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FÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att lobbyverksamhet spelar en viktig och legitim roll i den 
politiska processen.

2. Europaparlamentet anser att det är oerhört viktigt att företrädare för det civila samhället 
har tillträde till EU:s institutioner och i synnerhet till Europaparlamentet.

3. Europaparlamentet påminner om att det sedan 1996 har haft bestämmelser om lobbyisters 
tillträde till byggnader och registrering av lobbyister i ett offentligt register. Parlamentet 
anser emellertid att det finns ett grundläggande behov av en mer strukturerad och strikt 
ram för den verksamhet som bedrivs av företrädare för intressegrupper, inte bara för att 
uppnå en välfungerande, öppen och demokratisk union utan även för att skapa 
medvetenhet bland allmänheten om det arbete som EU utför för medborgarna och övriga 
parter. Eftersom lobbyverksamheten utvecklas kontinuerligt anser parlamentet att alla 
bestämmelser som rör denna verksamhet bör vara flexibla och lätta att anpassa till 
förändringar.

4. Europaparlamentet anser att bestämmelserna om lobbying vid Europaparlamentet också bör 
omfatta lobbyverksamhet som riktar sig till utskottens sekretariat, personal inom de politiska 
grupperna och ledamöternas rådgivare och assistenter.

5. Europaparlamentet tvivlar på att det frivilliga system som kommissionen föreslagit är 
rättvist och effektivt och meddelar att det kommer att göra en översyn av hur registret 
fungerar ett år efter att det tagits i bruk.

6. Om registreringssystemet blir obligatoriskt anser Europaparlamentet att alla lobbyister bör 
behandlas lika och att definitionen av en lobbyist inte bara bör omfatta professionella 
lobbyföretag och deras PR-konsulter, utan även internt anställda inom industrin, 
paraplyorganisationer på sektoriell nivå, tankesmedjor, företrädare för icke-statliga 
organisationer, statliga och regionala myndigheter samt jurister som agerar som 
lobbyister. Parlamentet anser att lobbyverksamhet bör tolkas i vid bemärkelse och bland 
annat även omfatta försök att påverka beslutsfattandet utan strävan efter att bli invald och 
med eller utan direkt ekonomisk vinning. Därför bör även frivilliga lobbyister registreras i 
det obligatoriska systemet.

7. Europaparlamentet bedömer att det är ett gemensamt intresse för institutionerna att göra
lobbyverksamheten mer transparent och anser därför att de båda institutionernas arbete 
inom detta område bör samordnas effektivt.

8. Europaparlamentet anser att den verksamhet som bedrivs av lobbyister och 
intressegrupper gentemot rådets medlemmar när det gäller medbeslutandeärenden bör 
ägnas särskild uppmärksamhet.
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9. Europaparlamentet anser under alla omständigheter att parlamentet måste behålla sin 
självständighet i förhållande till andra institutioner när det gäller förbindelserna med 
intressegruppernas företrädare, vilket även gäller bestämmelserna om insyn i parlamentets 
verksamhet.

10. Europaparlamentet anser att det är viktigt att jurister som ägnar sig åt lobbyverksamhet 
omfattas av detta initiativ och dess registreringsbestämmelser. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att fastställa ett förfarande som ger jurister och deras klienter det skydd 
som föreskrivs enligt deras yrkesetiska regler då de verkligen agerar i egenskap av 
jurister, vilket i synnerhet inbegriper all verksamhet som utförs av jurister när de 
representerar klienter i ett rättsligt, domstolsliknande, administrativt, disciplinärt eller 
annat förfarande, till exempel i samband med juridisk rådgivning i personalärenden, 
antidumpningsmål eller i fråga om konkurrenslagstiftning, däribland sammanslagningar 
och statligt stöd samt juridisk rådgivning om hur de politiska processerna och 
beslutsfattandet i EU-institutionerna fungerar.

11. Europaparlamentet anser att även om det är nödvändigt med någon form av finansiell 
öppenhet som är klar och icke-diskriminerande, bör den endast utgöra en del av en större 
helhet. Parlamentet anser att andra frågor, utöver ekonomiskt stöd, kan vara lika viktiga 
och är därför övertygat om att öppenhet och insyn när det gäller lobbyisters och deras 
klienters identitet är den allra viktigaste faktorn. Parlamentet vidhåller emellertid att 
medlemsstaternas yrkesetiska regler, som ålägger vissa lobbyistgrupper viss tystnadsplikt 
när det gäller deras klienter och uppdragsgivare, måste beaktas i alla lägen.

12. Europaparlamentet anser att man inom ramen för den finansiella öppenheten bör beakta 
relevanta frågor som rör företag och konkurrens och inte vara alltför normativ. Parlamentet 
anser vidare att det bör räcka med insyn i den totala lobbyverksamheten och förteckningen 
över klienter utan att de enskilda avgifterna eller beloppen för de enskilda klienterna anges.

13. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att föreskriva samma grad av finansiell 
öppenhet för den frivilliga lobbyverksamhet som ofta bedrivs av icke-statliga organisationer, 
och kräver att allmänheten får mer information om icke-vinstdrivande organisationers 
ekonomi och finansieringen av deras lobbykampanjer och material.

14. Europaparlamentet stöder förslaget om att parlamentets föredragande bör sätta ett 
”rättsligt fingeravtryck” på sin verksamhet som på ett öppet sätt återspeglar 
lobbyverksamhetens omfattning samt redogör för råd och information de har fått under sin 
tid som föredragande.

15. Europaparlamentet vidhåller att parlamentet måste vara helt oberoende i sitt beslut om 
vilken hänsyn det ska ta till åsikter från det civila samhället.

16. Europaparlamentet tror att rekommendationerna i både detta yttrande och i det betänkande 
som utarbetats av det ansvariga utskottet kräver att parlamentet gör en översyn och vidtar 
åtgärder när det gäller dess bestämmelser och uppförandekod samt samarbetet med 
kommissionen och rådet. Parlamentet rekommenderar därför att en arbetsgrupp med 
ledamöter tillsätts inom parlamentet senast första kvartalet 2008 i syfte att inleda ett 
samarbete med kommissionen och rådet i denna fråga.
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