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ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de sluiting van een interinstitutioneel akkoord tussen het Europees Parlement en de 
Commissie over een gemeenschappelijk transparantieregister
(2010/2291(ACI))

Het Europees Parlement,

– gezien het besluit van de Conferentie van voorzitters van 18 november 2010,

– gezien het ontwerpakkoord tussen het Europees Parlement en de Commissie over de 
invoering van een “transparantieregister” (hierna “het akkoord” genoemd),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 8 mei 2008 over de ontwikkeling van het kader 
voor de activiteiten van de belangenvertegenwoordigers (lobbyisten) bij de instellingen 
van de Europese Unie1,

– gelet op artikel 127, lid 1, van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A7-0000/2011),

A. overwegende dat artikel 11, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie als volgt 
luidt: “De instellingen voeren een open, transparante en regelmatige dialoog met 
representatieve organisaties en met het maatschappelijk middenveld”,

B. overwegende dat een gemeenschappelijk register van de organisaties en personen die 
betrokken zijn bij de EU-besluitvorming en de tenuitvoerlegging van het EU-beleid de 
transparantie van die dialoog vergroot,

C. overwegende dat in voornoemde resolutie van 8 mei 2008 van het Parlement de 
beginselen zijn vastgelegd op grond waarvan het Parlement de onderhandelingen met de 
Commissie over het gemeenschappelijk register is gestart, 

D. overwegende dat de noodzakelijke wijzigingen in het Reglement van het Parlement zijn 
aangebracht bij zijn besluit van ... 2011 over de wijziging van het Reglement ingevolge 
de instelling van een gemeenschappelijk transparantieregister voor het Europees 
Parlement en de Commissie2

1. beschouwt het akkoord als een belangrijke stap op de weg naar meer transparantie; 

2. wijst erop dat in een gemeenschappelijk register alle informatie op één plaats kan worden 
gevonden, waardoor de burger gemakkelijker kan nagaan welke actoren met de 
instellingen in contact zijn;   neemt ter kennis dat het ook de taken van de 
belangenvertegenwoordigers vergemakkelijkt,  aangezien zij zich maar eenmaal 

                                               
1 PB C 271 E van 12.11.2009, blz. 48.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0000.
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behoeven te registreren; 

3. onderstreept evenwel opnieuw dat het Parlement zich zijn onvervreemdbaar recht 
voorbehoudt te bepalen wie tot zijn gebouwen toegang krijgt;  

4. is van oordeel dat het akkoord de facto voldoet aan de eis van het Parlement van 
verplichte registratie, aangezien het onmogelijk blijft zich een toegangspas te verschaffen 
zonder voorafgaande registratie;

5. wijst er opnieuw op dat het graag de Raad als partij bij het akkoord zou zien;

6. is met name verheugd over de volgende aspecten van het akkoord:

a) de wijziging van de naam van het register in “transparantieregister”;

b) de reikwijdte van het register, dat weliswaar alle relevante actoren omvat, doch 
onder meer sociale partners als deelnemers aan de sociale dialoog, alsook kerken, 
politieke partijen en lokale, regionale en gemeentelijke autoriteiten uitsluit; 

c) de onderverdeling van het register in afzonderlijke afdelingen en onderafdelingen, 
hetgeen inschrijving van verschillende soorten organisaties en verenigingen in het 
register mogelijk maakt; 

d) de vereiste van relevante financiële informatie;

7. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van onderstaand akkoord en besluit het als bijlage 
in zijn Reglement op te nemen; 

8. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie.
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TOELICHTING

Transparantie van politieke instellingen is een eerste vereiste voor hun legitimiteit. 
Gemakkelijk moet kunnen worden nagegaan hoe besluitvorming tot stand komt, welke 
invloed hierop is uitgeoefend en op welke wijze de financiële middelen, i.e. het geld van de 
belastingbetaler, wordt besteed.  Regelgeving voor lobbyen is uiteindelijk dan ook een 
kwestie van legitimiteit.

Het Parlement is de eerste Europese instelling die zich heeft beziggehouden met het 
verschijnsel van het groeiend aantal belangengroepen op Europees niveau en in het bijzonder 
met de gevolgen van deze ontwikkeling voor het wetgevingsproces. Na diverse verslagen en 
uitgebreide discussies heeft het Parlement in 1996 een register voor belangengroepen 
ingesteld.

Verslag Stubb-Friedrich

In 2006 kwam de Commissie met een Europees transparantie-initiatief en stelde voor een 
gemeenschappelijk centraal register voor lobbyisten bij de Commissie en het Parlement in te 
voeren. 

De reactie van het Parlement op dit initiatief van de Commissie was het verslag van de 
Commissie constitutionele zaken over de ontwikkeling van het kader voor de activiteiten van 
belangenvertegenwoordigers (lobbyisten) bij de instellingen van de Europese Unie.  De 
rapporteur was Alexander Stubb (PPE, FI), maar na diens benoeming tot minister van 
buitenlandse zaken van Finland, werd het verslag overgenomen door Ingo Friedrich (PPE, 
DE). De resolutie werd aangenomen in de plenaire vergadering van 8 mei 2008. 

In de resolutie werd het voorstel van de Commissie toegejuicht en werd aangedrongen op een 
interinstitutioneel akkoord tussen Parlement, Commissie en Raad over een gemeenschappelijk 
register. De Commissie werd verzocht met het Parlement te onderhandelen over een 
gezamenlijke gedragscode voor lobbyisten; onderstreept werd dat bij overtreding van de 
gedragscode door de lobbyisten sancties zouden worden getroffen (in ernstige gevallen zelfs 
schrapping uit het register). In de resolutie werd voorgesteld een werkgroep op hoog niveau  
van de drie instellingen op te richten met het oog op de instelling van een gemeenschappelijk 
register.

De gezamenlijke werkgroep op hoog niveau

In november 2008 werd een werkgroep ingesteld van het Parlement en de Commissie - de 
Raad achtte het niet nodig hieraan deel te nemen. De werkgroep nam in april 2009 een 
gezamenlijke verklaring en een voorstel voor een gemeenschappelijke gedragscode aan. Na 
de Europese verkiezingen werd een nieuwe werkgroep van het Parlement en de Commissie 
ingesteld. De EP-delegatie werd voorgezeten door ondervoorzitter Diana Wallis; de EP-
delegatieleden waren Carlo Casini, Isabelle Durant en Jo Leinen. 



PR\856855NL.doc PE458.636v01-006/6PR\856855NL.doc

NL

De werkgroep keurde in november 2010 een ontwerpakkoord over de invoering van een 
“transparantieregister” goed.

Het Parlement heeft zijn belangrijkste doelstellingen bereikt

De bereikte resultaten komen overeen met de doelstellingen die het Parlement zich op de 
belangrijkste punten had gesteld:

1. Ofschoon registratie in tegenstelling tot de oorspronkelijke doelstelling van het Parlement 
niet verplicht is,  kan registratie als een de facto verplichting worden gezien, daar de 
gebouwen van het Parlement alleen voor geregistreerde belangenvertegenwoordigers 
permanent toegankelijk zijn.  

2. Met het gemeenschappelijk register wordt ingestaan voor een zo breed mogelijke 
deelneming van alle categorieën actoren en worden hun uiteenlopende of specifieke 
identiteiten geëerbiedigd. De nieuwe benaming “Transparantieregister” maakt het voor niet-
commerciële organisaties gemakkelijker zich bij het register te laten registreren.

3. Het nieuwe mechanisme verstrekt aanvullende informatie, bijvoorbeeld het aantal bij de 
activiteiten van het register betrokken personen of de hoogte van het door de registrant aan 
EU-middelen ontvangen bedrag.  Het zal ook meer duidelijkheid scheppen in de activiteiten 
die onder het toepassingsgebied van het register vallen en in de procedures voor de 
afhandeling van klachten.  

Conclusie

De rapporteur beveelt dan ook aan het ontwerpakkoord over de instelling van een 
transparantieregister aan te nemen. Het gemeenschappelijk register zal een stap voorwaarts 
zijn in de richting van meer transparantie bij de Europese instellingen, hetgeen hopelijk tot 
een grotere legitimiteit van het project Europa onder de burgers zal bijdragen.


