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FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Udvalget om 
Konstitutionelle Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i 
det beslutningsforslag, det vedtager:

1. anerkender den væsentlige betydning og indflydelse, som lobbyisme og lobbyers og 
ngo'ers ekspertise har på beslutningstagningen i EU, og det deraf følgende behov for 
lovgivning;

2. mener, at kun et fælles obligatorisk register for alle EU-institutionerne med visse former 
for finansielle oplysninger om alle lobbyer og lobbyister, der respekterer principperne om 
åbenhed og privatlivets fred, vil være et effektivt redskab til at identificere de vigtigste 
drivkræfter bag en given lobbyvirksomhed og vurdere deres styrke; mener endvidere, at 
der til registeret skal knyttes en etisk adfærdskodeks, som skal være ens for alle EU-
institutionerne;

3. mener, at man ville være et skridt nærmere det at have et fælles register for alle EU's 
institutioner, hvis Parlamentet gjorde det obligatorisk for lobbyister at være registreret hos 
både Parlamentet og Kommissionen for at kunne få adgang til Parlamentets bygninger;
opfordrer Kommissionen til ligeledes at kræve, at lobbyister lader sig registrere hos begge 
institutioner for at få adgang til Kommissionens bygninger;

4. betragter Kommissionens valgte tilgang til indtægter som obligatoriske minimumsregler; 
mener, at lobbyister desuden bør være forpligtet til at oplyse bl.a. deres udgifter i 
forbindelse med lobbyvirksomhed ved at opgive de samme oplysninger om udgifter til 
lobbyvirksomhed over for medlemmer af Europa-Parlamentet, som disse er forpligtet til at 
angive i deres finansielle erklæring;

5. opfordrer Parlamentets Præsidium eller kvæstorerne til at undersøge, hvordan man kan 
begrænse ulovlig adgang til de etager i Parlamentets bygninger, hvor medlemmernes 
kontorer ligger, og henviser til, at offentlighedens adgang til udvalgenes lokaler kun kan 
begrænses under særlige omstændigheder;

6. kræver, at der oprettes en offentlig online database, som man kan søge i, og som kan 
downloades, og som indeholder alle relevante oplysninger med krydshenvisninger til 
andre af EU-institutionernes databaser, indtil der er oprettet en fælles database;

7. kræver, at der indføres en overvågningsmekanisme (f.eks. et udvalg bestående af 
parlamentsmedlemmer, som ikke bestrider andre vigtige hverv i Parlamentet), der skal 
kontrollere oplysningerne i databasen og sikre, at disse er nøjagtige; mener, at det er 
vigtigt, at der bevilges tilstrækkelige ressourcer (personalemæssige og økonomiske) til 
dette formål;

8. mener, at der bør iværksættes sanktioner over for lobbyister, der forsætligt har opgivet 
utilstrækkelige eller misvisende oplysninger; mener, at rimelige og tilstrækkeligt 
afskrækkende sanktioner i forbindelse med en obligatorisk registreringsordning ville være 
suspension af optagelsen i registret og i de alvorligste tilfælde endog slettelse af registret;
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9. opfordrer Formandskonferencen til at offentliggøre en liste over alle de tværpolitiske 
grupper (inklusive medlemmer, mødedagsordener og andre dokumenter), der er at finde 
på dens hjemmeside, og over de lobbyer og ngo'er, der støtter dem, samt en detaljeret 
beskrivelse af den type støtte, de modtager, navnlig med hensyn til menneskelige, 
materielle eller finansielle ressourcer;

10. opfordrer Præsidiet til at gennemgå reglerne for lobbyisters virksomhed senest tre år efter 
deres ikrafttræden for at vurdere, om det ændrede system skaber den nødvendige åbenhed 
omkring lobbyisters virksomhed; opfordrer Kommissionen til at basere ethvert nyt 
initiativ om lobbyvirksomhed i EU på traktaternes bestemmelser om gennemsigtighed og 
åbenhed.
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