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JAVASLATOK

A Jogi Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. úgy véli, hogy az érdekképviseleti tevékenységek fontos és legitim szerepet játszanak 
a politikai folyamatokban;

2. szükségesnek tartja, hogy a civil társadalom képviselői közvetlenül kapcsolatba 
léphessenek az európai intézményekkel, leginkább és elsősorban az Európai 
Parlamenttel;

3. emlékeztet arra, hogy az Európai Parlament 1996 óta szabályozza a lobbisták hozzáférési 
jogait és nyilvános nyilvántartásban való regisztrálásukat; ugyanakkor úgy véli, hogy az 
érdekképviseletek tevékenységét szabályozó strukturáltabb és szigorúbb keret iránti 
igény nemcsak egy nyíltan és demokratikusan működő Unió érdekében alapvető 
fontosságú, hanem polgárainak és egyéb feleknek az Unióban folyó munkáról kialakított 
nézetei érdekében egyaránt; úgy véli, hogy mivel az érdekérvényesítő gyakorlatok 
továbbra is folyamatosan változnak, az ilyen gyakorlatokat előíró szabályoknak 
megfelelő mértékben rugalmasnak kell lenniük a változásokhoz való gyors 
alkalmazkodás érdekében;

4. úgy véli, hogy az Európai Parlamentben történő érdekképviselet szabályozásának ki kell 
terjednie a bizottsági titkárságokat, a politikai csoportok munkatársait, illetve a 
képviselők tanácsadóit és asszisztenseit célzó érdekképviseleti tevékenységekre is;

5. kétségeit fejezi ki a Bizottság által javasolt önkéntes rendszer igazságosságát és 
hatékonyságát illetően, és megjegyzi, hogy felül fogja vizsgálni a nyilvántartások 
működését egy évvel hatálybalépésüket követően;

6. úgy véli, hogy ha a nyilvántartási rendszer kötelező érvényű, minden lobbistát 
egyenlően kell kezelni, és a lobbista fogalmának nem csupán a hivatásos 
érdekképviseleti cégekre és PR tanácsadóikra kell kiterjednie, hanem a házon belüli 
alkalmazottakra, az ágazati érdekvédelmi szervezetekre, a kutatásokat végző  
szervezetekre, a nem kormányzati szervezetek képviselőire, a kormányzati/regionális 
hatóságokra és az érdekérvényesítő szerepben fellépő ügyvédekre is; úgy véli, hogy az 
érdekképviseletet a lehető legtágabban kell értelmezni, beleértve többek között a 
politikai döntéshozatalnak a megválasztást nem célzó, közvetlen gazdasági haszonnal, 
vagy anélkül való befolyásolását, így az önkéntes lobbistákat is nyilvántartásba kell 
venni a kötelező rendszer kereteiben;

7. úgy véli, hogy az intézmények közös érdeke az érdekérvényesítés átláthatóbbá tétele, 
ezért azt a nézetet vallja, hogy a két intézmény erre irányuló munkáját hatékonyan össze 
kell hangolni;

8. úgy véli, hogy gondosan meg kell vizsgálni a lobbistáknak és az érdekérvényesítő 
csoportoknak a Tanács tagjaival szemben folytatott tevékenységeit az együttdöntési 
ügyekre vonatkozóan;
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9. úgy véli, hogy a Parlamentnek minden esetben meg kell őriznie önállóságát más 
intézményekkel szemben az érdekképviseletekkel való kapcsolatok tekintetében, 
beleértve a tevékenységeik átláthatóságára vonatkozó szabályokat;

10. rendkívül fontosnak tartja, hogy az érdekérvényesítő szerepben fellépő ügyvédeket ne 
mentesítsék e kezdeményezés, valamint annak a nyilvántartásra vonatkozó szabályai 
alól; ösztönzi a Bizottságot, hogy vezessen be egy olyan szabályt, amely lehetővé teszi 
az ügyvédek és ügyfeleik számára a szakmai magatartási szabályaik által biztosított 
jogos védelmet olyankor, amikor ténylegesen hivatalos ügyvédi minőségben lépnek 
fel, beleértve különösképpen minden olyan tevékenységet, amikor az ügyvéd ügyfele 
képviseletében jár el bírósági, kvázi bírósági, adminisztratív, fegyelmi és egyéb 
eljárásokban, mint például a személyzeti ügyekre vonatkozó jogi tanácsadás, a 
dömpingellenes ügyek vagy a versenyjogi eljárások, beleértve a vállalati 
egyesüléseket, az állami támogatásokat és az uniós intézmények politikai és 
döntéshozatali folyamatainak működésére vonatkozó jogi tanácsadást;

11. úgy véli, hogy ugyan szükség van valamilyen módon pénzügyi beszámolásra, aminek 
egyértelműnek és diszkriminációmentesnek kell lennie, ez azonban egy átfogó képnek 
csak egy részét képezheti; azon a véleményen van, hogy a pénzügyi támogatáson 
kívüli kérdések is lehetnek ugyanolyan fontosak, ezért meg van győződve arról, hogy 
a lobbisták és az ügyfeleik kilétének átláthatósága a legfontosabb tényező; ugyanakkor 
fenntartja, hogy teljes mértékben tiszteletben kell tartani azokat a tagállamokban 
érvényes szakmai szabályokat, amelyek alapján adott kategóriába tartozó lobbistáknak 
ügyfeleikre vonatkozóan bizonyos titoktartási kötelezettségük van;

12. úgy véli, hogy a pénzügyi beszámolásnak figyelembe kell vennie a releváns üzleti, 
valamint a piaci versennyel kapcsolatos kérdéseket, és az nem lehet túlságosan előíró; 
úgy véli, hogy elégséges az érdekképviseleti tevékenység általános nagyságrendjének és 
az ügyfelek listájának közzététele, az egyéni díjak és az ügyfelenkénti arányos összegek 
feltüntetése nélkül;

13. szükségesnek tartja, hogy a pénzügyi beszámolás ugyanolyan mértékben vonatkozzon a 
nem kormányzati szervezetek által gyakran végzett önkéntes lobbizásra, és felhív arra, 
hogy több információt hozzanak nyilvánosságra a non-profit szervezetek pénzügyeit, 
valamint érdekképviseleti kampányaik és anyagaik finanszírozását illetően;

14. támogatja azt az elképzelést, miszerint a parlamenti előadóknak egy ún.„jogalkotási 
ujjlenyomatot” kellene készíteniük tevékenységeikről, ami átlátható módon tükrözi a 
lobbizás mértékét és az előadói munkájuk során kapott tanácsok, illetve tapasztalatok 
mennyiségét;

15. fenntartja, hogy a Parlamentnek teljesen függetlenül kell eldöntenie, hogy milyen 
mértékben veszi figyelembe a civil társadalomtól kapott véleményeket;

16. úgy véli, hogy a jelen véleménytervezetben, valamint az illetékes bizottság által 
elkészített jelentésben foglalt ajánlások szükségszerűvé teszik, hogy a Parlament 
felülvizsgálja saját szabályait és magatartási kódexét, valamint hogy újabb lépéseket 
tegyen a Bizottsággal és a Tanáccsal történő közös munka javítása érdekében; ennek 
megfelelően azt javasolja, hogy legkésőbb a 2008-as év első negyedévében állítsanak 
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fel a Parlamenten belül egy képviselői munkacsoportot az ezen a területen a 
Bizottsággal és a Tanáccsal végrehajtandó közös munkára.
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