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ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tunnustab lobitöö ning huvirühmade ja VVOde pakutavate teadmiste olulist tähtsust ja 
mõju ELi otsuste tegemise protsessile ja seega vajadust sellekohaste eeskirjade järele;

2. usub, et kõikide huvirühmade ja lobistide kohta teatud liiki finantsteavet sisaldav kõiki 
ELi institutsioone hõlmav ühine kohustuslik register, mille puhul järgitakse läbipaistvuse 
ja eraelu puutumatuse põhimõtteid, on ainuke tõhus vahend, mis aitab kindlaks teha kõige 
olulisemad jõud, keda lobist esindab, ja hinnata nende tugevust; register peab olema 
seotud eetilise käitumise juhendiga, mis on ühine kõikidele ELi institutsioonidele;

3. usub, et kõikide ELi institutsioonide ühise registri loomise suunas oleks võimalik astuda 
esimene samm, kui Euroopa Parlament muudab lobistidele kohustuslikuks kanda end nii 
Euroopa Parlamendi kui ka komisjoni registrisse, et saada juurdepääs Euroopa Parlamendi 
valdustele; kutsub ka komisjoni üles nõudma komisjoni valdustele juurdepääsu saamiseks 
registreerimist mõlemas institutsioonis;

4. peab komisjoni valitud tulupõhist lähenemisviisi kohustuslikuks miinimumnõudeks; usub, 
et lisaks peaksid lobistid avaldama lobitöö kulutused, muu hulgas esitades teabe 
parlamendiliikmetele kulutatud lobitöö kulude kohta samuti nagu parlamendiliikmed on 
kohustatud seda esitama oma finantsdeklaratsioonides;

5. nõuab, et Euroopa Parlamendi juhatus või kvestorid uuriksid võimalusi loata juurdepääsu 
piiramiseks Euroopa Parlamendi hoonete tasanditele, kus asuvad parlamendiliikmete 
bürood, arvestades, et avalikkuse juurdepääsu komisjonide ruumidele saab piirata ainult 
erandolukordades;

6. nõuab ühise andmebaasi sisseseadmiseni avaliku veebipõhise andmebaasi loomist, mis 
sisaldaks kõiki asjaomaseid andmeid koos ristviidetega ELi institutsioonide muudele 
võimalikele andmebaasidele ning kust oleks võimalik andmeid otsida ja alla laadida;

7. nõuab registris sisalduva teabe õigsuse kontrollimiseks ja tagamiseks kontrollsüsteemi 
loomist (nt komisjon, mis koosneb parlamendiliikmetest, kes ei täida muid olulisi 
ametikohti Euroopa Parlamendis) ning peab oluliseks piisavate vahendite (töötajad ja 
raha) eraldamist selleks eesmärgiks;

8. usub, et lobistide suhtes, kes on tahtlikult esitanud ebapiisavat või valeteavet, tuleks 
kehtestada sanktsioone; arvab, et kohustusliku registreerimise süsteemi korral on 
registreeringu peatamine ja kõige tõsisematel juhtudel registrist eemaldamine 
proportsionaalsed ja piisavalt hoiatavad sanktsioonid;

9. kutsub esimeeste konverentsi üles avaldama oma veebisaidil kõikide 
fraktsioonidevaheliste töörühmade nimekirja (sealhulgas liikmed, koosolekute 
päevakorrad ja dokumendid), aga ka neid toetavate huvirühmade ja VVOde nimekirja 
ning pakutava toetuse laadi (eelkõige kas tegemist on inim-, materiaalse või 
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finantsressursiga) täpse määratluse;

10. kutsub juhatust üles vaatama läbi lobistide tegevust käsitlevat eeskirja hiljemalt kolm 
aastat pärast selle jõustumist, et hinnata, kas muudetud süsteemiga saavutatakse lobistide 
tegevuse vajalik läbipaistvus; kutsub komisjoni üles tuginema tulevastes lobitööd ELis 
käsitlevates algatustes aluslepingutes esitatud õiguslikule alusele, mis käsitleb 
läbipaistvust ja avatust.
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