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JAVASLATOK

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

A Bizottság által alkalmazott átfogó megközelítés

1. megállapítja, hogy a Bizottság meghatározása szerint a lobbizás azon „tevékenységek 
összessége, amelyek célja az európai intézmények politikaalkotási és döntéshozatali 
folyamatainak befolyásolása”;

2. emlékeztet arra, hogy az Európai Unió intézményei nem csak a jogalkotással, hanem a 
következőkkel kapcsolatban is határozatokat hoznak:

 szerződések;

 támogatások;

 jogsértések;

 pénzbírságok; valamint

 beszedések és mentességek;

amelyekkel kapcsolatban az érdekelt felek valószínűleg véleményt szeretnének 
nyilvánítani vagy befolyást szeretnének gyakorolni; úgy véli, hogy bármilyen jövőbeni 
szabályt vagy magatartási kódexet úgy kell kidolgozni, hogy az EU-intézmények minden 
olyan tevékenységi területét lefedjék, amelyekre a külső szervek vagy személyek 
valószínűleg befolyást akarnak gyakorolni;

3. megállapítja, hogy a Bizottság javaslata szerint a közpolitikai tanácsadókat, vállalati 
lobbirészlegeket („belső képviselőket”), nem kormányzati szervezeteket, „agytrösztöket” 
(elemző központokat), kereskedelmi szövetségeket és jogi cégeket arra ösztönzik, hogy 
csatlakozzanak a nyilvántartáshoz, és lehetőséget kapnak annak megjelölésére, hogy 
melyik kategóriába tartoznak;

4. rámutat arra, hogy a (3) bekezdésben szereplő felsorolás nem tartalmaz más, jelentős 
brüsszeli jelenléttel rendelkező érdekcsoport-kategóriákat, mint például a) regionális, 
tartományi vagy helyi hatóságokat, amelyek saját, illetve a területükön található 
vállalkozások vagy más jogalanyok érdekében lobbiznak, vagy b) könyvvizsgáló cégeket, 
amelyek teljes körű üzleti szolgáltatásokat – többek között lobbitevékenységet –
folytatnak illetve c) szakszervezeteket;

5. az érdekcsoport-kategóriák Bizottság általi felsorolásából azt a következtetést vonja le, 
hogy az általa alkalmazott megközelítés alapvetően a magánszektoron belüli lobbizás 
szabályozásán alapul anélkül, hogy bármilyen nyilvánvaló kísérletet tenne arra, hogy 
azonos átláthatóságot alkalmazzon az állami szektor érdekképviselői – pl. regionális 
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hatóságok, diplomaták, miniszterek, nemzeti parlamenti képviselők – által folytatott 
érdekérvényesítésre;  

6. megállapítja, hogy a Bizottság javaslata alapján a magukról önkéntesen, bizonyos 
információkat szolgáltató lobbistáknak lehetőségük lenne megadni egyedi érdekeltségi 
területeiket, amiért cserébe értesítést kapnának az e területekkel kapcsolatos 
konzultációkról.

7. emlékeztet arra, hogy a Bizottsághoz az átláthatóságról szóló zöld könyvére válaszul –
különösen a nem kormányzati szervezetektől – beérkezett jelentős számú hozzászólás a 
kötelező (nem pedig az önkéntes) megközelítést javasolta, amely a teljes körű 
átláthatóság biztosításának egyedüli módja;

Pénzügyi közzététel

8.  támogatja a Bizottság javaslatát, amely a nyilvántartásba vett lobbistáktól a következők 
bejelentését várná el: 

 az EU-s intézményeknél érdekérvényesítéssel foglalkozó szakmai tanácsadó cégek és 
jogi cégek esetében az ilyen érdekérvényesítéshez kapcsolódó forgalom, valamint az 
ügyfelek relatív súlya a forgalmon belül;

 vállalati lobbisták és az érdekérvényesítés terén aktív szakmai szervezetek esetében 
az EU-s intézményeknél folytatott közvetlen érdekérvényesítéssel kapcsolatos 
költségek becslése; valamint

 nem kormányzati szervezetek és „agytrösztök” esetében a teljes költségvetés és a 
legfontosabb finanszírozási források szerinti bontás (a közfinanszírozás, az 
adományok, a tagsági díjak összege és forrásai stb.);

9. úgy véli, hogy feltétlenül szükséges, hogy az Európai Parlament képviselői és mások 
tudják, hogy a lobbisták kinek dolgoznak, ismerjék a lobbisták által szolgáltatott vagy 
előterjesztett információk forrását, valamint az általuk képviselt érdekeket;

10. javasolja, hogy bármilyen jövőbeni magatartási kódexnek meg kell követelnie a 
lobbistáktól, hogy az érdekérvényesítés céljából szervezett találkozók vagy 
megbeszélések elején világosan közöljék mely ügyfél, szervezet, mozgalom vagy 
kampány nevében járnak el, és hogy szerepelnek-e a lobbisták nyilvántartásában;

11. kéri a Bizottságot, hogy határozza meg, hogy milyen következményekkel járna, ha valaki 
elmulasztja vagy megtagadja az önkéntes nyilvántartásba vételt, és különösen:

 hogy a mulasztás vagy megtagadás tényét feltüntetnék-e, és világosan látható lenne-e 
a nyilvántartás valamelyik részében;

 hogy az érintett szervezetet ezt követően eltiltanák-e attól, hogy a Bizottságnál 
lobbitevékenységet folytasson; 



AD\704455HU.doc 5/6 PE390.742v03-00

HU

12. úgy véli, hogy a nyilvántartásba egy olyan egyszerű rendszert kellene beépíteni, 
amelynek segítségével bizonyos bejegyzéseket a nyilvántartásból el lehetne távolítani, 
ugyanakkor az érintett személy vagy testület értesítést kapna az eltávolítás okáról;

Magatartási kódex

13. támogatja a Bizottság azon nézetét, miszerint a lobbisták önszabályozása nem elég; 
megállapítja, hogy szándékában áll felülvizsgálni és frissíteni az 1992-ben elfogadott 
jelenlegi követelményeket; egyetért azzal, hogy – a Parlament által meghatározott 
példával összhangban – azon lobbisták számára, akik szerepelni szeretnének az új 
nyilvántartásban, a kódex elfogadását követelménnyé kell tenni;

14. szükségesnek tartja, hogy – a magatartási kódex hatékonyságához és az európai 
állampolgárok rendszer iránti bizalmának elnyeréséhez– tárják fel a kódex megsértésének 
eseteit és ezeket hitelesen szankcionálják; kiemeli annak fontosságát, hogy az ellenőrzést 
minden szempontból független szereplők végezzék el; 

A Parlament érdekérvényesítéssel kapcsolatos jelenlegi szabályai

15. rámutat arra, hogy a Parlament már rendelkezik az érdekérvényesítéssel kapcsolatos 
magatartási kódexszel (az eljárási szabályzat IX. mellékletének 3. cikke);

16. rámutat arra, hogy – a lobbisták meghatározása tekintetében – az eljárási szabályzat 9. 
cikkének (4) bekezdése felhatalmazza a Quaestorok Kollégiumát, hogy belépőkártyát 
állítsanak ki olyan személyek részére, akik a Parlament épületeit gyakran kívánják 
látogatni, a végett, hogy a képviselőket parlamenti megbízatásuk keretében saját 
érdekükben vagy harmadik felek érdekében tájékoztassák;

17. emlékeztet arra, hogy a Parlament honlapja szerint „A lobbisták lehetnek magán-, állami 
vagy nem kormányzati szervezetek. Számos gazdasági, szociális, környezetvédelmi és 
tudományos területen ismereteket és különleges szaktudást biztosíthatnak a Parlament 
számára”;

18. felkéri a főtitkárt, hogy az akkreditált érdekcsoportok képviselőinek a Parlament által 
összeállított, jelenleg a 
http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?id=65&language weboldalon 
található listáját a Parlament honlapján egy könnyebben elérhető helyre helyezze át;

Intézményközi együttműködés

19. tudomásul veszi a Bizottságnak a Bizottság és legalább a Parlament számára közös 
jövőbeni nyilvántartás és magatartási kódex létrehozására irányuló szándékát, valamint 
azzal kapcsolatos meggyőződését, hogy az egyablakos nyilvántartás még inkább a 
nyilvántartásba vételre ösztönzi az érdekelt feleket;

20. elismeri, hogy ha a különböző intézmények mindegyike külön nyilvántartási 
szabályokkal rendelkezik a lobbisták tekintetében, fennállhat annak kockázata, hogy a 
lobbisták által a saját szervezeteikről, az általuk képviselt ügyfelekről és az adott 
lobbizási kezdeményezéshez rendelkezésre álló finanszírozás mértékéről szolgáltatott 
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információkban ellentmondások fordulnak elő; ezért elfogadja, hogy józan érvek 
hozhatók fel egy egységes nyilvántartási rendszer megfelelő időben történő létrehozása 
mellett; 

21. hangsúlyozza, hogy a Parlamentnek meg kell tartania az ilyen érdekcsoportok illetve 
lobbisták elfogadására vonatkozó döntési autonómiáját, mivel ez fontos lehet a Parlament 
az uniós polgárokat képviselő, politikai szerepe szempontjából;

22. javasolja, hogy a lobbisták közös nyilvántartására vonatkozó rendelkezések hiányában az 
intézmények saját internetes nyilvántartásainak a többi intézmény nyilvántartásaira való 
hivatkozásokat kell tartalmazniuk a lobbisták bejegyzései összehasonlításának lehetővé 
tétele érdekében;

23. emlékeztet arra a célkitűzésre, hogy az európai állampolgárok felé növelni kell az 
átláthatóságot, és ezért ragaszkodik, hogy a lobbisták – közös vagy az egyes intézmények 
egyedi – nyilvántartásai könnyen hozzáférhetővé váljanak az interneten, valamint 
legyenek egységesek, könnyen érthetőek és összehasonlíthatóak.
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