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FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet erkänner den stora betydelse och det avsevärda inflytande som 
lobbyverksamhet och expertkunskaper hos lobbyister och enskilda organisationer har i 
fråga om EU:s beslutsfattande, och därmed behovet av reglering.

2. Europaparlamentet anser att endast ett gemensamt obligatoriskt register för alla EU-
institutioner med former av finansiell öppenhet för alla lobbygrupper och lobbyister, med 
respekt för principerna om öppenhet och privatsfär, kommer att kunna bli ett effektivt 
verktyg för att ringa in och bedöma styrkan i de viktigaste drivkrafterna bakom en viss 
lobbyverksamhet. Detta register måste sammanlänkas med en etisk uppförandekod som är 
gemensam för alla EU institutioner.

3. Europaparlamentet anser att man skulle kunna ta ett första steg i riktning mot ett 
gemensamt register för alla EU-institutioner genom att parlamentet gjorde det 
obligatoriskt för lobbyister att finnas registrerade i både Europaparlamentets och 
kommissionens register för att kunna få tillträde till parlamentet. På motsvarande sätt 
uppmanar parlamentet kommissionen att kräva registrering hos båda institutioner som 
villkor för tillträde till kommissionen.

4. Det inkomstbaserade angreppssätt som kommissionen valt utgör obligatoriska 
minimiregler. Europaparlamentet anser att lobbyisterna utöver detta bör vara skyldiga att 
redovisa utgifter för lobbyverksamhet, bland annat genom att utgifter för lobbyverksamhet 
som bedrivs gentemot ledamöter av Europaparlamentet ska redovisas på samma sätt som 
ledamöterna är skyldiga att lämna uppgifter i sina ekonomiska förklaringar.

5. Europaparlamentet uppmanar sitt presidium eller kvestorerna att undersöka hur otillåtet 
tillträde till de nivåer där ledamöternas kontor befinner sig i parlamentets byggnader 
skulle kunna begränsas. Allmänhetens tillträde till utskottens sammanträdeslokaler kan 
dock begränsas endast i undantagsfall.

6. Europaparlamentet kräver en offentlig, sökbar och nedladdningsbar Internetdatabas med 
alla relevanta uppgifter och korshänvisningar till andra eventuella databaser vid 
EU-institutionerna, fram till dess att en gemensam databas finns på plats.

7. Europaparlamentet efterlyser en övervakningsmekanism (till exempel en kommitté med 
parlamentsledamöter som inte innehar några andra betydelsefulla poster inom 
parlamentet) så att informationen i registret granskas och det garanteras att den är korrekt, 
samt anser att det är viktigt att tillräckliga resurser (personal och pengar) beviljas för detta 
ändamål.

8. Europaparlamentet anser att påföljder bör tillämpas i fråga om lobbyister som avsiktligt 
lämnat otillfredsställande eller felaktig information. Inom ramen för ett system med 
obligatorisk registrering kan det fungera som proportionerlig och tillräckligt avskräckande 
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påföljd att tillfälligt upphäva registreringen eller, i allvarligare fall, helt radera den.

9. Europaparlamentet uppmanar talmanskonferensen att på sin webbsida offentliggöra en 
förteckning över alla befintliga tvärpolitiska grupper (inbegripet ledamöter, dagordningar 
och handlingar), samt information om vilka lobbyister och enskilda organisationer som 
stöder dem och specifikationer av vilken typ av stöd de tar emot, särskilt när det gäller 
mänskliga, materiella eller ekonomiska resurser.

10. Europaparlamentet uppmanar sitt presidium att se över reglerna för lobbyverksamhet 
senast tre år efter deras ikraftträdande för att utvärdera om det ändrade systemet leder till 
den nödvändiga insynen i lobbyverksamheten. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
basera framtida initiativ som rör lobbyverksamhet i EU på fördragens rättsliga grund i 
fråga om öppenhet och insyn.
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