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FORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. mener, at lobbyvirksomhed er et vigtigt og legitimt led i den politiske proces;

2. mener, at det er af grundlæggende betydning, at repræsentanterne for civilsamfundet har 
adgang til EU's institutioner og især til Europa-Parlamentet;

3. minder om, at Europa-Parlamentet siden 1996 har haft regler vedrørende lobbyvirksomhed 
og opførelse af lobbyister i et offentligt register; mener imidlertid, at der er et 
grundlæggende behov for en mere struktureret og strammere ramme for 
interesserepræsentanters aktiviteter, ikke kun af hensyn til en velfungerende åben og 
demokratisk Union, men også af hensyn til offentlighedens opfattelse af dens arbejde på 
vegne af borgerne og andre parter; mener, at eftersom lobbyvirksomhed vil fortsætte med at 
udvikle sig, skal de regler, der regulerer sådan virksomhed, være tilstrækkeligt fleksible til 
hurtigt at kunne tilpasses forandringer;

4. mener, at reglerne for lobbyvirksomhed ved Europa-Parlamentet også bør omfatte 
lobbyvirksomhed rettet mod udvalgssekretariater, medarbejdere ved de politiske grupper og 
medlemmernes rådgivere og assistenter;

5. stiller sig tvivlende over for retfærdigheden og effektiviteten af det frivillige register, som 
Kommissionen har foreslået, og bemærker, at det vil gennemgå anvendelsen af registret et år 
efter dets indførsel;

6. mener, at hvis registreringsordningen gøres obligatorisk, bør alle lobbyister behandles ens, 
og definitionen af lobbyist bør ikke kun dække professionelle lobbyvirksomheder og deres 
pr-konsulenter, men også industriansatte, paraplyorganisationer, tænketanke, ngo-
repræsentanter, statslige/regionale myndigheder og advokater, der optræder som lobbyister; 
er af den opfattelse, at begrebet lobbyvirksomhed bør forstås i sin bredeste betydning og 
omfatte bl.a. påvirkning af den politiske beslutningsproces uden forsøg på at blive valgt 
samt med eller uden direkte økonomisk fordel, således at også frivillige lobbyister bør 
registreres under den obligatoriske ordning;

7. mener, at det har fælles institutionel interesse at kaste mere lys over lobbyvirksomhed, og er 
derfor af den holdning, at der bør skabes en effektiv forbindelse mellem forvaltningen af 
Kommissionens og Parlamentets arbejde på dette område

8. mener, at der er behov for nøje at se på lobbyisters og interessegruppers virksomhed over 
for medlemmerne af Rådet i forbindelse med sager, der er underlagt den fælles 
beslutningsprocedure;

9. mener, at Parlamentet under alle omstændigheder bør bevare sin autonomi i forhold til de 
andre institutioner med hensyn til forbindelserne med interesserepræsentanterne, 
herunder med hensyn til reglerne for gennemsigtigheden af disses aktiviteter;
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10. finder det væsentligt, at advokater, der handler i egenskab af lobbyister, ikke undtages fra 
dette initiativ og dets regler for registrering; tilskynder Kommissionen til at finde en 
løsning, der sikrer advokater og deres klienter den berettigede beskyttelse i henhold til de 
erhvervsetiske regler, når de reelt varetager deres advokathverv, herunder især alle de 
aktiviteter, en advokat udøver i forbindelse med klientrepræsentation i retlige, 
kvasiretlige, administrative, disciplinære og andre procedurer, f.eks. når de yder juridisk 
bistand i tjenestemandssager, antidumpingsager eller konkurrencesager, herunder 
fusioner og statsstøtte og juridisk bistand om den måde, hvorpå EU-institutionernes 
politiske og beslutningsmæssige processer fungerer på;

11. mener, at selv om det er nødvendigt med en eller anden form for krav om offentliggørelse 
af finansielle oplysninger ud fra klare og ikke-diskriminerende kriterier, bør dette kun 
være en del af et overordnet billede; er af den opfattelse, at andre oplysninger af ikke-
finansiel karakter kan være lige så vigtige, og mener således, at gennemsigtighed 
omkring lobbyisters og disses klienters identitet er den vigtigste faktor; finder det dog 
vigtigt, at de lovregler, der gælder for visse erhverv i medlemsstaterne, og som pålægger 
visse lobbyistgrupper tavshedspligt vedrørende deres klienter, respekteres i fuldt omfang;

12. mener, at krav om offentliggørelse af finansielle oplysninger bør tage hensyn til relevante 
forretnings- og konkurrencemæssige forhold og ikke må være for præskriptive; er af den 
opfattelse, at det bør være tilstrækkeligt at oplyse de samlede beløbsstørrelser i 
forbindelse med lobbyvirksomhed og klientlisten uden at angive de individuelle 
honorarer eller forholdsmæssige beløb for hver enkelt klient;

13. finder det nødvendigt, at kravet om offentliggørelse af finansielle oplysninger også bør 
gælde for den frivillige lobbyvirksomhed, der ofte udøves af ngo'er, og kræver, at 
offentligheden får flere oplysninger om nonprofitorganisationers økonomiske forhold og 
om finansieringen af deres lobbykampagner og -materiale;

14. støtter tanken om, at Parlamentets ordførere bør lave et "lovgivningsmæssigt fingeraftryk" af 
deres arbejde, som på gennemsigtig vis afspejler omfanget af lobbyvirksomhed, rådgivning 
og oplysninger, som de har modtaget i løbet af deres tid som ordfører;

15. fastholder, at Parlamentet frit skal kunne tage stilling til, hvordan det vil tage hensyn til 
synspunkter hidrørende fra civilsamfundet;

16. mener, at anbefalingerne i såvel denne udtalelse som i det korresponderende udvalgs 
betænkning nødvendiggør en revision og handling fra Parlamentets side i forbindelse med 
dets egen forretningsorden og adfærdskodeks og dets samarbejde med Kommissionen og 
Rådet; anbefaler følgelig, at der senest i første kvartal 2008 nedsættes en arbejdsgruppe i 
Parlamentet, som skal arbejde sammen med Kommissionen og Rådet på dette område.
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