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EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. ottaa huomioon edunvalvonnan ja edunvalvojien sekä kansalaisjärjestöjen huomattavan 
merkityksen ja vaikutuksen EU:n päätöksentekoon ja näin ollen sääntelyn tarpeen;

2. katsoo, että vain kaikkien EU:n toimielinten yhteinen pakollinen rekisteri, jossa 
julkistetaan edunvalvojien taloudelliset tiedot avoimuuden ja yksityisyyden periaatteita 
noudattaen, on tehokas apu pyrittäessä tunnistamaan ja arvioimaan minkä tahansa 
edunvalvontatoiminnan tärkeimmät taustavoimat; katsoo, että rekisterin on oltava 
yhdistetty kaikkien EU:n toimielinten yhteisiin eettisiin käytännesääntöihin;

3. katsoo, että ensimmäinen askel kohti EU:n toimielinten välistä yhteistä rekisteriä 
voitaisiin ottaa siten, että Euroopan parlamentti vaatisi edunvalvojia rekisteröitymään sekä 
Euroopan parlamenttiin että komissioon Euroopan parlamentin tiloihin pääsyä varten;
pyytää vastaavasti komissiota edellyttämään rekisteröitymistä molempiin toimielimiin 
komission tiloihin pääsyä varten;

4. pitää komission valitsemaa tuloihin perustuvaa lähestymistapaa välttämättömänä 
vähimmäisvaatimuksena; on sitä mieltä, että edunvalvojien olisi lisäksi oltava velvollisia 
julkistamaan edunvalvontamenot muun muassa antamalla Euroopan parlamentin jäseniin 
käytetyistä edunvalvontamenoista samat tiedot kuin Euroopan parlamentin jäsenet 
joutuvat antamaan ilmoituksessaan taloudellisista eduistaan;

5. kehottaa parlamentin puhemiehistöä tai kvestoreita tutkimaan mahdollisuuksia rajoittaa 
luvatonta pääsyä niihin kerroksiin parlamentin rakennuksissa, joissa jäsenten työhuoneet 
sijaitsevat, kun taas yleisön pääsyä valiokuntien tiloihin voidaan rajoittaa vain 
poikkeustilanteissa;

6. vaatii julkista, ladattavaa online-hakutietokantaa, joka sisältäisi kaikki asianmukaiset 
tiedot ja jota voitaisiin verrata muihin EU:n toimielinten mahdollisiin tietokantoihin 
kunnes yhteinen tietokanta on paikallaan;

7. vaatii seurantajärjestelmää (esim. sellaisista Euroopan parlamentin jäsenistä muodostettu 
komitea, jotka eivät ole muissa merkittävissä tehtävissä parlamentissa) tarkastelemaan ja 
takaamaan rekisterin tietojen tarkkuuden ja pitää tärkeänä, että tähän tarkoitukseen 
myönnetään riittävät resurssit (henkilöstö ja määrärahat);

8. katsoo, että epätyydyttävää tai väärää tietoa tahallisesti antaneille edunvalvojille pitäisi 
määrätä seuraamuksia; katsoo, että pakollisessa rekisteröintijärjestelmässä oikeasuhteisia 
ja riittävän varoittavia seuraamuksia ovat tilapäinen tai vakavammissa tapauksissa jopa 
täydellinen poistaminen rekisteristä;

9. kehottaa puheenjohtajakokousta julkaisemaan internet-sivustollaan luettelon kaikista 
olemassa olevista laajennetuista työryhmistä (mukaan lukien jäsenet, kokousten 
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esityslistat ja asiakirjat) sekä niitä tukevista edunvalvojista ja kansalaisjärjestöistä ja tiedot 
siitä, minkälaista tukea ne saavat henkilöresursseina, materiaalisena tukena tai 
taloudellisena tukena;

10. kehottaa puhemiehistöä tarkistamaan edunvalvojien toimintaa koskevat säännöt 
viimeistään kolme vuotta niiden voimaantulon jälkeen sen arvioimiseksi, onko muuttunut 
järjestelmä tuonut tarpeellisen määrän avoimuutta edunvalvojien toimintaan; kehottaa 
komissiota perustamaan kaikki tulevat aloitteet edunvalvonnasta Euroopan unionissa
perustamissopimusten tarjoamaan oikeusperustaan läpinäkyvyydestä ja avoimuudesta.
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