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Tarkistus 1
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 6 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon oikeudellisen yksikön 
lausunnon,

Or. en

Tarkistus 2
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että lobbaus Euroopan 
parlamentissa on lisääntynyt voimakkaasti, 
kun parlamentin toimivaltuuksia on 
laajennettu,

A. ottaa huomioon, että lobbaus Euroopan 
parlamentissa on lisääntynyt voimakkaasti, 
kun parlamentin toimivaltuuksia on 
laajennettu, ja että lobbaus Euroopan 
unionin toimielimissä yleisesti lisääntyy 
jatkuvasti lobbauksen määrän ja alan 
kehittymisen osalta,

Or. en

Tarkistus 3
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että lobbauksen 
tarkoituksena on vaikuttaa poliittisiin ja 
lainsäädännöllisiin päätöksiin, mutta 
myös yhteisön varojen osoittamiseen ja 
lainsäädännön valvontaan ja 
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täytäntöönpanoon,

Or. en

Tarkistus 4
Georgios Papastamkos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan Α a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Α a. ottaa huomioon, että Lissabonin 
sopimuksen odotetun ratifioinnin jälkeen 
Euroopan parlamentin asema paranee ja 
siitä tulee toinen lainsäätäjä lähes 
kaikissa tavallisissa 
lainsäädäntömenettelyissä, mikä 
houkuttelee yhä useampia 
edunvalvontaryhmiä,

Or. el

Tarkistus 5
Costas Botopoulos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Β. ottaa huomioon, että edunvalvojilla on 
keskeinen rooli demokraattisen 
järjestelmän perustan muodostavassa 
avoimessa ja moniarvoisessa 
vuoropuhelussa ja että he ovat parlamentin 
jäsenten kannalta tärkeä tiedon lähde,

Β. ottaa huomioon, että edunvalvojilla on 
keskeinen rooli demokraattisen 
järjestelmän perustan muodostavassa 
avoimessa ja moniarvoisessa 
vuoropuhelussa ja että he ovat parlamentin 
jäsenten tehtävien suorittamisen kannalta 
tärkeä tiedon lähde,

Or. el
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Tarkistus 6
Costas Botopoulos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Β a. ottaa huomioon, että 
edunvalvontaryhmät eivät kohdista 
toimiaan ainoastaan jäseniin vaan 
yrittävät vaikuttaa myös parlamentin 
päätöksiin kohdistamalla 
edunvalvontatoimia parlamentin 
valiokuntien sihteeristön viranomaisiin, 
poliittisten ryhmien työntekijöihin ja 
jäsenten avustajiin,

Or. el

Tarkistus 7
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että parlamentilla on jo 
vuodesta 1996 ollut oma lobbaajien 
rekisteri1 sekä menettelysäännöt2, jotka
velvoittavat lobbaajat noudattamaan
korkeita eettisiä standardeja,

E. ottaa huomioon, että parlamentilla on jo 
vuodesta 1996 ollut oma lobbaajien 
rekisteri1 sekä menettelysäännöt2, joiden 
sisältämän velvoitteen nojalla lobbaajien 
on noudatettava korkeita eettisiä 
standardeja,

Or. en

Tarkistus 8
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale
                                               
1 Työjärjestyksen 9 artiklan 4 kohta.
2 Työjärjestyksen liite IX, 3 artikla.
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että parlamentilla on jo 
vuodesta 1996 ollut oma lobbaajien 
rekisteri1 sekä menettelysäännöt2, jotka 
velvoittavat lobbaajat noudattamaan 
korkeita eettisiä standardeja,

E. ottaa huomioon, että parlamentilla on jo 
vuodesta 1996 ollut oma lobbaajien 
rekisteri1 sekä menettelysäännöt2, jotka 
velvoittavat rekisteröityneet lobbaajat 
noudattamaan korkeita eettisiä standardeja,

Or. de

Tarkistus 9
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että parlamentissa on 
noin 5 000 rekisteröityä edunvalvojaa,

F. ottaa huomioon, että parlamentissa on 
nykyisin noin 5 000 rekisteröityä 
edunvalvojaa,

Or. de

Tarkistus 10
Georgios Papastamkos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. ottaa huomioon, että 
edunvalvontaryhmiin kuuluu paikallisia 
ja kansallisia organisaatioita, joiden 
toiminnan sääntely on jäsenvaltioiden 
vastuulla,

Or. el

                                               
1 Työjärjestyksen 9 artiklan 4 kohta.
2 Työjärjestyksen liite IX, 3 artikla.
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Tarkistus 11
Alexander Stubb

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. ottaa huomioon, että parlamentin 
oikeudellisen yksikön lausunnon mukaan 
ainoastaan Yhdysvallat, Kanada, Saksa ja 
Euroopan unioni ovat antaneet säännöt, 
joita edunvalvojien on noudatettava 
harjoittaessaan edunvalvontatoimiaan,

Or. en

Tarkistus 12
Costas Botopoulos

Päätöslauselmaesitys
-1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-1 a. tunnustaa edunvalvontaryhmien 
vaikutuksen EU:n päätöksentekoon ja 
korostaa siksi, että on hyväksyttävä 
selvästi määritellyt sääntelypuitteet niiden 
toiminnan sääntelemiseksi;

Or. el

Tarkistus 13
Georgios Papastamkos

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että yhteisön kaikkien 
toimielinten avoimuus on unionin 

1. korostaa, että avoin ja yhtäläinen oikeus 
päästä yhteisön kaikkiin toimielimiin on 
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legitimiteetin ja sen kansalaisten 
keskuudessa nauttiman luottamuksen 
ehdoton edellytys; korostaa, että avoimuus 
on kaksisuuntainen tie, jota tarvitaan sekä 
itse toimielinten työssä että lobbaajien 
keskuudessa;

unionin legitimiteetin ja sen kansalaisten 
keskuudessa nauttiman luottamuksen 
ehdoton edellytys; korostaa, että avoimuus 
on kaksisuuntainen tie, jota tarvitaan sekä 
itse toimielinten työssä että lobbaajien 
keskuudessa; korostaa, että 
edunvalvontaryhmien yhtäläiset oikeudet 
päästä EU:n toimielimiin lisäävät 
tietotaitoa, jota tarvitaan unionin asioiden 
hoitamiseen;

Or. el

Tarkistus 14
Costas Botopoulos

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. katsoo olennaisen tärkeäksi sen, että 
parlamentin jäsenet tietävät, millaisia 
organisaatioita edunvalvontaryhmät 
edustavat; 

Or. el

Tarkistus 15
Werner Langen

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. hyväksyy, että parlamentin jäsen voi 
halutessaan (vapaaehtoisesti) soveltaa 
”lainsäädännöllistä jalanjälkeä”, ts. 
(parlamentin mietintöihin liitettävää) 
suuntaa-antavaa luetteloa edunvalvojista, 
joita on kuultu mietinnön valmistelun 
aikana; korostaa kuitenkin, että on vielä 
tärkeämpää, että komissio liittää tällaisen 

2. ehdottaa, että asiasta vastaavien 
valiokuntien sihteeristöt liittävät kaikkiin 
täysistunnossa äänestettäviin 
lainsäädännöllisiin mietintöihin luettelon 
lobbaajista, jotka ovat osallistuneet 
mietinnön valmisteluun tai joita asiasta 
vastaava valiokunta on kuullut;
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”lainsäädännöllisen jalanjäljen” 
lainsäädäntöaloitteisiinsa;

Or. de

Tarkistus 16
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. hyväksyy, että parlamentin jäsen voi 
halutessaan (vapaaehtoisesti) soveltaa
”lainsäädännöllistä jalanjälkeä”, ts. 
(parlamentin mietintöihin liitettävää) 
suuntaa-antavaa luetteloa edunvalvojista, 
joita on kuultu mietinnön valmistelun 
aikana; korostaa kuitenkin, että on vielä 
tärkeämpää, että komissio liittää tällaisen 
”lainsäädännöllisen jalanjäljen” 
lainsäädäntöaloitteisiinsa;

2. päättää ottaa käyttöön 
”lainsäädännöllisen jalanjäljen”, joka 
sisältää (parlamentin mietintöihin 
liitettävän) suuntaa-antavan luettelon 
edunvalvojista, joita on kuultu mietinnön 
valmistelun aikana; korostaa kuitenkin, että 
on yhtä tärkeää, että komissio liittää 
tällaisen ”lainsäädännöllisen jalanjäljen” 
lainsäädäntöaloitteisiinsa;

Or. en

Tarkistus 17
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. hyväksyy, että parlamentin jäsen voi
halutessaan (vapaaehtoisesti) soveltaa 
”lainsäädännöllistä jalanjälkeä”, 
ts.(parlamentin mietintöihin liitettävää) 
suuntaa-antavaa luetteloa edunvalvojista, 
joita on kuultu mietinnön valmistelun 
aikana; korostaa kuitenkin, että on vielä 
tärkeämpää, että komissio liittää tällaisen 
”lainsäädännöllisen jalanjäljen” 
lainsäädäntöaloitteisiinsa;

2. katsoo, että avoimuuden takia on 
tärkeää, että parlamentin jäsenellä on 
halutessaan mahdollisuus (vapaaehtoisesti) 
soveltaa ”lainsäädännöllistä jalanjälkeä”, 
ts.(parlamentin mietintöihin liitettävää) 
suuntaa-antavaa luetteloa edunvalvojista, 
joita on kuultu mietinnön valmistelun 
aikana; suosittelee erityisesti, että tällainen 
luettelo liitetään lainsäädännöllisiin 
mietintöihin; korostaa kuitenkin, että on 
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vielä tärkeämpää, että komissio liittää 
tällaisen ”lainsäädännöllisen jalanjäljen” 
lainsäädäntöaloitteisiinsa;

Or. en

Tarkistus 18
Georgios Papastamkos

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. hyväksyy, että parlamentin jäsen voi 
halutessaan (vapaaehtoisesti) soveltaa 
”lainsäädännöllistä jalanjälkeä”, 
ts.(parlamentin mietintöihin liitettävää) 
suuntaa-antavaa luetteloa edunvalvojista, 
joita on kuultu mietinnön valmistelun 
aikana; korostaa kuitenkin, että on vielä 
tärkeämpää, että komissio liittää tällaisen 
”lainsäädännöllisen jalanjäljen” 
lainsäädäntöaloitteisiinsa;

2. hyväksyy, että parlamentin jäsen voi 
halutessaan (vapaaehtoisesti) soveltaa 
”lainsäädännöllistä jalanjälkeä”, 
ts.(parlamentin mietintöihin liitettävää) 
suuntaa-antavaa luetteloa edunvalvojista, 
joita on kuultu mietinnön valmistelun 
aikana; korostaa kuitenkin, että on vielä 
tärkeämpää, että komissio liittää tällaisen 
”lainsäädännöllisen jalanjäljen” 
lainsäädäntöaloitteisiinsa; korostaa, että 
”lainsäädännöllistä jalanjälkeä” ei pitäisi 
katsoa edunvalvontaryhmien 
palkitsemiseksi vaan parlamentin jäsenten 
demokraattisen vastuuvelvollisuuden 
edistämiseksi; kehottaa asiasta vastaavia 
parlamentin elimiä ehdottamaan 
tarvittavia ehtoja, jotta estetään 
”lainsäädännöllisen jalanjäljen” 
väärinkäyttö, sen tarkoituksen 
vääristeleminen ja se, että 
edunvalvontaryhmät käyttävät sitä 
epäsuorana julkisuuskeinona;

Or. el

Tarkistus 19
Richard Corbett

Päätöslauselmaesitys
2 kohta



AM\712544FI.doc 11/44 PE402.883v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. hyväksyy, että parlamentin jäsen voi 
halutessaan (vapaaehtoisesti) soveltaa 
”lainsäädännöllistä jalanjälkeä”, 
ts.(parlamentin mietintöihin liitettävää) 
suuntaa-antavaa luetteloa edunvalvojista, 
joita on kuultu mietinnön valmistelun 
aikana; korostaa kuitenkin, että on vielä 
tärkeämpää, että komissio liittää tällaisen 
”lainsäädännöllisen jalanjäljen” 
lainsäädäntöaloitteisiinsa;

2. hyväksyy, että parlamentin jäsen voi 
halutessaan (vapaaehtoisesti) soveltaa 
”lainsäädännöllistä jalanjälkeä”, 
ts.(parlamentin mietintöihin liitettävää) 
suuntaa-antavaa luetteloa edunvalvojista,
joita on kuultu mietinnön valmistelun 
aikana, ja kehottaa jäseniä toimimaan 
tällä tavalla; korostaa kuitenkin, että on 
vielä tärkeämpää, että komissio liittää 
tällaisen ”lainsäädännöllisen jalanjäljen” 
lainsäädäntöaloitteisiinsa;

Or. en

Tarkistus 20
Alexander Stubb

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. hyväksyy, että parlamentin jäsen voi 
halutessaan (vapaaehtoisesti) soveltaa 
”lainsäädännöllistä jalanjälkeä”, 
ts.(parlamentin mietintöihin liitettävää) 
suuntaa-antavaa luetteloa edunvalvojista, 
joita on kuultu mietinnön valmistelun 
aikana; korostaa kuitenkin, että on vielä 
tärkeämpää, että komissio liittää tällaisen 
”lainsäädännöllisen jalanjäljen” 
lainsäädäntöaloitteisiinsa;

2. hyväksyy, että esittelijä voi halutessaan 
(vapaaehtoisesti) soveltaa 
”lainsäädännöllistä jalanjälkeä”, 
ts.(parlamentin mietintöihin liitettävää) 
suuntaa-antavaa luetteloa edunvalvojista, 
joita on kuultu mietinnön valmistelun 
aikana ja jotka ovat vaikuttaneet 
merkittävästi mietinnön valmistelemiseen; 
korostaa kuitenkin, että on vielä 
tärkeämpää, että komissio liittää tällaisen 
”lainsäädännöllisen jalanjäljen” 
lainsäädäntöaloitteisiinsa;

Or. en
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Tarkistus 21
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. hyväksyy, että parlamentin jäsen voi 
halutessaan (vapaaehtoisesti) soveltaa 
”lainsäädännöllistä jalanjälkeä”, 
ts.(parlamentin mietintöihin liitettävää) 
suuntaa-antavaa luetteloa edunvalvojista, 
joita on kuultu mietinnön valmistelun 
aikana; korostaa kuitenkin, että on vielä 
tärkeämpää, että komissio liittää tällaisen 
”lainsäädännöllisen jalanjäljen” 
lainsäädäntöaloitteisiinsa;

2. hyväksyy, että parlamentin jäsen voi 
halutessaan (vapaaehtoisesti) soveltaa 
”lainsäädännöllistä jalanjälkeä”, 
ts.(parlamentin mietintöihin liitettävää) 
suuntaa-antavaa luetteloa rekisteröidyistä 
edunvalvojista, joita on kuultu mietinnön 
valmistelun aikana; korostaa kuitenkin, että 
on vielä tärkeämpää, että komissio liittää 
tällaisen ”lainsäädännöllisen jalanjäljen” 
lainsäädäntöaloitteisiinsa;

Or. de

Tarkistus 22
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. suosittelee vahvasti, että asianomaiset 
edunvalvojat toimittavat kaikki 
edunvalvontaa koskevat Euroopan 
parlamentin jäsenille menettelyn aikana 
toimitetut asiakirjat parlamentissa 
sijaitsevaan keskusyhteyspisteeseen, joka 
asettaa ne saataville parlamentin 
Internet-sivulle helppokäyttöisessä 
tietokannassa;

Or. en
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Tarkistus 23
Alexander Stubb

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa kvestoreita laatimaan 
suunnitelman siitä, miten voidaan 
paremmin panna täytäntöön ja valvoa 
parlamentin sääntöjä, joiden mukaan 
jäsenten on ilmoitettava kaikesta 
saamastaan tuesta riippumatta siitä, onko 
se taloudellista vai saadaanko se 
henkilöstön muodossa tai 
luontoissuorituksena1;

3. panee merkille nykyiset säännöt, joiden 
mukaan jäsenten on ilmoitettava 
taloudellisista eduistaan; kehottaa 
puhemiehistöä laatimaan kvestoreiden 
ehdotuksen perusteella suunnitelman siitä, 
miten voidaan entistä paremmin panna 
täytäntöön ja valvoa parlamentin sääntöjä, 
joiden mukaan jäsenten on ilmoitettava 
kaikesta saamastaan tuesta riippumatta 
siitä, onko se taloudellista vai saadaanko se 
henkilöstön muodossa tai 
luontoissuorituksena1;

Or. en

Tarkistus 24
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa kvestoreita laatimaan 
suunnitelman siitä, miten voidaan 
paremmin panna täytäntöön ja valvoa 
parlamentin sääntöjä, joiden mukaan 
jäsenten on ilmoitettava kaikesta 
saamastaan tuesta riippumatta siitä, onko 
se taloudellista vai saadaanko se 
henkilöstön muodossa tai 
luontoissuorituksena2;

3. kehottaa kvestoreita laatimaan ja 
toimittamaan parlamentin 
hyväksyttäväksi suunnitelman siitä, miten 
voidaan paremmin panna täytäntöön ja 
valvoa parlamentin sääntöjä, joiden 
mukaan jäsenten on ilmoitettava kaikesta 
saamastaan tuesta riippumatta siitä, onko 
se taloudellista vai saadaanko se 
henkilöstön muodossa tai 
luontoissuorituksena2;

Or. en
                                               
1 Työjärjestyksen Liite I, 2 artikla.
2 Työjärjestyksen Liite I, 2 artikla.
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Tarkistus 25
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. korostaa tarvetta avoimeen 
järjestelmään, jossa kaikkien aktiivisten 
parlamentissa toistuvasti toimivien 
tahojen on ilmoitettava julkisesti 
taloudelliset etunsa, ja kehottaa näin 
ollen kvestoreita tarkastelemaan, miten 
myös harjoittelijat voitaisiin sisällyttää 
tähän järjestelmään;

Or. de

Tarkistus 26
Georgios Papastamkos

Päätöslauselmaesitys
 4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. kehottaa selkeyttämään virallisten 
toimintaryhmien asemaa, ts. luetteloimaan 
rekisteröidyt ja rekisteröimättömät 
toimintaryhmät parlamentin 
verkkosivuilla, mukaan luettuna 
ilmoitukset kunkin ryhmän puheenjohtajan 
taloudellisista eduista;

4. kehottaa selkeyttämään virallisten 
toimintaryhmien asemaa, ts. selventämään 
asianmukaisesti sitä, että viralliset 
toimintaryhmät eivät missään nimessä ole 
Euroopan parlamentin elimiä, ja 
laatimaan luettelon rekisteröidyistä ja 
rekisteröimättömistä toimintaryhmistä, 
mukaan luettuna ilmoitukset kunkin 
ryhmän puheenjohtajan taloudellisista 
eduista;

Or. el
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Tarkistus 27
Costas Botopoulos

Päätöslauselmaesitys
 4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. kehottaa selkeyttämään virallisten 
toimintaryhmien asemaa, ts. luetteloimaan 
rekisteröidyt ja rekisteröimättömät 
toimintaryhmät parlamentin 
verkkosivuilla, mukaan luettuna 
ilmoitukset kunkin ryhmän puheenjohtajan 
taloudellisista eduista;

4. kehottaa selkeyttämään virallisten 
toimintaryhmien asemaa, ts. julkaisemaan 
parlamentin verkkosivuilla luettelon 
rekisteröidyistä ja rekisteröimättömistä 
toimintaryhmistä, mukaan luettuna 
ilmoitukset kunkin ryhmän puheenjohtajan 
taloudellisista eduista sekä tiedot 
toimintaryhmien jäsenistä ja kokouksista, 
niiden tukemista edunvalvontaryhmistä ja 
tuesta, jota ne antavat kyseisille 
edunvalvontaryhmille;

Or. el

Tarkistus 28
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. kehottaa selkeyttämään virallisten 
toimintaryhmien asemaa, ts. luetteloimaan 
rekisteröidyt ja rekisteröimättömät 
toimintaryhmät parlamentin verkkosivuilla, 
mukaan luettuna ilmoitukset kunkin 
ryhmän puheenjohtajan taloudellisista 
eduista;

4. kehottaa selkeyttämään virallisten 
toimintaryhmien asemaa, ts. luetteloimaan 
rekisteröidyt ja rekisteröimättömät 
toimintaryhmät parlamentin verkkosivuilla 
ja antamaan yksityiskohtaisia tietoja 
niiden jäsenistä ja ulkoisesta 
rahoituksesta, mukaan luettuna ilmoitukset 
kunkin ryhmän puheenjohtajan 
taloudellisista eduista;

Or. en
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Tarkistus 29
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. kehottaa selkeyttämään virallisten
toimintaryhmien asemaa, ts. 
luetteloimaan rekisteröidyt ja 
rekisteröimättömät toimintaryhmät
parlamentin verkkosivuilla, mukaan 
luettuna ilmoitukset kunkin ryhmän 
puheenjohtajan taloudellisista eduista;

4. kehottaa puhemiehistöä julkaisemaan 
parlamentin verkkosivuilla kaikkia 
nykyisiä virallisia toimintaryhmiä 
koskevan luettelon, jossa ilmoitetaan 
muun muassa parlamentin tai ulkoisten 
tahojen ryhmälle antaman tuen muoto;

Or. en

Tarkistus 30
György Schöpflin

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. kehottaa selkeyttämään virallisten 
toimintaryhmien asemaa, ts. luetteloimaan 
rekisteröidyt ja rekisteröimättömät 
toimintaryhmät parlamentin verkkosivuilla, 
mukaan luettuna ilmoitukset kunkin 
ryhmän puheenjohtajan taloudellisista 
eduista;

4. kehottaa selkeyttämään virallisten 
toimintaryhmien asemaa, ts. luetteloimaan 
rekisteröidyt ja rekisteröimättömät 
toimintaryhmät parlamentin verkkosivuilla, 
mukaan luettuna asianmukaiset 
ilmoitukset kunkin ryhmän puheenjohtajan 
taloudellisista eduista sekä ilmoitus 
virallisen toimintaryhmän yleisistä 
tavoitteista;

Or. en

Tarkistus 31
Alexander Stubb

Päätöslauselmaesitys
4 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. kehottaa selkeyttämään virallisten 
toimintaryhmien asemaa, ts. luetteloimaan
rekisteröidyt ja rekisteröimättömät 
toimintaryhmät parlamentin verkkosivuilla, 
mukaan luettuna ilmoitukset kunkin 
ryhmän puheenjohtajan taloudellisista 
eduista;

4. panee merkille nykyiset virallisia 
toimintaryhmiä koskevat säännöt, jotka 
velvoittavat ilmoittamaan rahoituksesta; 
kehottaa selkeyttämään entisestään 
virallisten toimintaryhmien asemaa, 
ts. luetteloimaan rekisteröidyt ja 
rekisteröimättömät toimintaryhmät 
parlamentin verkkosivuilla, mukaan 
luettuna asianmukaiset ilmoitukset kunkin 
ryhmän puheenjohtajan taloudellisista 
eduista;

Or. en

Tarkistus 32
Claude Turmes, Gérard Onesta

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. kehottaa parlamenttia julkaisemaan 
verkkosivuillaan kattavan ja täydellisen 
luettelon kaikista parlamentin jäsenten 
järjestämistä edunvalvontatilaisuuksista, 
mukaan luettuna vähintään asialista ja 
rahoittajien nimet;

Or. en

Tarkistus 33
Werner Langen

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa kvestoreita selkeyttämään 
sääntöjä, jotka kieltävät ilman saattajaa 

5. kehottaa kvestoreita selkeyttämään 
sääntöjä, joiden nojalla vieraiden määrää 
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kulkevien vierailijoiden pääsyn 
parlamentin tiloihin (jäsenten toimistoja 
lukuun ottamatta) sekä parantamaan 
näiden sääntöjen täytäntöönpanon 
valvontaa;

parlamentissa on istuntojakson aikana 
rajoitettu merkittävästi virallisia 
vierailijoiden alueita lukuun ottamatta ja 
joiden mukaan ainoastaan saattajan 
kanssa kulkevat vierailijat, jotka ovat 
sopineet tapaamisesta jonkun tietyn 
henkilön kanssa, pääsevät parlamentin 
yksityisiin tiloihin;

Or. de

Tarkistus 34
Alexander Stubb

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa kvestoreita selkeyttämään 
sääntöjä, jotka kieltävät ilman saattajaa 
kulkevien vierailijoiden pääsyn 
parlamentin tiloihin (jäsenten toimistoja 
lukuun ottamatta) sekä parantamaan näiden 
sääntöjen täytäntöönpanon valvontaa;

5. kehottaa puhemiehistöä selkeyttämään 
kvestoreiden ehdotuksen perusteella 
nykyisiä sääntöjä, jotka kieltävät ilman 
saattajaa kulkevien vierailijoiden pääsyn 
parlamentin tiloihin (jäsenten toimistoja 
lukuun ottamatta) sekä parantamaan näiden 
sääntöjen täytäntöönpanon valvontaa;

Or. en

Tarkistus 35
Ingo Friedrich

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että kaikkia tämän määritelmän 
piiriin kuuluvia toimijoita olisi pidettävä 
lobbaajina ja kohdeltava samalla tavoin: 
ammattimaiset lobbaajat, yritysten omat 
lobbaajat, hallituksista riippumattomat 
järjestöt, ajatushautomot, ammattikunnat, 
ammattiyhdistykset ja työnantajajärjestöt ja 

8. korostaa, että toimielimiä (komissio, 
Euroopan parlamentti, neuvosto, alueiden 
komitea, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitea jne.) lukuun ottamatta 
kaikkia tämän määritelmän piiriin kuuluvia 
ja EU:n toimielimiin useasti vaikuttavia 
toimijoita olisi pidettävä lobbaajina ja 
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lakimiehet, kun näiden tarkoituksena on 
vaikuttaa politiikkaan pikemmin kuin 
oikeuskäytäntöön;

kohdeltava samalla tavoin: ammattimaiset 
lobbaajat, yritysten omat lobbaajat, 
hallituksista riippumattomat järjestöt, 
ammattikunnat, ammattiyhdistykset ja 
työnantajajärjestöt, voittoa 
tavoittelemattomat järjestöt ja muut 
järjestöt ja lakimiehet, kun näiden 
tarkoituksena on vaikuttaa politiikkaan 
pikemmin kuin oikeuskäytäntöön;

Or. de

Tarkistus 36
Georgios Papastamkos

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että kaikkia tämän 
määritelmän piiriin kuuluvia toimijoita
olisi pidettävä lobbaajina ja kohdeltava 
samalla tavoin: ammattimaiset lobbaajat, 
yritysten omat lobbaajat, hallituksista 
riippumattomat järjestöt, ajatushautomot, 
ammattikunnat, ammattiyhdistykset ja 
työnantajajärjestöt ja lakimiehet, kun 
näiden tarkoituksena on vaikuttaa 
politiikkaan pikemmin kuin 
oikeuskäytäntöön;

8. korostaa, että kansalaisjärjestöjen ja 
edunvalvontaryhmien määritelmää ja 
tehtävää ei saa sekoittaa toisiinsa; katsoo, 
että mikäli edellä mainittujen ryhmien 
alaryhmät kuuluvat tämän määritelmän 
piiriin, niitä olisi pidettävä lobbaajina ja 
kohdeltava samalla tavoin: ammattimaiset 
lobbaajat, yritysten omat lobbaajat, 
hallituksista riippumattomat järjestöt, 
ajatushautomot, ammattikunnat, 
ammattiyhdistykset ja työnantajajärjestöt ja 
lakimiehet, kun näiden tarkoituksena on 
vaikuttaa politiikkaan pikemmin kuin 
oikeuskäytäntöön;

Or. el

Tarkistus 37
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
8 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että kaikkia tämän määritelmän 
piiriin kuuluvia toimijoita olisi pidettävä 
lobbaajina ja kohdeltava samalla tavoin: 
ammattimaiset lobbaajat, yritysten omat 
lobbaajat, hallituksista riippumattomat 
järjestöt, ajatushautomot, ammattikunnat, 
ammattiyhdistykset ja työnantajajärjestöt ja 
lakimiehet, kun näiden tarkoituksena on 
vaikuttaa politiikkaan pikemmin kuin 
oikeuskäytäntöön;

8. korostaa, että kaikkia tämän määritelmän 
piiriin kuuluvia toimijoita olisi pidettävä 
lobbaajina ja kohdeltava samalla tavoin: 
ammattimaiset lobbaajat, yritysten omat 
lobbaajat, hallituksista riippumattomat 
järjestöt, ajatushautomot, ammattikunnat, 
ammattiyhdistykset ja työnantajajärjestöt ja 
lakimiehet, kun näiden tarkoituksena on 
vaikuttaa politiikkaan pikemmin kuin 
oikeuskäytäntöön; katsoo kuitenkin, että 
olisi pidettävä mielessä huomattava ero 
niiden organisaatioiden välillä, jotka 
pyrkivät saamaan yksityistä etua, ja 
niiden välillä, joiden tavoitteet ovat 
erityisesti julkisia tai yhteiskunnallisia;

Or. en

Tarkistus 38
György Schöpflin

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että kaikkia tämän määritelmän 
piiriin kuuluvia toimijoita olisi pidettävä 
lobbaajina ja kohdeltava samalla tavoin: 
ammattimaiset lobbaajat, yritysten omat 
lobbaajat, hallituksista riippumattomat 
järjestöt, ajatushautomot, ammattikunnat, 
ammattiyhdistykset ja työnantajajärjestöt ja
lakimiehet, kun näiden tarkoituksena on 
vaikuttaa politiikkaan pikemmin kuin 
oikeuskäytäntöön;

8. korostaa, että kaikkia tämän määritelmän 
piiriin kuuluvia ja EU:n toimielimiin 
useasti vaikuttavia toimijoita olisi 
pidettävä lobbaajina ja kohdeltava samalla 
tavoin: ammattimaiset lobbaajat, yritysten 
omat lobbaajat, hallituksista 
riippumattomat järjestöt, ammattikunnat, 
ammattiyhdistykset ja työnantajajärjestöt, 
voittoa tavoittelevat ja voittoa 
tavoittelemattomat järjestöt, 
edunvalvontatoimia toteuttavat 
diplomaattiedustajat ja lakimiehet, kun 
näiden tarkoituksena on vaikuttaa 
politiikkaan pikemmin kuin 
oikeuskäytäntöön;

Or. en
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Tarkistus 39
Costas Botopoulos

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että kaikkia tämän määritelmän 
piiriin kuuluvia toimijoita olisi pidettävä 
lobbaajina ja kohdeltava samalla tavoin: 
ammattimaiset lobbaajat, yritysten omat 
lobbaajat, hallituksista riippumattomat 
järjestöt, ajatushautomot, ammattikunnat, 
ammattiyhdistykset ja työnantajajärjestöt ja 
lakimiehet, kun näiden tarkoituksena on 
vaikuttaa politiikkaan pikemmin kuin 
oikeuskäytäntöön;

8. korostaa, että julkista ja yksityistä etua 
ajavien edustajien perustavanlaatuisesta 
erosta huolimatta kaikkia tämän 
määritelmän piiriin kuuluvia toimijoita 
olisi pidettävä lobbaajina ja kohdeltava 
samalla tavoin: ammattimaiset lobbaajat, 
yritysten omat lobbaajat, hallituksista 
riippumattomat järjestöt, ammattikunnat, 
ammattiyhdistykset ja työnantajajärjestöt, 
voittoa tavoittelevat ja voittoa 
tavoittelemattomat järjestöt ja lakimiehet, 
kun näiden tarkoituksena on vaikuttaa 
politiikkaan pikemmin kuin 
oikeuskäytäntöön;

Or. en

Tarkistus 40
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että kaikkia tämän määritelmän 
piiriin kuuluvia toimijoita olisi pidettävä 
lobbaajina ja kohdeltava samalla tavoin: 
ammattimaiset lobbaajat, yritysten omat 
lobbaajat, hallituksista riippumattomat 
järjestöt, ajatushautomot, ammattikunnat, 
ammattiyhdistykset ja työnantajajärjestöt ja 
lakimiehet, kun näiden tarkoituksena on 
vaikuttaa politiikkaan pikemmin kuin 
oikeuskäytäntöön;

8. korostaa, että kaikkia tämän määritelmän 
piiriin kuuluvia ja EU:n toimielimiin 
useasti vaikuttavia toimijoita olisi 
pidettävä lobbaajina ja kohdeltava samalla
tavoin: ammattimaiset lobbaajat, yritysten 
omat lobbaajat, hallituksista 
riippumattomat järjestöt, ajatushautomot, 
ammattikunnat, ammattiyhdistykset ja 
työnantajajärjestöt, voittoa tavoittelevat ja 
voittoa tavoittelemattomat järjestöt ja 
lakimiehet;
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Or. en

Tarkistus 41
Alexander Stubb

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että kaikkia tämän määritelmän 
piiriin kuuluvia toimijoita olisi pidettävä 
lobbaajina ja kohdeltava samalla tavoin: 
ammattimaiset lobbaajat, yritysten omat 
lobbaajat, hallituksista riippumattomat 
järjestöt, ajatushautomot, ammattikunnat, 
ammattiyhdistykset ja työnantajajärjestöt ja 
lakimiehet, kun näiden tarkoituksena on 
vaikuttaa politiikkaan pikemmin kuin 
oikeuskäytäntöön;

8. korostaa, että kaikkia tämän määritelmän 
piiriin kuuluvia EU:n toimielinten 
ulkopuolisia ja toimielimiin useasti 
vaikuttavia toimijoita olisi pidettävä 
lobbaajina ja kohdeltava samalla tavoin: 
ammattimaiset lobbaajat, yritysten omat 
lobbaajat, hallituksista riippumattomat 
järjestöt, ammattikunnat, 
ammattiyhdistykset ja työnantajajärjestöt, 
voittoa tavoittelevat ja voittoa 
tavoittelemattomat järjestöt ja lakimiehet, 
kun näiden tarkoituksena on vaikuttaa 
politiikkaan pikemmin kuin 
oikeuskäytäntöön;

Or. en

Tarkistus 42
Othmar Karas

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että kaikkia tämän määritelmän 
piiriin kuuluvia toimijoita olisi pidettävä 
lobbaajina ja kohdeltava samalla tavoin: 
ammattimaiset lobbaajat, yritysten omat 
lobbaajat, hallituksista riippumattomat 
järjestöt, ajatushautomot, ammattikunnat, 
ammattiyhdistykset ja työnantajajärjestöt ja 
lakimiehet, kun näiden tarkoituksena on 
vaikuttaa politiikkaan pikemmin kuin 

8. korostaa, että kaikkia tämän määritelmän 
piiriin kuuluvia toimijoita olisi pidettävä 
lobbaajina ja kohdeltava samalla tavoin: 
ammattimaiset lobbaajat, yritysten omat 
lobbaajat, hallituksista riippumattomat 
järjestöt, ajatushautomot, ammattikunnat, 
ammattiyhdistykset ja työnantajajärjestöt ja 
lakimiehet, kun ne eivät:
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oikeuskäytäntöön;
a) edusta asiakasta oikeudellisissa, 
näennäisesti oikeudellisissa, 
hallinnollisissa, kurinpidollisissa tai 
muunlaisissa menettelyissä tai
b) anna oikeudellisia neuvoja EU:n 
toimielinten poliittisissa menettelyissä tai 
päätöksenteossa;

Or. en

Tarkistus 43
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. korostaa kuitenkin myös sitä, että 
jäsenvaltioiden alueet ja kunnat sekä 
EU:n ja jäsenvaltioiden poliittiset 
puolueet ovat Euroopan parlamentin 
etuoikeutettuja kumppaneita, joiden 
edustajia ei pidä katsoa lobbaajiksi 
suunniteltujen sääntöjen tarkoituksessa;

Or. de

Tarkistus 44
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. katsoo, että taloudellisia tietojakin 
koskevan uskottavan ja tehokkaan 
rekisteröinnin ja ilmoitusjärjestelmän 
EU:n kaikissa toimielimissä sekä kaikkien 
toimielinten jäsenille lähetettyjen 
asiakirjojen avoimuuden pitää olla 
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pakollista kaikille lobbaajille ja että nämä 
on liitettävä yhteisiin eettisiin 
menettelysääntöihin;

Or. en

Tarkistus 45
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. pitää periaatteessa tervetulleena 
komission ehdotusta ”yhden luukun” 
järjestelmäksi, jossa lobbaajat voisivat 
rekisteröityä sekä komissioon että 
parlamenttiin; muistuttaa kuitenkin 
komission ja parlamentin keskeisistä 
eroista toimieliminä; varaa siksi oikeuden 
arvioida komission ehdotusta sen 
valmistuttua ja päättää vasta sitten, 
asettuuko se tukemaan sitä vai ei;

9. pitää tervetulleena komission ehdotusta 
”yhden luukun” järjestelmäksi, jossa 
lobbaajat voisivat rekisteröityä sekä 
komissioon että parlamenttiin;

Or. en

Tarkistus 46
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. pitää periaatteessa tervetulleena 
komission ehdotusta ”yhden luukun” 
järjestelmäksi, jossa lobbaajat voisivat 
rekisteröityä sekä komissioon että 
parlamenttiin; muistuttaa kuitenkin 
komission ja parlamentin keskeisistä 
eroista toimieliminä; varaa siksi oikeuden 
arvioida komission ehdotusta sen 
valmistuttua ja päättää vasta sitten, 

9. pitää periaatteessa tervetulleena 
komission ehdotusta ”yhden luukun” 
järjestelmäksi, jossa lobbaajat voisivat 
rekisteröityä sekä komissioon että 
parlamenttiin; muistuttaa kuitenkin 
komission ja parlamentin keskeisistä 
eroista toimieliminä; muistuttaa lisäksi 
siitä, että niiden lobbaajien määrä, jotka 
pääsevät Euroopan parlamentin tiloihin, 
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asettuuko se tukemaan sitä vai ei; on pidettävä kohtuullisena; kehottaa siksi 
ottamaan käyttöön järjestelmän, jonka 
perusteella lobbaajien on rekisteröidyttävä 
ainoastaan kerran molempiin toimielimiin 
ja jossa kukin toimielin voi päättää, 
antaako se kulkuluvan tiloihinsa, jolloin 
parlamentti voi jatkossakin rajoittaa 
kullekin järjestölle/yritykselle 
myönnettävien kulkulupien määrän 
neljään;

Or. en

Tarkistus 47
Carlos Carnero González

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. pitää periaatteessa tervetulleena 
komission ehdotusta ”yhden luukun” 
järjestelmäksi, jossa lobbaajat voisivat 
rekisteröityä sekä komissioon että 
parlamenttiin; muistuttaa kuitenkin 
komission ja parlamentin keskeisistä 
eroista toimieliminä; varaa siksi oikeuden 
arvioida komission ehdotusta sen 
valmistuttua ja päättää vasta sitten, 
asettuuko se tukemaan sitä vai ei;

9. pitää periaatteessa tervetulleena 
komission ehdotusta ”yhden luukun” 
järjestelmäksi, jossa lobbaajat voisivat 
rekisteröityä sekä komissioon että 
parlamenttiin; katsoo, että komission ja 
parlamentin olisi yhdessä pidettävä tätä 
rekisteriä ja että rekisterin olisi 
sisällettävä yhteinen 
rangaistusjärjestelmä ja yhteiset eettiset 
menettelysäännöt; muistuttaa kuitenkin 
komission ja parlamentin keskeisistä 
eroista toimieliminä; varaa siksi oikeuden 
arvioida komission ehdotusta sen 
valmistuttua ja päättää vasta sitten, 
asettuuko se tukemaan sitä vai ei;

Or. en

Tarkistus 48
Alexander Stubb

Päätöslauselmaesitys
9 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. pitää periaatteessa tervetulleena 
komission ehdotusta ”yhden luukun” 
järjestelmäksi, jossa lobbaajat voisivat 
rekisteröityä sekä komissioon että 
parlamenttiin; muistuttaa kuitenkin 
komission ja parlamentin keskeisistä 
eroista toimieliminä; varaa siksi oikeuden 
arvioida komission ehdotusta sen 
valmistuttua ja päättää vasta sitten, 
asettuuko se tukemaan sitä vai ei;

9. pitää periaatteessa tervetulleena 
komission ehdotusta ”yhden luukun” 
järjestelmäksi, jossa lobbaajat voisivat 
rekisteröityä sekä komissioon että 
parlamenttiin, ja pyytää tekemään 
toimielinten välisen sopimuksen yhteisestä 
rekisteristä, josta parlamentti, komissio ja 
neuvosto yhdessä vastaavat; muistuttaa 
kuitenkin komission, parlamentin ja 
neuvoston keskeisistä eroista toimieliminä; 
kehottaa parlamenttia, komissiota ja 
neuvostoa tunnustamaan vastavuoroisesti 
erilliset rekisterit, mikäli yhteistä 
rekisteriä ei saada luotua;

Or. en

Tarkistus 49
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. ehdottaa, että perustetaan 
mahdollisimman pian yhteinen 
virkamiestyöryhmä, joka koostuu sekä 
parlamentin että komission edustajista ja 
joka tarkastelee yhteisen rekisterin 
vaikutuksia;

10. ehdottaa, että perustetaan pikaisesti 
yhteinen työryhmä, joka koostuu sekä 
parlamentin että komission edustajista, 
jotta saadaan mahdollisuus yhteisen 
rekisterin kehittämiseen;

Or. en

Tarkistus 50
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
10 kohta



AM\712544FI.doc 27/44 PE402.883v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. ehdottaa, että perustetaan 
mahdollisimman pian yhteinen 
virkamiestyöryhmä, joka koostuu sekä 
parlamentin että komission edustajista ja 
joka tarkastelee yhteisen rekisterin 
vaikutuksia;

10. ehdottaa, että perustetaan 
mahdollisimman pian yhteinen työryhmä, 
joka koostuu sekä parlamentin että 
komission edustajista ja joka tarkastelee 
tällaisen yhteisen rekisterin yksityiskohtia, 
mukaan luettuna säännöt rangaistuksista, 
kulkuluvista ja rakennuksiin pääsystä;

Or. en

Tarkistus 51
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. ehdottaa, että perustetaan 
mahdollisimman pian yhteinen 
virkamiestyöryhmä, joka koostuu sekä 
parlamentin että komission edustajista ja 
joka tarkastelee yhteisen rekisterin 
vaikutuksia;

10. ehdottaa, että perustetaan 
mahdollisimman pian komission korkean 
tason virkamiehistä ja 
puheenjohtajakokouksen nimittämistä 
Euroopan parlamentin edustajista 
koostuva yhteinen työryhmä, jonka 
tarkoituksena on tarkastella vuoden 2008 
loppuun asti yhteisen rekisterin 
vaikutuksia kaikkiin niihin edunvalvojiin, 
jotka haluavat päästä Euroopan 
parlamentin tai komission tiloihin; 
kehottaa pääsihteeriään ryhtymään 
asianmukaisiin toimiin;

Or. en

Tarkistus 52
Werner Langen

Päätöslauselmaesitys
10 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. ehdottaa, että perustetaan 
mahdollisimman pian yhteinen 
virkamiestyöryhmä, joka koostuu sekä 
parlamentin että komission edustajista ja 
joka tarkastelee yhteisen rekisterin 
vaikutuksia;

10. ehdottaa, että perustetaan 
mahdollisimman pian komission, 
neuvoston ja parlamentin yhteinen 
työryhmä, johon kuuluu poliittisia 
päättäjiä ja joka tarkastelee yhteisen 
rekisterin edellytyksiä ja vaikutuksia;

Or. de

Tarkistus 53
Alexander Stubb

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. ehdottaa, että perustetaan 
mahdollisimman pian yhteinen 
virkamiestyöryhmä, joka koostuu sekä
parlamentin että komission edustajista ja 
joka tarkastelee yhteisen rekisterin 
vaikutuksia;

10. ehdottaa, että perustetaan 
mahdollisimman pian yhteinen 
virkamiestyöryhmä, joka koostuu 
parlamentin, komission ja neuvoston 
edustajista ja jonka tehtävänä on 
tarkastella vuoden 2008 loppuun asti 
yhteisen rekisterin vaikutuksia ja laatia 
yhteiset menettelysäännöt; kehottaa 
pääsihteeriään ryhtymään asianmukaisiin 
toimiin;

Or. en

Tarkistus 54
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. suosittelee, että neuvosto liittyy 
mahdolliseen yhteiseen rekisteriin; katsoo, 
että on huolellisesti tarkasteltava tapaa, 

11. kehottaa neuvostoa liittymään 
yhteiseen rekisteriin;
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jolla edunvalvojat ovat yhteydessä 
neuvostoon yhteispäätösmenettelyssä 
käsiteltävien asioiden kyseessä ollen;

Or. en

Tarkistus 55
Alexander Stubb

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. suosittelee, että neuvosto liittyy
mahdolliseen yhteiseen rekisteriin; katsoo, 
että on huolellisesti tarkasteltava tapaa, 
jolla edunvalvojat ovat yhteydessä 
neuvostoon yhteispäätösmenettelyssä 
käsiteltävien asioiden kyseessä ollen;

11. kehottaa neuvostoa liittymään 
mahdolliseen yhteiseen rekisteriin; katsoo, 
että on huolellisesti tarkasteltava tapaa, 
jolla edunvalvojat ovat yhteydessä 
neuvoston sihteeristöön 
yhteispäätösmenettelyssä käsiteltävien 
asioiden kyseessä ollen;

Or. en

Tarkistus 56
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. on tietoinen sekä vapaaehtoisen että 
pakollisen edunvalvojien rekisteröinnin 
puolesta esitetyistä perusteluista; panee 
merkille komission aikomuksen 
käynnistää vapaaehtoinen rekisteri ja 
arvioida järjestelmää vuoden kuluttua; 
muistuttaa, että parlamentin rekisteri on 
jo käytännössä pakollinen, koska 
rekisteröinti on parlamenttiin pääsyn 
edellytys;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 57
Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. on tietoinen sekä vapaaehtoisen että 
pakollisen edunvalvojien rekisteröinnin 
puolesta esitetyistä perusteluista; panee 
merkille komission aikomuksen 
käynnistää vapaaehtoinen rekisteri ja 
arvioida järjestelmää vuoden kuluttua; 
muistuttaa, että parlamentin rekisteri on 
jo käytännössä pakollinen, koska 
rekisteröinti on parlamenttiin pääsyn 
edellytys;

12. kehottaa perustamaan pakollisen
edunvalvojien rekisterin, kun Lissabonin 
sopimus antaa sille asianmukaisen 
oikeusperustan; päättää tehdä sillä välin 
yhteistyötä komission kanssa toimielinten 
välisen sopimuksen avulla vapaaehtoisen 
rekisterin perustamiseksi;

Or. en

Tarkistus 58
Richard Corbett

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. on tietoinen sekä vapaaehtoisen että 
pakollisen edunvalvojien rekisteröinnin 
puolesta esitetyistä perusteluista; panee 
merkille komission aikomuksen käynnistää 
vapaaehtoinen rekisteri ja arvioida 
järjestelmää vuoden kuluttua; muistuttaa, 
että parlamentin rekisteri on jo käytännössä 
pakollinen, koska rekisteröinti on 
parlamenttiin pääsyn edellytys; 

12. on tietoinen sekä vapaaehtoisen että 
pakollisen edunvalvojien rekisteröinnin 
puolesta esitetyistä perusteluista; panee 
merkille komission aikomuksen käynnistää 
vapaaehtoinen rekisteri ja arvioida 
järjestelmää vuoden kuluttua, mutta on 
huolissaan siitä, että täysin vapaaehtoinen 
järjestelmä antaa 
vastuuntunnottomammille lobbaajille 
mahdollisuuden välttää noudattamista; 
muistuttaa, että parlamentin rekisteri on jo 
käytännössä pakollinen, koska rekisteröinti 
on parlamenttiin pääsyn edellytys;

Or. en
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Tarkistus 59
Costas Botopoulos

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. on tietoinen sekä vapaaehtoisen että 
pakollisen edunvalvojien rekisteröinnin 
puolesta esitetyistä perusteluista; panee 
merkille komission aikomuksen käynnistää 
vapaaehtoinen rekisteri ja arvioida 
järjestelmää vuoden kuluttua; muistuttaa, 
että parlamentin rekisteri on jo käytännössä 
pakollinen, koska rekisteröinti on 
parlamenttiin pääsyn edellytys;

12. on tietoinen sekä vapaaehtoisen että 
pakollisen edunvalvojien rekisteröinnin 
puolesta esitetyistä perusteluista; panee 
merkille komission aikomuksen käynnistää 
vapaaehtoinen rekisteri ja arvioida 
järjestelmää vuoden kuluttua; ottaa 
huomioon, että oikeusperusta pakolliselle 
rekisterille annetaan Lissabonin 
sopimuksessa, ja katsoo näin ollen, että 
pakollinen rekisteri on asianmukaisin 
keino lisätä avoimuutta; muistuttaa, että 
parlamentin nykyinen rekisteri on jo 
käytännössä pakollinen, koska rekisteröinti 
on parlamenttiin pääsyn edellytys;

Or. en

Tarkistus 60
Alexander Stubb

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. on tietoinen sekä vapaaehtoisen että 
pakollisen edunvalvojien rekisteröinnin 
puolesta esitetyistä perusteluista; panee
merkille komission aikomuksen käynnistää 
vapaaehtoinen rekisteri ja arvioida 
järjestelmää vuoden kuluttua; muistuttaa, 
että parlamentin rekisteri on jo 
käytännössä pakollinen, koska 
rekisteröinti on parlamenttiin pääsyn 
edellytys;

12. on tietoinen sekä vapaaehtoisen että 
pakollisen edunvalvojien rekisteröinnin 
puolesta esitetyistä perusteluista; panee 
merkille komission aikomuksen käynnistää 
vapaaehtoinen rekisteri ja arvioida 
järjestelmää vuoden kuluttua; panee 
merkille, että oikeusperusta pakolliselle 
rekisterille annetaan Lissabonin 
sopimuksella; katsoo, että rekisteröintiä 
olisi vaadittava lobbaajilta, jotka haluavat 
päästä toistuvasti toimielinten tiloihin, 
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kuten toimitaan jo parlamentin osalta;

Or. en

Tarkistus 61
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. on tietoinen sekä vapaaehtoisen että 
pakollisen edunvalvojien rekisteröinnin 
puolesta esitetyistä perusteluista; panee 
merkille komission aikomuksen käynnistää 
vapaaehtoinen rekisteri ja arvioida 
järjestelmää vuoden kuluttua; muistuttaa, 
että parlamentin rekisteri on jo 
käytännössä pakollinen, koska 
rekisteröinti on parlamenttiin pääsyn 
edellytys;

12. on tietoinen sekä vapaaehtoisen että 
pakollisen edunvalvojien rekisteröinnin 
puolesta esitetyistä perusteluista; panee 
merkille komission aikomuksen käynnistää 
vapaaehtoinen rekisteri ja arvioida 
järjestelmää vuoden kuluttua; muistuttaa, 
että kirjautuminen parlamentin rekisteriin 
on kuitenkin ehdottomana edellytyksenä 
Euroopan parlamenttiin rekisteröityneen 
lobbaajan aseman ja siihen liittyvien 
oikeuksien saamiselle, mukaan luettuna 
oikeus vapaaseen pääsyyn parlamentin 
tiloihin;

Or. de

Tarkistus 62
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. panee merkille komission luonnoksen 
edunvalvojia koskeviksi 
menettelysäännöiksi; muistuttaa 
komissiota siitä, että parlamentilla on ollut 
tällainen säännöstö jo yli kymmenen 
vuoden ajan, ja kehottaa komissiota 
neuvottelemaan parlamentin kanssa 
yhteisen säännöstön luomiseksi;

13. muistuttaa komissiota siitä, että 
parlamentilla on ollut tällainen säännöstö 
jo yli kymmenen vuoden ajan; katsoo 
kuitenkin, että järjestelmää olisi 
parannettava ja rangaistuksia 
tiukennettava; katsoo, että säännöillä olisi 
varmistettava lobbaajien perusteellinen 
valvonta ja säädettävä kulkulupien 
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peruuttamisesta ja epäeettisten lobbaajien 
mustan listan luomisesta;

Or. en

Tarkistus 63
Costas Botopoulos

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. panee merkille komission luonnoksen 
edunvalvojia koskeviksi 
menettelysäännöiksi; muistuttaa komissiota 
siitä, että parlamentilla on ollut tällainen 
säännöstö jo yli kymmenen vuoden ajan, ja 
kehottaa komissiota neuvottelemaan 
parlamentin kanssa yhteisen säännöstön 
luomiseksi;

13. panee merkille komission luonnoksen 
edunvalvojia koskeviksi 
menettelysäännöiksi; muistuttaa komissiota 
siitä, että parlamentilla on ollut tällainen 
säännöstö jo yli kymmenen vuoden ajan, ja 
kehottaa komissiota neuvottelemaan 
parlamentin kanssa sellaisen yhteisen 
säännöstön luomiseksi, joka sisältää myös 
täytäntöönpano- ja 
rangaistusmekanismin; katsoo, että 
lobbaajat, jotka haluavat kuulua uuteen 
rekisteriin, on velvoitettava hyväksymään 
säännöstö parlamentin tavoin;

Or. el

Tarkistus 64
Othmar Karas

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. panee merkille komission luonnoksen 
edunvalvojia koskeviksi 
menettelysäännöiksi; muistuttaa komissiota 
siitä, että parlamentilla on ollut tällainen 
säännöstö jo yli kymmenen vuoden ajan, ja 
kehottaa komissiota neuvottelemaan 
parlamentin kanssa yhteisen säännöstön 

13. panee merkille komission luonnoksen 
edunvalvojia koskeviksi 
menettelysäännöiksi; kehottaa komissiota 
tunnustamaan, että kysymys siitä, olisiko 
asianajajiin sovellettava heidän omia 
menettelysääntöjään vai komission 
ehdottamia uusia säännöksiä, riippuu 
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luomiseksi; siitä, kuuluvatko asianajajien toimet 
8 kohdassa tarkoitettuihin toimiin;
muistuttaa komissiota siitä, että 
parlamentilla on ollut tällainen säännöstö 
jo yli kymmenen vuoden ajan, ja kehottaa 
komissiota neuvottelemaan parlamentin 
kanssa yhteisen säännöstön luomiseksi;

Or. en

Tarkistus 65
Alexander Stubb

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. panee merkille komission luonnoksen 
edunvalvojia koskeviksi 
menettelysäännöiksi; muistuttaa komissiota 
siitä, että parlamentilla on ollut tällainen 
säännöstö jo yli kymmenen vuoden ajan, ja 
kehottaa komissiota neuvottelemaan 
parlamentin kanssa yhteisen säännöstön
luomiseksi;

13. panee merkille komission luonnoksen 
edunvalvojia koskeviksi 
menettelysäännöiksi; muistuttaa komissiota 
siitä, että parlamentilla on ollut tällainen 
säännöstö jo yli kymmenen vuoden ajan, ja 
kehottaa komissiota neuvottelemaan 
parlamentin kanssa yhteisten sääntöjen 
luomiseksi;

Or. en

Tarkistus 66
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. muistuttaa, että parlamentin 
nykyisessä työjärjestyksessä määrätään jo, 
että menettelysääntöjen rikkominen voi 
johtaa kulkuluvan peruuttamiseen, mikä 
merkitsee poistamista rekisteristä;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 67
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. muistuttaa, että parlamentin nykyisessä 
työjärjestyksessä määrätään jo, että 
menettelysääntöjen rikkominen voi johtaa 
kulkuluvan peruuttamiseen, mikä 
merkitsee poistamista rekisteristä;

14. muistuttaa, että parlamentin nykyisessä 
työjärjestyksessä määrätään jo, että
menettelysääntöjen rikkominen voi johtaa 
kulkuluvan peruuttamiseen, mikä 
merkitsee poistamista rekisteristä; kehottaa 
puhemiehistöä tarkastelemaan 
kvestoreiden ehdotuksen perusteella sitä, 
miten voidaan paremmin valvoa, että 
lobbaajat noudattavat näitä 
menettelysääntöjä, ja miten voidaan 
varmistaa rangaistusten suurempi 
avoimuus, kunnes yhteiset 
menettelysäännöt voidaan luoda ja 
yhteinen rekisteri perustaa;

Or. en

Tarkistus 68
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. muistuttaa, että parlamentin nykyisessä 
työjärjestyksessä määrätään jo, että 
menettelysääntöjen rikkominen voi johtaa 
kulkuluvan peruuttamiseen, mikä 
merkitsee poistamista rekisteristä;

14. muistuttaa, että parlamentin nykyisessä 
työjärjestyksessä määrätään jo, että 
menettelysääntöjen rikkominen voi johtaa 
rekisteristä poistamiseen ja näin ollen 
Euroopan parlamenttiin rekisteröityneen 
lobbaajan aseman ja kyseiseen asemaan 
liittyvien oikeuksien peruuttamiseen, 
mukaan luettuna oikeus vapaaseen 
pääsyyn Euroopan parlamentin tiloihin;

Or. de
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Tarkistus 69
Alexander Stubb

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. muistuttaa, että parlamentin nykyisessä 
työjärjestyksessä määrätään jo, että 
menettelysääntöjen rikkominen voi johtaa 
kulkuluvan peruuttamiseen, mikä 
merkitsee poistamista rekisteristä;

14. korostaa, että rangaistuksia olisi 
sovellettava sellaisiin lobbaajiin, jotka 
ovat rikkoneet menettelysääntöjä; 
muistuttaa, että parlamentin nykyisessä 
työjärjestyksessä määrätään jo, että 
menettelysääntöjen rikkominen voi johtaa 
kulkuluvan peruuttamiseen, mikä 
merkitsee poistamista rekisteristä; 
korostaa, että rekisterin tietojen 
vahvistamiseen olisi osoitettava riittävästi 
resursseja (henkilöstöä ja varoja);

Or. en

Tarkistus 70
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. korostaa, että rangaistuksia olisi 
sovellettava sellaisiin lobbaajiin, jotka 
ovat tahallisesti antaneet riittämättömiä 
tai vääriä tietoja; korostaa, että rekisterin 
tietojen vahvistamiseen olisi osoitettava 
riittävästi resursseja (henkilöstöä ja 
varoja); katsoo, että komission rekisterin 
osalta rangaistuksiin voisi kuulua 
rekisteröinnin keskeyttäminen ja 
vakavammissa tapauksissa poistaminen 
rekisteristä; katsoo, että luettelo 
lobbaajista, jotka ovat saaneet 
rangaistuksen, olisi julkaistava rekisterin 
kotisivuilla; katsoo, että kun yhteinen 
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rekisteri on perustettu, lobbaajien kaiken 
epäasiallisen käytöksen on johdettava 
rangaistuksiin, jotka liittyvät pääsyyn 
rekisteriä käyttävien toimielinten tiloihin; 
kehottaa yhteistä työryhmää luomaan 
menettelyn lobbaajien rangaistusten 
päättämiseksi;

Or. en

Tarkistus 71
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa, että rekisterin on oltava 
käyttäjäystävällinen ja että yleisön on 
voitava helposti löytää rekisteri ja tehdä 
sieltä hakuja;

15. korostaa, että rekisterin on oltava 
käyttäjäystävällinen ja että yleisön on 
voitava helposti löytää rekisteri ja tehdä 
sieltä hakuja ja että sen on sisällettävä 
edunvalvontayritysten nimien lisäksi myös 
itse lobbaajien nimet;

Or. en

Tarkistus 72
Costas Botopoulos

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa, että rekisterin on oltava 
käyttäjäystävällinen ja että yleisön on 
voitava helposti löytää rekisteri ja tehdä 
sieltä hakuja;

15. korostaa, että rekisterin on oltava 
käyttäjäystävällinen ja helposti saatavilla 
Internetissä ja että yleisön on voitava 
helposti löytää rekisteri ja tehdä sieltä 
hakuja;

Or. el
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Tarkistus 73
Costas Botopoulos

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. korostaa, että rekisterin olisi 
sisällettävä erillisiä luokkia, joihin 
lobbaajat rekisteröidään niiden 
eturyhmän mukaan (esimerkiksi 
ammattiyhdistykset, yritysten edustajat, 
ammattiliitot, työnantajien järjestöt, 
asianajotoimistot, kansalaisjärjestöt jne.);

Or. el

Tarkistus 74
Claude Turmes, Gérard Onesta

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. panee merkille, että komission 
ehdotuksen mukaisesti rekisteröityjen 
edunvalvojien olisi ilmoitettava:

16. tukee komission päätöstä pyytää 
rekisteröidyiltä edunvalvojilta 
taloudellisia tietoja; katsoo, että rekisterin 
olisi sisällettävä seuraavat tiedot kaikista 
edunvalvontaa EU:n toimielimissä 
harjoittavista oikeushenkilöistä:

– EU:n toimielimiä lobbaavien konsultti-
ja asianajotoimistojen osalta kyseiseen 
edunvalvontaan liittyvä liikevaihto sekä 
asiakkaiden suhteellinen painoarvo 
kyseisessä liikevaihdossa,

– asiat, joita he ajavat,

– yritysten omien lobbausyksiköiden ja 
ammattiyhdistysten osalta arvio EU:n 
toimielinten suorasta edunvalvonnasta 
aiheutuvista kuluista ja,

– palkattujen lobbaajien nimet;

– kansalaisjärjestöjen ja 
ajatushautomoiden osalta 
kokonaisbudjetti ja jakautuminen 
päärahoituslähteiden mukaan;

– vuotuiset tulot ja niiden tarkat lähteet,



AM\712544FI.doc 39/44 PE402.883v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

– edunvalvontaan käytetty 
kokonaisbudjetti jaoteltuna erillisiin 
edunvalvonnan aloihin;
katsoo, että lobbauspalveluja asiakkaille 
tarjoavien yritysten osalta rekisterin on 
sisällettävä myös seuraavat tiedot:
– niiden asiakkaiden nimet, joiden 
puolesta edunvalvontaa toteutetaan,
– asiakaskohtaiset edunvalvonnan alat ja 
talousarviot,
– eri asiakkaille työskentelevien 
lobbaajien nimet;

Or. en

Tarkistus 75
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. panee merkille, että komission 
ehdotuksen mukaisesti rekisteröityjen 
edunvalvojien olisi ilmoitettava:

16. kehottaa komissiota ottamaan 
käyttöön rekisteröityjen edunvalvojien
taloudellisten tietojen 
ilmoitusjärjestelmän, jonka nojalla niiden 
on ilmoitettava:

– EU:n toimielimiä lobbaavien konsultti- ja 
asianajotoimistojen osalta kyseiseen 
edunvalvontaan liittyvä liikevaihto sekä 
asiakkaiden suhteellinen painoarvo 
kyseisessä liikevaihdossa,

– EU:n toimielimiä lobbaavien konsultti- ja 
asianajotoimistojen osalta kyseiseen 
edunvalvontaan liittyvä liikevaihto
ilmoitettuna tarkoituksenmukaisella 
asteikolla, kuten 5 000–10 000 euroa, ja 
kyseisen liikevaihdon osuus 
kokonaisliikevaihdosta sekä asiakkaiden 
suhteellinen painoarvo kyseisessä 
liikevaihdossa,

– yritysten omien lobbausyksiköiden ja 
ammattiyhdistysten osalta arvio EU:n 
toimielinten suorasta edunvalvonnasta 
aiheutuvista kuluista ja,

– yritysten omien lobbausyksiköiden ja 
ammattiyhdistysten osalta arvio EU:n 
toimielinten suorasta edunvalvonnasta 
aiheutuvista kuluista ilmoitettuna 
tarkoituksenmukaisella asteikolla, kuten 
5 000–10 000 euroa, ja kyseisen 
liikevaihdon osuus kokonaisliikevaihdosta
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ja,
– kansalaisjärjestöjen ja ajatushautomoiden 
osalta kokonaisbudjetti ja jakautuminen 
päärahoituslähteiden mukaan;

– kansalaisjärjestöjen ja ajatushautomoiden 
osalta kokonaisbudjetti ja jakautuminen 
päärahoituslähteiden mukaan;

Or. en

Tarkistus 76
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
16 kohta – johdantolause

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. panee merkille, että komission
ehdotuksen mukaisesti rekisteröityjen 
edunvalvojien olisi ilmoitettava:

16. on tyytyväinen komission päätökseen 
pyytää sisällyttämään rekisteriin 
seuraavat taloudelliset tiedot:

Or. en

Tarkistus 77
Costas Botopoulos

Päätöslauselmaesitys
16 kohta – johdantolause

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. panee merkille, että komission
ehdotuksen mukaisesti rekisteröityjen 
edunvalvojien olisi ilmoitettava:

16. tukee komission ehdotusta siitä, että 
rekisteröityjen edunvalvojien olisi 
ilmoitettava:

Or. el

Tarkistus 78
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Päätöslauselmaesitys
16 kohta – johdantolause
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. panee merkille, että komission 
ehdotuksen mukaisesti rekisteröityjen 
edunvalvojien olisi ilmoitettava:

16. panee merkille, että komission 
ehdotuksen mukaisesti rekisteröityjen 
edunvalvojien on ilmoitettava seuraavat 
taloudelliset tiedot:

Or. de

Tarkistus 79
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. katsoo, että päätöstä taloudellisten 
tietojen pyytämisestä rekisteröidyiltä 
edunvalvojilta olisi sovellettava 
ainoastaan mahdollisimman pieneen 
osaan kokonaisliikevaihdosta; korostaa, 
että riittävän yksityiskohtaiset taloudelliset 
tiedot ovat keskeinen vertailukohta EU:n 
uskottavassa avoimuusaloitteessa, ja 
muistuttaa, että taloutta koskevien 
numerotietojen lisäksi on ilmoitettava 
myös niiden henkilöiden nimet, jotka 
toimivat lobbaajina;

Or. en

Tarkistus 80
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Päätöslauselmaesitys
16 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 b. katsoo, että yksityiskohtaisessa 
ilmoitusjärjestelmässä taloudelliset tiedot 
olisi esitettävä enintään 10 000 euron 
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asteikkovälein ja että rekisteröinnin 
edellytykseksi olisi asetettava 5 000 euron 
vähimmäistason ylittäminen;

Or. en

Tarkistus 81
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että taloudellisten tietojen 
esittämisvaatimuksen on koskettava 
yhtäläisesti kaikkia edunvalvojia;

17. korostaa, että taloudellisten tietojen 
esittämisvaatimuksen on koskettava 
yhtäläisesti kaikkia rekisteröityjä 
edunvalvojia;

Or. de

Tarkistus 82
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa komissiota antamaan 
täsmällisempiä tietoja tällaisten tietojen 
esittämisen luonteesta ennen kuin 
parlamentti tekee päätöksen rekisteriin 
liittymisestä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 83
Alexander Stubb

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. panee merkille komission 
ehdottaman valvontamekanismin 
ehdotetun rekisterin sisältämien tietojen 
vahvistamiseksi ja katsoo, että on tärkeää 
osoittaa riittävästi varoja tätä tarkoitusta 
varten;

Or. en

Tarkistus 84
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. muistuttaa komissiota siitä, että 
taloutta koskevat numerotiedot eivät aina 
ole paras tapa saada tietoa 
lobbaustoiminnan laajuudesta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 85
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. muistuttaa komissiota siitä, että 
taloutta koskevat numerotiedot eivät aina 
ole paras tapa saada tietoa 
lobbaustoiminnan laajuudesta;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 86
Richard Corbett

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa asiasta vastaavia elimiään 
ehdottamaan työjärjestykseen tarvittavia 
muutoksia;

20. kehottaa asiasta vastaavaa valiokuntaa 
valmistelemaan tarvittavat muutokset 
parlamentin työjärjestykseen;

Or. en
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