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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om indgåelse af en interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og 
Kommissionen om et fælles åbenhedsregister
(2010/2291(ACI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Formandskonferencens afgørelse af 18. november 2010,

– der henviser til udkast til aftale mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen om 
oprettelse af et "åbenhedsregister" (herefter "aftalen"),

– der henviser til sin beslutning af 8. maj 2008 om udvikling af rammer for 
interesserepræsentanters (lobbyisters) virksomhed i EU-institutionerne1,

– der henviser til forretningsordenens artikel 127, stk. 1,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 
(A7-0000/2011),

A. der henviser til, at institutionerne i henhold til artikel 11, stk. 2, i traktaten om Den 
Europæiske Union skal "[føre] en åben, gennemsigtig og regelmæssig dialog med de 
repræsentative sammenslutninger og civilsamfundet",

B. der henviser til, at et fælles register over organisationer og enkeltpersoner, der er 
involveret i fastlæggelsen og gennemførelsen af EU’s politikker, øger gennemsigtigheden 
af denne dialog,

C. der henviser til, at det i sin ovennævnte beslutning af 8. maj 2008 fastlagde de principper, 
der dannede grundlag for dets efterfølgende forhandlinger med Kommissionen om det 
fælles register,

D. der henviser til, at de nødvendige ændringer af Parlamentets forretningsorden er fastlagt i 
dets afgørelse af ....... 2011 om ændring af forretningsordenen efter indførelse af et fælles 
åbenhedsregister for Parlamentet og Kommissionen2,

1. betragter aftalen som et vigtigt skridt hen imod større åbenhed;

2. påpeger, at et fælles register gør det muligt at samle alle oplysninger på ét sted, hvorved 
borgerne lettere kan skaffe sig viden om, hvilke aktører der er i kontakt med 
institutionerne; bemærker, at dette også letter interesserepræsentanternes arbejde, da de 
kun behøver at lade sig registrere én gang;

3. understreger samtidig, at Parlamentet bevarer sin uindskrænkede ret til at bestemme, 
hvem der skal have adgang til dets lokaler;

                                               
1 EUT C 271 E af 12.11.2009, s. 48.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0000.
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4. er af den opfattelse, at aftalen de facto opfylder Parlamentets krav om obligatorisk 
registrering, fordi det fortsat vil være umuligt for nogen at få udstedt et adgangskort til 
Parlamentet uden først at være blevet registreret; 

5. fastholder sit ønske om, at Rådet også tilslutter sig aftalen;

6. bifalder navnlig følgende aspekter af aftalen:

a) ændringen af registrets navn til "åbenhedsregistret"

b) registrets anvendelsesområde, som omfatter alle relevante aktører med undtagelse af 
bl.a. arbejdsmarkedets parter, når de handler som aktører i den sociale dialog, kirker, 
politiske partier samt lokale, regionale og kommunale myndigheder 

c) registrets inddeling i adskilte kategorier og underkategorier, som gør det muligt for 
forskellige typer af organisationer og sammenslutninger at blive optaget i registret

d) kravet om relevante finansielle oplysninger;

7. godkender indgåelsen af aftalen, der er vedføjet som bilag, og vedtager at vedføje den som 
bilag til forretningsordenen;

8. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til orientering.
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BEGRUNDELSE

Åbenhed er en forudsætning for politiske institutioners legitimitet. Det skal være let at 
kontrollere, hvordan beslutninger træffes, hvad og hvem der har øvet indflydelse på dem, og 
endelig hvordan midlerne, dvs. skatteydernes penge, anvendes. Derfor er regler for 
lobbyvirksomhed i sidste instans et spørgsmål om legitimitet.

Parlamentet var den første EU-institution, der rejste spørgsmålet om det stigende antal 
interessegrupper på europæisk plan og navnlig om denne udviklings følger for 
lovgivningsprocessen. På baggrund af en række betænkninger og grundige drøftelser 
oprettede Parlamentet sit register for interesserepræsentanter i 1996.

Stubb-Friedrich-betænkningen

Kommissionen lancerede i 2006 et "europæisk åbenhedsinitiativ", hvori den foreslog 
oprettelse af et "one-stop-shop-register" for lobbyister i Kommissionen og Parlamentet.

Parlamentets respons på Kommissionens initiativ tog form af betænkningen fra Udvalget om 
Konstitutionelle Anliggender om udvikling af rammer for interesserepræsentanters 
(lobbyisters) virksomhed i EU-institutionerne. Ordføreren var i første omgang Alexander 
Stubb (PPE, FI), men da han efterfølgende blev udnævnt til finsk udenrigsminister, overtog 
Ingo Friedrich (PPE, DE) ordførerskabet for betænkningen. Beslutningen blev vedtaget af 
plenarforsamlingen den 8. maj 2008. 

Beslutningen hilser Kommissionens forslag velkommen og opfordrer til indgåelse af en 
interinstitutionel aftale om et fælles register for Parlamentet, Kommissionen og Rådet. Den 
opfordrer Kommissionen til at indlede forhandlinger med Parlamentet om en fælles 
adfærdskodeks for lobbyister og understreger, at der bør anvendes sanktioner (i grove tilfælde 
fjernelse fra registret) mod lobbyister, som forbryder sig mod kodeksen. Beslutningen 
foreslår, at alle tre institutioner nedsætter en fælles arbejdsgruppe på højt plan, der skal 
behandle oprettelsen af et fælles register.

Den fælles arbejdsgruppe på højt plan

En sådan arbejdsgruppe blev nedsat i november 2008 med deltagelse af Parlamentet og 
Kommissionen - Rådet fandt det ikke nødvendigt at medvirke. Arbejdsgruppen vedtog i april 
2009 en fælles erklæring og et forslag til en fælles adfærdskodeks. Efter Europavalget blev 
der nedsat en ny arbejdsgruppe mellem Parlamentet og Kommissionen. EP's delegation blev 
ledet af næstformand Diana Wallis, medens de øvrige medlemmer var Carlo Casini, Isabelle 
Durant og Jo Leinen. 

Det lykkedes i november 2010 arbejdsgruppen at nå til enighed om et udkast til aftale om 
oprettelse af et "åbenhedsregister".

Parlamentet fik opfyldt sine vigtigste mål

Det opnåede resultat svarer til Parlamentets målsætninger på de vigtigste punkter:
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1. Selv om det ikke bliver obligatorisk at lade sig registrere - som Parlamentet havde ønsket -
kan det betragtes som værende "de facto obligatorisk", fordi kun registrerede 
interesserepræsentanter kan opnå permanent adgangstilladelse til Parlamentets lokaler. 

2. Det fælles register sikrer den bredest mulige deltagelse af aktører i alle kategorier, samtidig 
med at deres forskellige eller specifikke identiteter respekteres. Det nye navn, 
"åbenhedsregister", gør det lettere for ikke-kommercielle organisationer at lade sig registrere.

3. Med den nye mekanisme skal der gives flere oplysninger, bl.a. om antallet af personer, der 
er involveret i aktiviteter, som falder inden for registrets anvendelsesområde, og om størrelsen 
af de finansielle midler, den registrerede modtager/har modtaget fra EU. Desuden præciserer 
den, hvilke aktiviteter der er omfattet af registrets anvendelsesområde, og hvordan klager vil 
blive behandlet. 

Konklusion

Ordføreren er indstillet på at anbefale, at udkastet til aftale om oprettelse af et 
åbenhedsregister vedtages. Det fælles register vil være et skridt fremad i bestræbelserne for at 
opnå større åbenhed i EU-institutionerne, hvilket forhåbentlig vil bidrage til at øge det 
europæiske projekts legitimitet i borgernes øjne.


