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JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. elismeri a lobbizás, valamint a lobbik és a nem kormányzati szervezetek által biztosított 
szakértelem óriási jelentőségét, valamint hatását az EU döntéshozatali folyamataira és 
ezért a szabályozás szükségességét;

2. úgy véli, hogy kizárólag egy közös, minden lobbira és lobbistára vonatkozó, pénzügyi 
beszámolóformákkal összekapcsolt, valamennyi EU-intézményre vonatkozó, kötelező 
jellegű és az átláthatóság és a titoktartás elvét tiszteletben tartó nyilvántartás révén lehet 
majd hatékonyan meghatározni és felmérni a lobbitevékenységek mögötti legfontosabb 
hajtóerők nagyságát. A nyilvántartást össze kell kapcsolni egy minden uniós intézménynél 
egyaránt érvényes etikai kódexszel;

3. úgy véli, hogy az uniós intézmények számára létrehozandó közös nyilvántartás irányába 
tett első lépés az lehetne, ha az Európai Parlament minden lobbista számára kötelezővé 
tenné mind a Parlament, mind pedig a Bizottság nyilvántartásába való felvételt ahhoz, 
hogy az Európai Parlament épületeibe be lehessen jutni; hasonlóképpen felkéri a 
Bizottságot, hogy a Bizottság épületeibe való bejutáshoz követelje meg a mindkét 
intézmény nyilvántartásába való felvételt;

4. a Bizottság által választott jövedelmi megközelítést kötelező minimumszabálynak tartja. 
Úgy véli, hogy ezen túlmenően a lobbistákat kötelezni kell arra, hogy tegyék közzé többek 
között a lobbizással kapcsolatos kiadásaikat azzal, hogy megadják az európai parlamenti 
képviselőkre költött lobbikiadásokra vonatkozó ugyanazon információkat, amelyeket az 
európai parlamenti képviselők saját vagyonnyilatkozataikban kötelesek megadni;

5. felszólítja a Parlament Elnökségét, illetve a quaestorokat, hogy vizsgálják meg a 
Parlament épületeiben lévő olyan szintekre való, nem engedélyezett bejutás 
korlátozásának módjait, ahol a képviselők irodái vannak, míg ellenben az érdeklődő 
közönség belépése a bizottsági termekbe csak kivételes körülmények között korlátozható;

6. kéri egy nyilvános, kereshető és letölthető on-line adatbázis létrehozását, amely tartalmaz 
minden fontos információt és az uniós intézmények esetleges más adatbázisaira utaló 
kereszthivatkozásokat, amíg bevezetik a közös adatbázist; 

7. kéri egy felügyelő mechanizmus (pl. a Parlamentben egyéb jelentős pozícióval nem 
rendelkező európai parlamenti képviselőkből álló bizottság) bevezetését, amely ellenőrzi a 
nyilvántartásban szereplő adatokat és gondoskodik azok pontosságáról és fontosnak tartja, 
hogy elégséges forrásokat (személyzetet és finanszírozást) biztosítsanak e célból;

8. szankciók alkalmazását szorgalmazza azokkal a lobbistákkal szemben, akik szándékosan 
hiányos vagy téves adatokat adtak meg; úgy véli, hogy egy kötelező jellegű nyilvántartási 
rendszer keretében a feliratkozás felfüggesztése, a legsúlyosabb esetekben pedig a 
nyilvántartásból való törlés megerősítése arányos és elégségesen visszatartó erejű 
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szankciókat alkot;

9. felhívja az Elnökök Értekezletét, hogy weboldalán tegyen közzé egy listát valamennyi 
létező frakcióközi csoportosulásról (többek között tagjaikról, üléseik napirendjéről és 
dokumentumaikról), valamint az őket támogató lobbikról és nem kormányzati 
szervezetekről és – különösen a humán, az anyagi vagy pénzügyi források tekintetében – a 
részükre biztosított támogatási forma pontos meghatározásáról;

10. felhívja az Elnökséget, hogy vizsgálja felül a lobbisták tevékenységére vonatkozó 
szabályokat a hatálybalépésüket követő három éven belül, és értékelje ki, hogy a 
módosított rendszerben megvalósul-e a kívánt átláthatóság a lobbisták tevékenységét 
illetően; felszólítja a Bizottságot, hogy az EU-beli lobbitevékenységekre vonatkozó 
bármely jövőbeni kezdeményezését alapozza a Szerződések által az átláthatóság és 
nyitottság vonatkozásában biztosított jogalapra.
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