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SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie constitutionele zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 
op te nemen:

1. realiseert zich dat lobbyactiviteiten en de vakinhoudelijke kennis van lobbyisten en 
NGO’s van groot belang zijn voor de besluitvorming van de EU en hier ook een 
aanzienlijke invloed op uitoefenen; onderkent derhalve de noodzaak van regelgeving;

2. is van mening dat alleen een gemeenschappelijk, verplicht registratiesysteem voor alle 
EU-instellingen, dat van alle lobby’s en lobbyisten bepaalde financiële gegevens bevat –
met inachtneming van de beginselen van transparantie en vertrouwelijkheid – een efficiënt 
hulpmiddel zal zijn bij het vaststellen en beoordelen van de belangrijkste drijvende 
krachten achter een bepaalde lobbyactiviteit; dit systeem dient te worden gekoppeld aan 
een gemeenschappelijke gedragscode voor alle EU-instellingen;

3. meent dat er een eerste stap in de richting van een gemeenschappelijk registratiesysteem 
voor alle EU-instellingen kan worden gezet indien het Europees Parlement eist dat 
lobbyisten alleen toegang kunnen krijgen tot de gebouwen van het Europees Parlement als
ze zowel bij het Parlement als bij de Commissie geregistreerd zijn; verzoekt de 
Commissie bijgevolg tevens te eisen dat lobbyisten bij beide instellingen geregistreerd 
zijn om toegang te krijgen tot de gebouwen van de Commissie;

4. beschouwt de door de Commissie gekozen benadering, waarbij wordt uitgegaan van 
inkomsten, als een verplicht minimumcriterium; is van mening dat lobbyisten bovendien 
moeten worden verplicht hun lobbyuitgaven bekend te maken, onder andere door dezelfde 
informatie te verstrekken over lobbyuitgaven aan EP-leden als EP-leden moeten opnemen 
in hun financiële verklaringen;

5. verzoekt het Bureau van het Parlement of de quaestoren onderzoek te doen naar eventuele 
manieren om de ongeautoriseerde toegang tot de etages van de EP-gebouwen waar de 
kantoren van de EP-leden zich bevinden, te beperken, terwijl de toegang van het publiek 
tot de ruimtes van de commissies slechts in uitzonderlijke gevallen kan worden beperkt;

6. roept ertoe op een openbare, online databank met zoek- en download-mogelijkheden op te 
zetten met alle relevante informatie en kruisverwijzingen naar andere databanken van de 
EU-instellingen, totdat er een gemeenschappelijke databank is; 

7. roept ertoe op een controlemechanisme in te stellen (bijv. een commissie van EP-leden die 
geen andere belangrijke functie vervullen in het Parlement) om de juistheid van de 
informatie in het registratiesysteem te verifiëren en te waarborgen; hecht er belang aan dat 
er voldoende middelen (personeel en kredieten) worden toegewezen aan dit doel;

8. is van oordeel dat er sancties moeten worden opgelegd aan lobbyisten die opzettelijk
ontoereikende of onjuiste informatie hebben verstrekt; is van mening dat schorsing van de 
inschrijving en, voor de ergste gevallen, schrapping uit het register evenredige en 
voldoende ontradende sancties vormen in het kader van een verplicht registratiesysteem;

9. verzoekt de Conferentie van voorzitters een lijst op haar website te plaatsen van alle 
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bestaande interfractiewerkgroepen (met inbegrip van leden, vergaderagenda's en 
documenten) alsmede van de lobby's en NGO's die deze groepen steunen, met een nadere 
beschrijving van het soort steun dat wordt gegeven, uitgedrukt in personele, materiële of 
financiële middelen;

10. verzoekt het Bureau de regels inzake de activiteiten van lobbyisten maximaal drie jaar 
nadat deze van kracht zijn geworden, te herzien, om zo te kunnen beoordelen of de 
veranderingen in het systeem hebben geleid tot de noodzakelijke transparantie in de 
activiteiten van de lobbyisten; verzoekt de Commissie iedere toekomstige maatregel 
inzake lobbyactiviteiten in de EU te baseren op de rechtsgrondslag van de verdragen 
inzake transparantie en openheid.
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