärder som kan vidtas om uppförandekoden inte följs
Typ av bristande efterlevnad (numren 

hänvisar till punkterna ovan)
Åtgärd Åtgärden ska 

offentliggöras i 
registret

Formellt beslut 
att dra in 
tillståndet till 
tillträde till 
parlamentet 

1 Bristande efterlevnad som omedelbart 
åtgärdas (18)

Skriftligt meddelande 
med bekräftelse av de 
faktiska 
omständigheterna och 
hur de har åtgärdats.

Nej Nej

21 Bristande samarbete med det 
gemensamma sekretariatet (19)

Strykning ur registret 
och avaktivering av 
tillträdestillståndet.

Nej Nej

31 Olämpligt uppträdande (20) Strykning ur registret 
och avaktivering av 
tillträdestillståndet.

Nej Nej

4 Upprepat bristande samarbete och/eller 
upprepat olämpligt uppträdande (21–22) 
och/eller bristande efterlevnad

a) Strykning ur 
registret i ett år och 
formell indragning av 
tillståndet till tillträde 
till parlamentet (som 
en ackrediterad 
företrädare för en 
intresseorganisation).
b) Strykning ur 
registret i två år och 
formell indragning av 
tillståndet till tillträde 
till parlamentet (som 
en ackrediterad 
företrädare för en 
intresseorganisation).

Ja, genom beslut av 
båda institutionernas 
generalsekreterare.

Ja, genom beslut 
av 
kvestorskollegiet.

                                               
1 I fall 2 och 3 ovan kan den berörda registrerade personen registrera sig på nytt om de slutsatser som ledde till strykningen 
har beaktats.
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MOTIVERING

Skrivelse från vice talman Rainer Wieland till talman Martin Schulz, 19.12.2013

Den 12 december 2013 avslutade den interinstitutionella arbetsgruppen med kommissionen på 
hög nivå för en översyn av öppenhetsregistret sitt arbete, i överensstämmelse med det mandat 
som presidiet utfärdade den 10 juni 2013. 

Som ordförande för arbetsgruppen har jag nöjet att rapportera till presidiet och lägga fram ett 
antal förslag till slutsatser och ändringar av det interinstitutionella avtalet om 
öppenhetsregistret, vilka i sin helhet har ett enhälligt stöd bland arbetsgruppens medlemmar. 
Martin Ehrenhauser, en grupplös ledamot som deltog som observatör i arbetsgruppen, lade 
ner sin röst. 

Innehållet i överenskommelsen, i vilken denna skrivelse och innehållet i den föreslagna 
resolutionen formellt ingår, består i huvudsak av följande tre punkter: 

 Ett erkännande av registrets framgångar hittills. 
 En bekräftelse av Europaparlamentets engagemang för att inrätta ett obligatoriskt 

register i framtiden.
 Ett antal konkreta förslag för att förbättra det nuvarande systemet, vilka bygger på 

diskussionerna med kommissionen inom arbetsgruppen.

I sin granskning av öppenhetsregistrets funktionssätt har medlemmarna i arbetsgruppen 
välkomnat de framsteg som registret uppnått under de senaste två åren när det gäller 
täckningen av relevanta företrädare för intressegrupper, som för närvarande beräknas till 
75 procent av alla relevanta företagsrelaterade enheter och omkring 60 procent för icke-
statliga organisationer som är verksamma i Bryssel. De har emellertid insett behovet att 
ytterligare förbättra registrets funktion och kvalitet nu två år efter inrättandet, särskilt med 
avseende på kraven för registrering och övervakningen av dessa.

När det gäller inrättandet av ett obligatoriskt öppenhetsregister i framtiden har det visat sig, 
enligt rättsliga yttranden från båda institutionernas rättstjänster, att EU-rätten för närvarande 
inte kan tillhandahålla någon fast rättslig grund för en obligatorisk registrering av lobbyister. 

Det konstaterades att artikel 298.2 i EUF-fördraget bara gäller EU:s administration och inte 
omfattar institutionernas ledamöter eller unionens lagstiftande verksamhet. Å andra sidan 
tillhandahåller artikel 352 i EUF-fördraget en rättslig grund, men det lagstiftningsförfarande som 
där ska följas kräver enhällighet i rådet och endast godkännande av parlamentet.

Mot bakgrund av den komplicerade situationen anser parlamentets medlemmar i arbetsgruppen att 
Europaparlamentets ståndpunkt om förslaget till översyn av öppenhetsregistret inte enbart bör 
bekräfta och förnya de tidigare besluten att efterfråga ett obligatoriskt register, utan också kraftfullt 
framhäva att parlamentet förväntar sig att kommissionen arbetar för en politisk lösning i syfte att 
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skapa en ny rättslig grund som är lämpligare än artikel 352 i EUF-fördraget för införandet av ett 
obligatoriskt register.

Om kommissionen misslyckas med detta bör parlamentet i sin resolution uppmana den att 
senast i slutet av 2016 lägga fram ett förslag om att införa ett obligatoriskt register på 
grundval av den nuvarande rättsliga grunden. I alla händelser bör en ytterligare utvärdering av 
öppenhetsregistret ske senast före utgången av 2017.

Till dess föreslår arbetsgruppen att ett antal viktiga incitament införs för att öka acceptansen 
för öppenhetsregistret och att ytterligare motivera ett stort antal enheter att registrera sig. 

För kommissionen skulle sådana incitament kunna omfatta följande:

 Åtgärder för förmedling av information till de registrerade när offentliga samråd 
inleds. 

 Åtgärder för expertgrupper och andra rådgivande organ. 
 Särskilda sändlistor eller stödverksamhet från kommissionen. 

Arbetsgruppen välkomnar kommissionens uttalande att i framtiden beakta endast registrerade 
organisationer för sina riktade samråd.

För parlamentets del skulle sådana incitament kunna omfatta bland annat att registreringen 
kopplas till

 ännu enklare tillträde till Europaparlamentets lokaler, dess ledamöter och personal, 
 tillstånd att organisera eller stå som värd för evenemang i parlamentets lokaler, 
 förenklad förmedling av information, inklusive särskilda sändlistor, 
 deltagande som talare i utskottsutfrågningar,
 stödverksamhet från parlamentet.

I detta syfte skulle kontakter med organisationer som är berättigade till registrering men inte 
är registrerade kunna begränsas till den omfattning som är nödvändig för att respektera 
fördragen och rättsstatsprincipen, och administrationen skulle kunna få i uppdrag att agera i 
enlighet med detta.

Jag skulle vilja betona att ledamöterna i presidiet genom att godkänna dessa incitament åtar 
sig att ändra befintliga presidiebeslut i enlighet med detta1. Andra administrativa 
bestämmelser kan också komma att behöva ses över. 

                                               
1 Presidiebeslut som kan komma att behöva ändras:
– Bestämmelser för Europaparlamentets stödverksamhet (presidiets beslut av den 9 juni 1997, ändrat den 
15 april 2013)
– Skyldigheter för Europaparlamentets tjänstemän och övriga anställda (presidiets beslut av den 7 juli 2008)
– Säkerhetsbestämmelser (konsoliderat genom presidiets beslut av den 3 maj 2004)
– Bestämmelser för offentliga utfrågningar (presidiets beslut av den 18 juni 2003, senast ändrat den 
19 november 2012)
– Bestämmelser om externa organisationers användning av Europaparlamentets lokaler (presidiets beslut av den 
14 mars 2000)
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Slutligen föreslår parlamentets medlemmar i arbetsgruppen att presidiet ska uppmana 
utskottet för konstitutionella frågor att, på grundval av de ändringar av det interinstitutionella 
avtalet som gruppen godkänt, ta fram en rapport om översynen av öppenhetsregistret på 
grundval av artikel 127 i arbetsordningen om interinstitutionella avtal, att läggas fram för 
kammaren före slutet av den innevarande valperioden, så att den kan träda i kraft i början av 
den nya valperioden. 

I syfte att avspegla ändringarna av det interinstitutionella avtalet bör denna rapport särskilt 
uppmärksamma bland annat behovet att hitta hållbara och allmänt accepterade definitioner av 
än så länge odefinierade juridiska termer, till exempel ” företrädare för intressegrupper” och 
”olämpligt uppträdande”, som en förberedelse inför ett framtida obligatoriskt register. På 
samma sätt måste potentiella oförenligheter med nationell lagstiftning om sekretessregler för 
vissa reglerade yrken (t.ex. advokatyrket) beaktas. Arbetsgruppen har här välkomnat en 
övergångslösning som föreslagits av ordföranden, och denna behöver undersökas ytterligare.

Sammanfattningsvis, och i enlighet med sitt uppdrag, får arbetsgruppen härmed till presidiet 
överlämna de bifogade detaljerade förslagen till ändringar av texten i det interinstitutionella 
avtalet om öppenhetsregistret. Presidiet uppmanas nu att vidta nödvändiga åtgärder för att så snart 
som möjligt slutföra översynen av det interinstitutionella avtalet, som syftar till att förbättra 
registrets funktion och stärka dess roll på sikt.


