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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ingående av ett interinstitutionellt avtal om ett gemensamt register för insyn mellan 
parlamentet och kommissionen
(2010/2291(ACI))

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av talmanskonferensens beslut av den 18 november 2010,

– med beaktande av förslaget till avtal mellan Europaparlamentet och kommissionen om 
inrättande av ett gemensamt register för insyn (nedan kallat ”avtalet”),

– med beaktande av 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 institutioner1,

– med beaktande av artikel 127.1 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A7-.../2011), och 
av följande skäl:

A. I artikel 11.2 i fördraget om Europeiska unionen anges att ”institutionerna ska föra en 
öppen, tydlig och regelbunden dialog med de representativa sammanslutningarna och det 
civila samhället”.

B. Ett gemensamt register över de organisationer och individer som medverkar i 
utformningen och genomförandet av EU:s politik skulle göra denna dialog mer 
överskådlig.

C. I ovannämnda resolution av den 8 maj 2008 fastställde parlamentet de principer på 
grundval av vilka det inledde förhandlingar med kommissionen om ett gemensamt 
register.

D. De ändringar som måste göras i arbetsordningen presenteras i parlamentets beslut av den 
(…) 2011 att ändra Europaparlamentets arbetsordning till följd av inrättandet av ett 
gemensamt register för insyn för Europaparlamentet och kommissionen2.

1. Europaparlamentet betraktar avtalet som ett viktigt steg mot större öppenhet.

2. Europaparlamentet påpekar att man i ett gemensamt register hittar all information på ett 
enda ställe, vilket gör det lättare för medborgarna att ta reda på vilka aktörer 
institutionerna står i förbindelse med. Parlamentet konstaterar att en sådan ordning även 
skulle underlätta för företrädarna för intressegrupper, som endast behöver registrera sig 
en gång.

                                               
1 EUT C 271 E, 12.11.2009, s. 48.
2 Antagna texter, P7_TA(2011)0000.
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3. Europaparlamentet upprepar dock att det håller fast vid sin oinskränkta rätt att avgöra 
vem som ska få tillträde till parlamentets lokaler.

4. Europaparlamentet anser att avtalet de facto uppfyller parlamentets krav på obligatorisk 
registrering eftersom det förblir omöjligt för personer som inte först registrerat sig att få
en besöksbricka.

5. Europaparlamentet påminner om sitt önskemål att rådet ansluter sig till avtalet.

6. Europaparlamentet välkomnar framför allt att följande aspekter ingår i avtalet:

a) Ändringen av registrets namn till ”Register för insyn”.

b) Registrets omfattning, dvs. samtliga relevanta aktörer med undantag för bl.a. 
arbetsmarknadens parter liksom kyrkor, politiska partier och lokala, regionala och 
kommunala myndigheter.

c) Indelningen av registret i olika avsnitt och underavsnitt, vilket gör det möjligt att 
föra in olika slags organisationer och föreningar i registret.

d) Kravet på relevant ekonomisk information.

7. Europaparlamentet godkänner ingåendet av det bifogade avtalet och beslutar att foga det 
som bilaga till arbetsordningen.

8. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till 
rådet och kommissionen.
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MOTIVERING

Öppenhet i de politiska institutionerna är en förutsättning för legitimitet. Det bör vara lätt att 
granska hur beslut fattas, vilken påverkan som ligger bakom dem och slutligen hur resurserna, 
dvs. skattebetalarens pengar, fördelas. I slutändan är därför bestämmelser om 
lobbyverksamhet en fråga om legitimitet.

Europaparlamentet var den första EU-institution som tog upp fenomenet med det ökande 
antalet intressegrupper på EU-nivå och särskilt följderna av denna utveckling för 
lagstiftningsprocessen. Efter ett flertal betänkanden och ingående diskussioner lanserade 
parlamentet 1996 sitt register över företrädare för intressegrupper.

Stubb-Friedrich-betänkandet

År 2006 presenterade kommissionens ett ”europeiskt öppenhetsinitiativ” i vilket den föreslog 
registreringen vid en enda kontaktpunkt för lobbyister vid kommissionen och parlamentet.

Parlamentets svarade på detta initiativ från kommissionen med ett betänkande från utskottet 
för konstitutionella frågor om utvecklingen av en ram för den verksamhet som bedrivs av 
företrädare för intressegrupper (lobbyverksamhet) vid Europeiska unionens institutioner. 
Föredragande var Alexander Stubb (PPE, FI). Då han utnämndes till Finlands utrikesminister 
tog Ingo Friedrich (PPE, DE) över betänkandet. Resolutionen antogs vid plenarsessionen den 
8 maj 2008. 

I resolutionen välkomnar parlamentet kommissionens förslag och efterlyser ett 
interinstitutionellt avtal om ett gemensamt register mellan parlamentet, kommissionen och 
rådet. I resolutionen uppmanas kommissionen att förhandla om en gemensam uppförandekod 
för lobbyister med parlamentet, som betonar att sanktioner (strykning från registret i allvarliga 
fall) bör gälla för lobbyister som har brutit mot uppförandekoden. I resolutionen föreslås att 
man inrättar en för alla tre institutionerna gemensam högnivågrupp med uppdraget att utarbeta 
ett gemensamt register.

Den gemensamma högnivågruppen

Denna arbetsgrupp inrättades i november 2008 med företrädare för parlamentet och 
kommissionen – rådet har inte sett sig föranlett att delta. Arbetsgruppen antog i april 2009 en 
gemensam förklaring och ett förslag till en gemensam uppförandekod. Efter Europavalet 
inrättade parlamentet och kommissionen en ny arbetsgrupp. Parlamentets delegation leddes av 
vice talman Diana Wallis och bestod i övrigt av Carlo Casini, Isabelle Durant och Jo Leinen. 

I november 2010 kunde arbetsgruppen anta ett förslag till avtal om inrättande av ett ”register 
för insyn”.
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Parlamentet uppnådde sina huvudsakliga mål

Vad man slutligen kom fram till motsvarar i huvudsak parlamentets målsättningar:

1. Även om registrering inte är obligatorisk – vilket parlamentet hade som mål – kan den 
betraktas som ”de facto obligatorisk” eftersom endast de företrädare för intressegrupper som 
är registrerade ges permanent tillträde till parlamentets lokaler.

2. Det gemensamma registret garanterar bredast möjliga medverkan av samtliga 
aktörskategorier samtidigt som det respekterar deras olika eller specifika identiteter. Det nya 
namnet, ”Register för insyn”, gör det lättare för icke-kommersiella organisationer att ansluta 
sig till registret.

3. Genom den nya mekanismen blir ytterligare information tillgänglig, exempelvis antalet 
individer som medverkar i all verksamhet som har anknytning till registret, och nivån på de 
EU-resurser som registranten har mottagit. Den kommer också att förtydliga dels vilka typer 
av verksamheter som har rätt att omfattas av registret, dels vilka förfaranden som finns för att 
behandla klagomål.

Slutsats

Föredraganden kan rekommendera att förslaget till avtal om inrättande av ett gemensamt 
register för insyn antas. Det gemensamma registret kommer att utgöra ett steg mot större 
insyn i EU-institutionerna, vilket förhoppningsvis kommer att bidra till att ge det 
europeiska projektets större legitimitet i medborgarnas ögon.


