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SUGGESTIES

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
constitutionele zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is van mening dat lobbyen een belangrijke en legitieme functie heeft in het beleidsproces;

2. acht het van essentieel belang dat vertegenwoordigers van het maatschappelijk 
middenveld toegang hebben tot de Europese instellingen, in de eerste plaats tot het 
Europees Parlement;

3. wijst erop dat het Europees Parlement sinds 1996 regels hanteert voor de toegang van 
lobbyisten en hun opneming in een openbaar register; is echter van mening dat een beter 
gestructureerd en strenger kader voor de activiteiten van belangenvertegenwoordigers van 
fundamenteel belang is, niet alleen voor het functioneren van een open en democratische 
Unie maar ook voor de beeldvorming van haar werkzaamheden bij burgers en andere 
partijen; is van mening dat, daar lobbypraktijken zich in de loop van de tijd verder zullen 
blijven ontwikkelen, de regels voor dergelijke praktijken flexibel genoeg moeten zijn om 
snel te kunnen worden aangepast aan veranderingen;

4. is van opvatting dat de regels ten aanzien van lobbyen bij het Europees Parlement ook
moeten gelden voor lobbyactiviteiten gericht op commissiesecretariaten, fractiemedewerkers 
en adviseurs en assistenten van leden van het Parlement;

5. betwijfelt of het door de Commissie voorgestelde, op vrijwilligheid gebaseerde systeem 
eerlijk en effectief is; merkt op dat zij het functioneren van het register een jaar nadat het 
van kracht geworden is, zal beoordelen;

6. is van mening dat, als het registratiesysteem verplicht wordt gesteld, alle lobbyisten gelijk 
behandeld dienen te worden en dat de definitie van lobbyist niet alleen professionele 
lobbybureaus en hun pr-adviseurs dient te omvatten, maar ook interne medewerkers van 
bedrijfssectoren, overkoepelende branche-organisaties, denktanks, vertegenwoordigers 
van NGO's, nationale/regionale autoriteiten en als lobbyist werkzame advocaten; is van 
opvatting dat lobbyen moet worden opgevat in de breedste zin van het woord, met 
inbegrip van, onder andere, het beïnvloeden van de politieke besluitvorming zonder te 
streven naar verkiezing en met of zonder rechtstreeks economisch voordeel, hetgeen 
inhoudt dat ook vrijwillige lobbyisten geregistreerd dienen te worden in het verplichte 
systeem;

7. is van oordeel dat het in het gemeenschappelijk belang van de instellingen is om meer
duidelijkheid te verschaffen over lobbyen; is derhalve van opvatting dat de 
werkzaamheden van beide instellingen op dit gebied op doeltreffende wijze met elkaar in 
verband dienen te worden gebracht;

8. is van mening dat er bij zaken die onder de medebeslissingsprocedure vallen zorgvuldig 
moet worden toegezien op de activiteiten van lobbyisten en belangengroepen bij leden van 
de Raad;
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9. is van opvatting dat het Parlement te allen tijde zijn autonomie moet behouden tegenover 
ander instellingen als het gaat om betrekkingen met belangenvertegenwoordigers, ook ten 
aanzien van de regels betreffende de transparantie van zijn activiteiten;

10. acht het van essentieel belang dat advocaten die als lobbyist optreden niet van dit initiatief 
en de registratieregels worden vrijgesteld; moedigt de Commissie ertoe aan een formule 
vast te stellen die juristen en hun cliënten de gerechtvaardigde bescherming biedt die 
voortvloeit uit hun beroeps- en gedragsregels wanneer zij uitsluitend als advocaat 
optreden, met inbegrip van met name alle activiteiten die een advocaat uitvoert in verband 
met de vertegenwoordiging van een cliënt in rechterlijke, semi-rechterlijke, 
administratieve, disciplinaire en andere procedures, bijvoorbeeld wanneer zij juridisch 
advies geven over personeelskwesties, anti-dumpingprocedures of mededingingszaken, 
met inbegrip van fusies, staatssteun en juridisch advies over de werking van de politieke 
en besluitvormingsprocedures van de Europese instellingen;

11. is van mening dat, hoewel enige vorm van financiële openbaarmaking noodzakelijk is en
helder en niet-discriminerend dient te zijn, dergelijke informatie slechts een onderdeel 
dient te zijn van een algemeen beeld; is van oordeel dat andere dan financiële-
steunkwesties even belangrijk kunnen zijn; is er derhalve van overtuigd dat transparantie 
ten aanzien van de identiteit van lobbyisten en hun cliënten de belangrijkste factor is; 
houdt echter staande dat de beroepsregels die in de lidstaten van toepassing zijn en 
volgens welke bepaalde categorieën lobbyisten verplicht zijn bepaalde
geheimhoudingsverplichtingen met betrekking tot hun klanten en cliënten in acht te 
nemen, zonder uitzondering moeten worden nageleefd;

12. is van mening dat bij de financiële openbaarmaking rekening moet worden gehouden met 
relevante bedrijfs- en mededingingskwesties en dat de regels hiervoor niet te prescriptief 
mogen zijn; is van opvatting dat het voldoende zou moeten zijn om de totale omvang van de 
lobbyactiviteiten en de lijst met cliënten openbaar te maken zonder de individuele 
vergoedingen of bedragen per cliënt te vermelden;

13. acht het noodzakelijk om dezelfde mate van financiële openheid te hanteren voor de 
vrijwillige lobbyactiviteiten die vaak wordt ondernomen door NGO's; verlangt dat het 
publiek meer informatie krijgt over de financiën van not-for-profit-organisaties en de 
financiering van hun lobbycampagnes en -materiaal;

14. steunt het idee om rapporteurs van het Parlement een "juridische vingerafdruk" van hun 
activiteiten te laten overleggen die een transparant beeld geeft van de omvang van de 
lobbyactiviteiten die zijn uitgevoerd en de adviezen en input die zij hebben ontvangen in de 
tijd dat zij rapporteur waren;

15. houdt staande dat het Parlement geheel onafhankelijk moet bepalen in hoeverre het 
rekening wil houden met opvattingen afkomstig uit het maatschappelijk middenveld;

16. is van oordeel dat de aanbevelingen in dit advies en in het door de bevoegde commissie 
opgestelde verslag nopen tot herziening en actie van het Parlement ten aanzien van de 
eigen regels en gedragscode, alsook ten aanzien van zijn samenwerking met de 
Commissie en de Raad; beveelt derhalve aan uiterlijk in het eerste kwartaal van 2008 een 
interne werkgroep van leden van het Parlement in te stellen die op dit terrein samenwerkt 
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met de Commissie en de Raad.
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