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Amendement 1
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de mening van de Juridische 
Dienst,

Or. en

Amendement 2
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het lobbyen in het 
Europees Parlement aanzienlijk is 
toegenomen naarmate de bevoegdheden 
van het Parlement zijn uitgebreid,

A. overwegende dat het lobbyen in het 
Europees Parlement aanzienlijk is 
toegenomen naarmate de bevoegdheden 
van het Parlement zijn uitgebreid, en het 
lobbyen bij de Europese instellingen in 
het algemeen voortdurend toeneemt met 
betrekking tot de omvang van het lobbyen 
en de ontwikkeling van de sector,

Or. en

Amendement 3
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat het lobbyen niet 
uitsluitend is gericht op het beïnvloeden 
van beleid en wetgevingsbesluiten, maar 
ook op de toewijzing van 
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Gemeenschapsgelden en het controleren 
en handhaven van wetgeving,

Or. en

Amendement 4
Georgios Papastamkos

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Α bis. overwegende dat het Europees 
Parlement na de verwachte ratificatie van 
het verdrag van Lissabon medewetgever 
wordt bij vrijwel alle normale 
wetgevingsprocedures, wat nog meer 
lobbygroepen zal aantrekken,

Or. el

Amendement 5
Costas Botopoulos

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

Β. overwegende dat 
belangenvertegenwoordigers een 
belangrijke rol spelen in de open en 
pluralistische dialoog waarop een 
democratisch systeem is gebaseerd, en een 
belangrijke informatiebron zijn voor leden,

Β. overwegende dat 
belangenvertegenwoordigers een
belangrijke rol spelen in de open en 
pluralistische dialoog waarop een 
democratisch systeem is gebaseerd, en een 
belangrijke informatiebron zijn voor leden
bij het uitvoeren van hun mandaat,

Or. el
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Amendement 6
Costas Botopoulos

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat lobbygroepen niet 
alleen lobbyen bij leden maar de besluiten 
van het Parlement ook proberen te 
beïnvloeden via de 
secretariaatsmedewerkers van de 
parlementaire commissies, medewerkers 
van politieke partijen en assistenten van 
parlementsleden,

Or. el

Amendement 7
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat het Parlement al vanaf 
1996 een eigen register voor lobbyisten1

heeft gehad, evenals een gedragscode2, die 
lobbyisten verplicht om volgens hoge 
ethische normen te handelen,

E. overwegende dat het Parlement al vanaf 
1996 een eigen register voor lobbyisten1

heeft gehad, evenals een gedragscode2, die 
voor lobbyisten de verplichting bevat om 
volgens hoge ethische normen te handelen,

Or. en

Amendement 8
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ontwerpresolutie
Overweging E

                                               
1 Artikel 9, lid 4 van het Reglement.
2 Annex IX, artikel 3 van het Reglement
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Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat het Parlement al vanaf 
1996 een eigen register voor lobbyisten 
heeft gehad, evenals een gedragscode, die 
lobbyisten verplicht om volgens hoge 
ethische normen te handelen,

E. overwegende dat het Parlement al vanaf 
1996 een eigen register voor lobbyisten 
heeft gehad, evenals een gedragscode, die 
de geregistreerde lobbyisten verplicht om 
volgens hoge ethische normen te handelen,

Or. de

Amendement 9
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat er ongeveer 5 000 
geregistreerde lobbyisten zijn in het 
Parlement,

F. overwegende dat er thans ongeveer 
5 000 geregistreerde lobbyisten zijn in het 
Parlement,

Or. de

Amendement 10
Georgios Papastamkos

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat lobbygroepen 
lokale en nationale organisaties omvatten, 
waarvan de lidstaten verantwoordelijk zijn 
voor hun regulering, 

Or. el
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Amendement 11
Alexander Stubb

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat, volgens de 
mening van de Juridische Dienst van het 
Parlement alleen de Verenigde Staten, 
Canada, Duitsland en de Europese Unie 
regels hebben aangenomen die 
belangengroepen moeten volgen bij het 
lobbyen,

Or. en

Amendement 12
Costas Botopoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 bis. erkent de invloed van lobbygroepen 
bij de EU-besluitvoering en daarmee ook 
de noodzaak om een helder gedefinieerd 
regelgevingskader aan te nemen dat hun 
activiteiten regelt;

Or. el

Amendement 13
Georgios Papastamkos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat transparantie in alle 
Europese instellingen een absolute 
voorwaarde is voor de legitimiteit van de 

1. benadrukt dat een transparante en 
gelijke toegang tot alle Europese 
instellingen een absolute voorwaarde is 
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Unie en het vertrouwen van haar burgers; 
benadrukt dat transparantie 
tweerichtingsverkeer is dat zowel nodig is 
in het werk van de instellingen zelf als 
onder de lobbyisten;

voor de legitimiteit van de Unie en het 
vertrouwen van haar burgers; benadrukt dat 
transparantie tweerichtingsverkeer is dat 
zowel nodig is in het werk van de 
instellingen zelf als onder de lobbyisten; 
benadrukt dat gelijke toegang tot de 
Europese instellingen voor lobbygroepen 
de beschikbare kennis voor het leiden van 
de Unie uitbreidt;

Or. el

Amendement 14
Costas Botopoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. vindt het essentieel dat 
parlementsleden de identiteit moeten 
kennen van de organisaties die worden 
vertegenwoordigd door lobbygroepen;

Or. el

Amendement 15
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. erkent dat een lid, indien hij dit juist 
acht, (op vrijwillige basis) een 
"wetgevende voetafdruk" kan gebruiken, 
d.w.z. een indicatieve lijst (gevoegd bij de 
verslagen van het Parlement) van 
belangenvertegenwoordigers die zijn 
geraadpleegd tijdens de totstandkoming 
van het verslag; benadrukt niettemin dat 

2. stelt voor dat de verantwoordelijke 
commissiesecretariaten bij elk 
wetgevingsverslag waarover in de plenaire 
vergadering moet worden gestemd, een 
lijst van lobbyisten bijvoegen die zijn 
geraadpleegd tijdens de totstandkoming 
van het verslag of tijdens de raadpleging 
die door de verantwoordelijke commissie 
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het nog belangrijker is dat de Commissie 
een dergelijke "wetgevende voetafdruk"
bij haar wetgevingsinitiatieven voegt;

is uitgevoerd;

Or. de

Amendement 16
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. erkent dat een lid, indien hij dit juist 
acht, (op vrijwillige basis) een 
"wetgevende voetafdruk" kan gebruiken, 
d.w.z. een indicatieve lijst (gevoegd bij de 
verslagen van het Parlement) van 
belangenvertegenwoordigers die zijn 
geraadpleegd tijdens de totstandkoming 
van het verslag; benadrukt niettemin dat 
het nog belangrijker is dat de Commissie 
een dergelijke "wetgevende voetafdruk" bij 
haar wetgevingsinitiatieven voegt;

2. besluit het gebruik van een 
"wetgevende voetafdruk" te introduceren 
die een indicatieve lijst bevat (gevoegd bij 
de verslagen van het Parlement) van 
belangenvertegenwoordigers die zijn 
geraadpleegd tijdens de totstandkoming 
van het verslag; benadrukt niettemin dat 
het net zo belangrijk is dat de Commissie 
een dergelijke "wetgevende voetafdruk" bij 
haar wetgevingsinitiatieven voegt;

Or. en

Amendement 17
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. erkent dat een lid, indien hij dit juist 
acht, (op vrijwillige basis) een 
"wetgevende voetafdruk" kan gebruiken, 
d.w.z. een indicatieve lijst (gevoegd bij de 
verslagen van het Parlement) van 
belangenvertegenwoordigers die zijn 
geraadpleegd tijdens de totstandkoming 
van het verslag; benadrukt niettemin dat 

2. vindt het met het oog op de 
transparantie noodzakelijk, dat een lid, 
indien hij dit juist acht, (op vrijwillige 
basis) een "wetgevende voetafdruk" zou 
moeten kunnen gebruiken, d.w.z. een 
indicatieve lijst (gevoegd bij de verslagen 
van het Parlement) van 
belangenvertegenwoordigers die zijn 
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het nog belangrijker is dat de Commissie 
een dergelijke "wetgevende voetafdruk" bij 
haar wetgevingsinitiatieven voegt;

geraadpleegd tijdens de totstandkoming 
van het verslag; vind het met name 
raadzaam dat een dergelijke lijst bij 
wetgevingsverslagen wordt gevoegd; 
benadrukt niettemin dat het nog 
belangrijker is dat de Commissie een 
dergelijke "wetgevende voetafdruk" bij 
haar wetgevingsinitiatieven voegt;

Or. en

Amendement 18
Georgios Papastamkos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. erkent dat een lid, indien hij dit juist 
acht, (op vrijwillige basis) een 
"wetgevende voetafdruk" kan gebruiken, 
d.w.z. een indicatieve lijst (gevoegd bij de 
verslagen van het Parlement) van 
belangenvertegenwoordigers die zijn 
geraadpleegd tijdens de totstandkoming 
van het verslag; benadrukt niettemin dat 
het nog belangrijker is dat de Commissie 
een dergelijke "wetgevende voetafdruk" bij 
haar wetgevingsinitiatieven voegt;

2. erkent dat een lid, indien hij dit juist 
acht, (op vrijwillige basis) een 
"wetgevende voetafdruk" kan gebruiken, 
d.w.z. een indicatieve lijst (gevoegd bij de 
verslagen van het Parlement) van 
belangenvertegenwoordigers die zijn 
geraadpleegd tijdens de totstandkoming 
van het verslag; benadrukt niettemin dat 
het nog belangrijker is dat de Commissie 
een dergelijke "wetgevende voetafdruk" bij 
haar wetgevingsinitiatieven voegt; 
benadrukt dat de "wetgevende 
voetafdruk" niet moet worden gezien als 
beloning voor de lobbygroepen maar als 
bijdrage aan de democratische 
verantwoordelijkheid van de 
parlementsleden; roept de 
verantwoordelijke parlementslichamen op 
om de benodigde voorwaarden op te 
stellen teneinde misbruik van de 
"wetgevende voetafdruk", het verdraaien 
van het doel er van en het gebruik als 
indirecte publiciteit voor lobbygroepen te 
voorkomen;

Or. el
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Amendement 19
Richard Corbett

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. erkent dat een lid, indien hij dit juist 
acht, (op vrijwillige basis) een 
"wetgevende voetafdruk" kan gebruiken, 
d.w.z. een indicatieve lijst (gevoegd bij de 
verslagen van het Parlement) van 
belangenvertegenwoordigers die zijn 
geraadpleegd tijdens de totstandkoming 
van het verslag; benadrukt niettemin dat 
het nog belangrijker is dat de Commissie 
een dergelijke "wetgevende voetafdruk" bij 
haar wetgevingsinitiatieven voegt;

2. erkent dat een lid, indien hij dit juist 
acht, (op vrijwillige basis) een 
"wetgevende voetafdruk" kan gebruiken, 
d.w.z. een indicatieve lijst (gevoegd bij de 
verslagen van het Parlement) van 
belangenvertegenwoordigers die zijn 
geraadpleegd tijdens de totstandkoming 
van het verslag en roept leden op dit ook te 
doen; benadrukt niettemin dat het nog 
belangrijker is dat de Commissie een 
dergelijke "wetgevende voetafdruk" bij 
haar wetgevingsinitiatieven voegt;

Or. en

Amendement 20
Alexander Stubb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. erkent dat een lid, indien hij dit juist 
acht, (op vrijwillige basis) een 
"wetgevende voetafdruk" kan gebruiken, 
d.w.z. een indicatieve lijst (gevoegd bij de 
verslagen van het Parlement) van 
belangenvertegenwoordigers die zijn 
geraadpleegd tijdens de totstandkoming 
van het verslag; benadrukt niettemin dat 
het nog belangrijker is dat de Commissie 
een dergelijke "wetgevende voetafdruk" bij 
haar wetgevingsinitiatieven voegt;

2. erkent dat een rapporteur, indien hij dit 
juist acht, (op vrijwillige basis) een 
"wetgevende voetafdruk" kan gebruiken, 
d.w.z. een indicatieve lijst (gevoegd bij de 
verslagen van het Parlement) van 
belangenvertegenwoordigers die zijn 
geraadpleegd tijdens de totstandkoming 
van het verslag en een belangrijke 
bijdrage hebben geleverd; benadrukt 
niettemin dat het nog belangrijker is dat de 
Commissie een dergelijke "wetgevende 
voetafdruk" bij haar wetgevingsinitiatieven 
voegt;
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Or. en

Amendement 21
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. erkent dat een lid, indien hij dit juist 
acht, (op vrijwillige basis) een 
"wetgevende voetafdruk" kan gebruiken, 
d.w.z. een indicatieve lijst (gevoegd bij de 
verslagen van het Parlement) van 
belangenvertegenwoordigers die zijn 
geraadpleegd tijdens de totstandkoming 
van het verslag; benadrukt niettemin dat 
het nog belangrijker is dat de Commissie 
een dergelijke "wetgevende voetafdruk" bij 
haar wetgevingsinitiatieven voegt;

2. erkent dat een lid, indien hij dit juist 
acht, (op vrijwillige basis) een 
"wetgevende voetafdruk" kan gebruiken, 
d.w.z. een indicatieve lijst (gevoegd bij de 
verslagen van het Parlement) van 
geregistreerde
belangenvertegenwoordigers die zijn 
geraadpleegd tijdens de totstandkoming 
van het verslag; benadrukt niettemin dat 
het nog belangrijker is dat de Commissie 
een dergelijke "wetgevende voetafdruk" bij 
haar wetgevingsinitiatieven voegt;

Or. de

Amendement 22
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. beveelt sterk aan dat alle 
lobbydocumentatie die tijdens een 
procedure aan parlementsleden wordt 
verstrekt, door de betreffende lobbyisten 
aan een centraal contactpunt binnen het 
Parlement wordt verzonden, dat de 
documentatie beschikbaar stelt op de 
website van het Parlement, in de vorm van
een gebruiksvriendelijke database;

Or. en



AM\712544NL.doc 13/45 PE402.883v01-00

NL

Amendement 23
Alexander Stubb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. nodigt haar quaestoren uit om een plan 
op te stellen over de manier waarop de 
uitvoering en controle van 
Parlementsregels kan worden verbeterd, 
waarbij een lid elke steun die hij of zij 
ontvangt, van financiële aard of in de vorm 
van personeel of materiaal1, moet opgeven;

3. neemt kennis van de huidige regels 
volgens welke leden verplicht zijn hun 
financiële belangen op te geven; nodigt 
haar Bureau uit, op basis van een voorstel 
van de quaestoren, om een plan op te 
stellen over de manier waarop de 
uitvoering en controle van 
Parlementsregels verder kan worden 
verbeterd, waarbij een lid elke steun die hij 
of zij ontvangt, van financiële aard of in de 
vorm van personeel of materiaal1, moet 
opgeven;

Or. en

Amendement 24
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. nodigt haar quaestoren uit om een plan 
op te stellen over de manier waarop de 
uitvoering en controle van 
Parlementsregels kan worden verbeterd, 
waarbij een lid elke steun die hij of zij 
ontvangt, van financiële aard of in de vorm 
van personeel of materiaal1, moet opgeven;

3. nodigt haar quaestoren uit om een plan 
op stellen en dit ter goedkeuring aan het 
Parlement voor te leggen over de manier 
waarop de uitvoering en controle van 
Parlementsregels kan worden verbeterd, 
waarbij een lid elke steun die hij of zij 
ontvangt, van financiële aard, of in de 
vorm van personeel of materiaal1 moet 
opgeven;

Or. en

                                               
1 Bijlage I, artikel 2 van het Reglement.



PE402.883v01-00 14/45 AM\712544NL.doc

NL

Amendement 25
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. benadrukt de noodzaak van een 
systeem van transparantie, waarbij 
iedereen die op meer dan tijdelijke basis 
actief is in het Parlement, zijn of haar 
financiële belangen moet openbaren, en 
roept dientengevolge de quaestoren op om 
te overwegen hoe ook stagiaires in dit 
systeem kunnen worden opgenomen;

Or. de

Amendement 26
Georgios Papastamkos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. roept op tot duidelijkheid over 
interfractiegroepen, dat wil zeggen een lijst 
van geregistreerde en niet geregistreerde 
interfractiegroepen op de website van het 
Parlement, met inbegrip van verklaringen 
met betrekking tot de financiële belangen 
van hun respectieve voorzitters;

4. roept op tot duidelijkheid over 
interfractiegroepen, dat wil zeggen, het op 
een passende manier duidelijk maken dat 
interfractiegroepen op geen enkele 
manier lichamen van het Europees 
Parlement zijn, en het opstellen van een 
lijst van geregistreerde en niet 
geregistreerde interfractiegroepen, met 
inbegrip van verklaringen met betrekking 
tot de financiële belangen van hun 
respectieve voorzitters;

Or. el
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Amendement 27
Costas Botopoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. roept op tot duidelijkheid over 
interfractiegroepen, dat wil zeggen een lijst 
van geregistreerde en niet geregistreerde 
interfractiegroepen op de website van het 
Parlement, met inbegrip van verklaringen 
met betrekking tot de financiële belangen 
van hun respectieve voorzitters;

4. roept op tot duidelijkheid over 
interfractiegroepen, dat wil zeggen, 
publicatie op de website van het Europees 
Parlement van de lijst van geregistreerde 
en niet geregistreerde interfractiegroepen,
met inbegrip van verklaringen met 
betrekking tot de financiële belangen van 
hun respectieve voorzitters, informatie 
betreffende hun leden en vergaderingen, 
de lobbygroepen die zij ondersteunen en 
het soort bijstand dat zij aan deze groepen 
verstrekken;

Or. el

Amendement 28
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. roept op tot duidelijkheid over 
interfractiegroepen, dat wil zeggen een lijst 
van geregistreerde en niet geregistreerde 
interfractiegroepen op de website van het 
Parlement, met inbegrip van verklaringen 
met betrekking tot de financiële belangen 
van hun respectieve voorzitters;

4. roept op tot duidelijkheid over 
interfractiegroepen, dat wil zeggen een lijst 
van geregistreerde en niet geregistreerde 
interfractiegroepen op de website van het 
Parlement, met gedetailleerde informatie 
over lidmaatschap en externe financiering 
met inbegrip van verklaringen met 
betrekking tot de financiële belangen van 
hun respectieve voorzitters;

Or. en
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Amendement 29
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. roept op tot duidelijkheid over
interfractiegroepen, dat wil zeggen een lijst 
van geregistreerde en niet geregistreerde 
interfractiegroepen op de website van het 
Parlement, met inbegrip van verklaringen 
met betrekking tot de financiële belangen 
van hun respectieve voorzitters;

4. roept het Bureau op om een lijst te
publiceren van alle bestaande 
interfractiegroepen op de website van het 
Parlement, waarin onder meer het soort 
ondersteuning wordt aangegeven dat aan 
hen wordt gegeven door het Parlement en 
door externe bronnen;

Or. en

Amendement 30
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. roept op tot duidelijkheid over 
interfractiegroepen, dat wil zeggen een lijst 
van geregistreerde en niet geregistreerde 
interfractiegroepen op de website van het 
Parlement, met inbegrip van verklaringen 
met betrekking tot de financiële belangen 
van hun respectieve voorzitters;

4. roept op tot duidelijkheid over 
interfractiegroepen, dat wil zeggen een lijst 
van geregistreerde en niet geregistreerde 
interfractiegroepen op de website van het 
Parlement, met inbegrip van relevante
verklaringen met betrekking tot de 
financiële belangen van hun respectieve 
voorzitters en een verklaring van de brede 
doelstellingen van de interfractie;

Or. en

Amendement 31
Alexander Stubb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. roept op tot duidelijkheid over 
interfractiegroepen, dat wil zeggen een lijst 
van geregistreerde en niet geregistreerde 
interfractiegroepen op de website van het 
Parlement, met inbegrip van verklaringen 
met betrekking tot de financiële belangen 
van hun respectieve voorzitters;

4. neemt kennis van de huidige regels 
voor interfractiegroepen waarin opgave 
van financiering wordt vereist; roept op 
tot verdere duidelijkheid over 
interfractiegroepen, dat wil zeggen een lijst 
van geregistreerde en niet geregistreerde 
interfractiegroepen op de website van het 
Parlement, met inbegrip van relevante 
verklaringen met betrekking tot de 
financiële belangen van hun respectieve 
voorzitters;

Or. en

Amendement 32
Claude Turmes, Gérard Onesta

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. roept het Parlement op om op zijn 
website een uitgebreide en volledige lijst te 
publiceren van alle lobbyevenementen die 
door parlementsleden worden 
georganiseerd, inclusief in ieder geval een 
agenda en de namen van sponsors;

Or. en

Amendement 33
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. roept de quaestoren op om de regels te 
verduidelijken waarin de aanwezigheid 

5. roept de quaestoren op om de regels te 
verduidelijken, waarin het aantal 
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van onbegeleide bezoekers in de 
gebouwen van het Parlement 
(bijvoorbeeld kantoren van leden) is 
verboden, en om de handhaving van die 
regels te verbeteren;

bezoekers aan andere delen van het 
Parlement dan de officiële 
bezoekersgebieden, effectief wordt beperkt 
tijdens de vergaderperioden van het 
Europees Parlement, en alleen begeleide 
bezoekers die een afspraak met een 
bepaalde persoon hebben, worden 
toegelaten tot de niet-publieke gedeelten 
van het Parlement;

Or. de

Amendement 34
Alexander Stubb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. roept de quaestoren op om de regels te 
verduidelijken waarin de aanwezigheid van 
onbegeleide bezoekers in de gebouwen van 
het Parlement (bijvoorbeeld kantoren van 
leden) is verboden, en om de handhaving 
van die regels te verbeteren;

5. roept het Bureau, op basis van een 
voorstel van de quaestoren, op om de 
huidige regels te verduidelijken waarin de
aanwezigheid van onbegeleide bezoekers 
in de gebouwen van het Parlement 
(bijvoorbeeld kantoren van leden) is 
verboden, en om de handhaving van die 
regels te verbeteren;

Or. en

Amendement 35
Ingo Friedrich

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat alle actoren die onder deze 
definitie vallen, moeten worden beschouwd 
als lobbyisten en op dezelfde manier 
moeten worden behandeld: professionele 
lobbyisten, "in-house" lobbyisten van 

8. benadrukt dat alle actoren anders dan de 
instellingen (Commissie, Europees 
Parlement, Raad, Comité van de Regio's, 
Europees Economisch en Sociaal Comité, 
enzovoort), die onder deze definitie vallen 
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bedrijven, NGO's, studiecentra, 
beroepsverenigingen, vakbonden en 
werkgeversorganisaties, en advocaten 
wanneer hun doel het beïnvloeden van 
beleid is in plaats van het werken aan een 
rechtszaak;

en de instellingen regelmatig beïnvloeden,
moeten worden beschouwd als lobbyisten 
en op dezelfde manier moeten worden 
behandeld: professionele lobbyisten, "in-
house" lobbyisten van bedrijven, NGO's, 
beroepsverenigingen, vakbonden, 
werkgeversorganisaties, organisaties 
zonder winstoogmerk en andere 
organisaties, en advocaten wanneer hun 
doel het beïnvloeden van beleid is in plaats 
van het werken aan een rechtszaak;

Or. de

Amendement 36
Georgios Papastamkos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat alle actoren die onder
deze definitie vallen, moeten worden 
beschouwd als lobbyisten en op dezelfde 
manier moeten worden behandeld: 
professionele lobbyisten, "in-house"
lobbyisten van bedrijven, NGO's, 
studiecentra, beroepsverenigingen, 
vakbonden en werkgeversorganisaties, en 
advocaten wanneer hun doel het 
beïnvloeden van beleid is in plaats van het 
werken aan een rechtszaak;

8. benadrukt dat er geen verwarring mag 
bestaan tussen het concept en de rol van 
de maatschappij en die van lobbygroepen; 
voorzover subgroepen van de 
bovenstaande groepen onder deze
definitie vallen, moeten zij worden 
beschouwd als lobbyisten en op dezelfde 
manier moeten worden behandeld: 
professionele lobbyisten, "in-house"
lobbyisten van bedrijven, NGO's, 
studiecentra, beroepsverenigingen, 
vakbonden en werkgeversorganisaties, en 
advocaten wanneer hun doel het 
beïnvloeden van beleid is in plaats van het 
werken aan een rechtszaak;

Or. el
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Amendement 37
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat alle actoren die onder deze 
definitie vallen, moeten worden beschouwd 
als lobbyisten en op dezelfde manier 
moeten worden behandeld: professionele 
lobbyisten, "in-house" lobbyisten van 
bedrijven, NGO's, studiecentra, 
beroepsverenigingen, vakbonden en 
werkgeversorganisaties, en advocaten 
wanneer hun doel het beïnvloeden van 
beleid is in plaats van het werken aan een 
rechtszaak;

8. benadrukt dat alle actoren die onder deze 
definitie vallen, moeten worden beschouwd 
als lobbyisten en op dezelfde manier 
moeten worden behandeld: professionele 
lobbyisten, "in-house" lobbyisten van 
bedrijven, NGO's, studiecentra, 
beroepsverenigingen, vakbonden en 
werkgeversorganisaties, en advocaten 
wanneer hun doel het beïnvloeden van 
beleid is in plaats van het werken aan een 
rechtszaak; gelooft niettemin dat rekening 
moet worden gehouden met het 
substantiële verschil tussen organisaties 
die naar eigen gewin streven en 
organisaties die een duidelijk algemeen of 
sociaal doel hebben;

Or. en

Amendement 38
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat alle actoren die onder deze 
definitie vallen, moeten worden beschouwd 
als lobbyisten en op dezelfde manier 
moeten worden behandeld: professionele 
lobbyisten, "in-house" lobbyisten van 
bedrijven, NGO's, studiecentra, 
beroepsverenigingen, vakbonden en 
werkgeversorganisaties, en advocaten 
wanneer hun doel het beïnvloeden van 
beleid is in plaats van het werken aan een 
rechtszaak;

8. benadrukt dat alle actoren die onder deze 
definitie vallen, en de Europese 
instellingen regelmatig beïnvloeden, 
moeten worden beschouwd als lobbyisten 
en op dezelfde manier moeten worden 
behandeld: professionele lobbyisten, "in-
house" lobbyisten van bedrijven, NGO's, 
beroepsverenigingen, vakbonden en 
werkgeversorganisaties, organisaties met 
en zonder winstoogmerk, diplomatieke 
vertegenwoordigingen tijdens het 
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uitvoeren van lobbyactiviteiten en 
advocaten wanneer hun doel het
beïnvloeden van beleid is in plaats van het 
werken aan een rechtszaak;

Or. en

Amendement 39
Costas Botopoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat alle actoren die onder deze 
definitie vallen, moeten worden beschouwd 
als lobbyisten en op dezelfde manier 
moeten worden behandeld: professionele 
lobbyisten, "in-house" lobbyisten van 
bedrijven, NGO's, studiecentra, 
beroepsverenigingen, vakbonden en 
werkgeversorganisaties, en advocaten 
wanneer hun doel het beïnvloeden van 
beleid is in plaats van het werken aan een 
rechtszaak;

8. benadrukt dat, ondanks het 
fundamentele verschil tussen 
vertegenwoordigers van openbare en 
particuliere belangen, alle actoren die 
onder deze definitie vallen, moeten worden 
beschouwd als lobbyisten en op dezelfde 
manier moeten worden behandeld: 
professionele lobbyisten, "in-house"
lobbyisten van bedrijven, NGO's, 
beroepsverenigingen, vakbonden en 
werkgeversorganisaties, organisaties met 
en zonder winstoogmerk en advocaten 
wanneer hun doel het beïnvloeden van 
beleid is in plaats van het werken aan een 
rechtszaak; 

Or. en

Amendement 40
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat alle actoren die onder deze 
definitie vallen, moeten worden beschouwd 
als lobbyisten en op dezelfde manier 

8. benadrukt dat alle actoren die onder deze 
definitie vallen, en de Europese 
instellingen regelmatig beïnvloeden, 
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moeten worden behandeld: professionele 
lobbyisten, "in-house" lobbyisten van 
bedrijven, NGO's, studiecentra, 
beroepsverenigingen, vakbonden en 
werkgeversorganisaties, en advocaten 
wanneer hun doel het beïnvloeden van 
beleid is in plaats van het werken aan een 
rechtszaak;

moeten worden beschouwd als lobbyisten 
en op dezelfde manier moeten worden 
behandeld: professionele lobbyisten, "in-
house" lobbyisten van bedrijven, NGO's, 
studiecentra, beroepsverenigingen, 
vakbonden en werkgeversorganisaties, 
organisaties met en zonder winstoogmerk,
en advocaten; 

Or. en

Amendement 41
Alexander Stubb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat alle actoren die onder deze 
definitie vallen, moeten worden beschouwd 
als lobbyisten en op dezelfde manier 
moeten worden behandeld: professionele 
lobbyisten, "in-house" lobbyisten van 
bedrijven, NGO's, studiecentra, 
beroepsverenigingen, vakbonden en 
werkgeversorganisaties, en advocaten 
wanneer hun doel het beïnvloeden van 
beleid is in plaats van het werken aan een 
rechtszaak;

8. benadrukt dat alle actoren buiten de 
Europese instellingen die onder deze 
definitie vallen en de instellingen 
regelmatig beïnvloeden, moeten worden 
beschouwd als lobbyisten en op dezelfde 
manier moeten worden behandeld: 
professionele lobbyisten, "in-house"
lobbyisten van bedrijven, NGO's, 
beroepsverenigingen, vakbonden en 
werkgeversorganisaties, organisaties met 
en zonder winstoogmerk en advocaten 
wanneer hun doel het beïnvloeden van 
beleid is in plaats van het werken aan een 
rechtszaak;

Or. en

Amendement 42
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat alle actoren die onder deze 
definitie vallen, moeten worden beschouwd 
als lobbyisten en op dezelfde manier 
moeten worden behandeld: professionele 
lobbyisten, "in-house" lobbyisten van 
bedrijven, NGO's, studiecentra, 
beroepsverenigingen, vakbonden en 
werkgeversorganisaties, en advocaten 
wanneer hun doel het beïnvloeden van 
beleid is in plaats van het werken aan een 
rechtszaak;

8. benadrukt dat alle actoren die onder deze 
definitie vallen, moeten worden beschouwd 
als lobbyisten en op dezelfde manier 
moeten worden behandeld: professionele 
lobbyisten, "in-house" lobbyisten van 
bedrijven, NGO's, studiecentra, 
beroepsverenigingen, vakbonden en 
werkgeversorganisaties, en advocaten 
wanneer zij niet:

a) een cliënt vertegenwoordigen in een 
juridische, semi-juridische, 
bestuursrechterlijke, disciplinaire of 
andere zaak; of
b) juridisch advies verlenen in de context 
van de politieke en 
besluitvormingsprocedures van de 
Europese instellingen;

Or. en

Amendement 43
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. benadrukt echter eveneens dat de 
regio's en gemeenten van lidstaten, 
evenals de politieke partijen op nationaal 
en Europees niveau bevoorrechte partners 
van het Europees Parlement zijn, wier 
vertegenwoordigers niet als lobbyisten 
moeten worden beschouwd binnen de 
betekenis van de voorgenomen regels;

Or. de
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Amendement 44
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. is van mening dat een 
geloofwaardig en effectief systeem voor 
registratie en verslaglegging in alle EU-
instellingen, inclusief financiële 
openbaring en transparantie voor alle 
documenten die naar leden van de 
instellingen zijn verzonden, verplicht moet 
zijn voor alle lobbyisten en moet worden 
gekoppeld aan een gemeenschappelijke 
ethische gedragscode; 

Or. en

Amendement 45
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verwelkomt in principe het voorstel van 
de Commissie voor een "one-stop-shop", 
waarbij lobbyisten zich kunnen registreren 
bij zowel de Commissie als het Parlement; 
herinnert echter aan de essentiële 
verschillen tussen de Commissie en het 
Parlement als instellingen; behoudt zich 
daarom het recht voor om het voorstel van 
de Commissie te beoordelen wanneer dit 
is afgerond, en om pas op dat moment te 
bepalen of het voorstel moet worden 
gesteund;

9. verwelkomt het voorstel van de 
Commissie voor een "one-stop-shop", 
waarbij lobbyisten zich kunnen registreren 
bij zowel de Commissie als het Parlement;

Or. en
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Amendement 46
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verwelkomt in principe het voorstel van 
de Commissie voor een "one-stop-shop", 
waarbij lobbyisten zich kunnen registreren 
bij zowel de Commissie als het Parlement; 
herinnert echter aan de essentiële 
verschillen tussen de Commissie en het 
Parlement als instellingen; behoudt zich 
daarom het recht voor om het voorstel van 
de Commissie te beoordelen wanneer dit 
is afgerond, en om pas op dat moment te 
bepalen of het voorstel moet worden 
gesteund;

9. verwelkomt in principe het voorstel van 
de Commissie voor een "one-stop-shop", 
waarbij lobbyisten zich kunnen registreren 
bij zowel de Commissie als het Parlement; 
herinnert echter aan de essentiële 
verschillen tussen de Commissie en het 
Parlement als instellingen; herinnert er 
verder aan dat het aantal lobbyisten dat 
toegang heeft tot het Europees Parlement, 
redelijk moet blijven; stelt daarom voor 
een systeem in te voeren waarin 
lobbyisten zich slechts één keer moeten 
registreren bij beide instellingen, waarbij 
elke instelling zelf kan beslissen of zij 
toegang tot haar gebouwen verleent, zo 
kan het Parlement het aantal badges dat 
aan elke organisatie of bedrijf wordt 
verstrekt, nog steeds beperken tot vier;

Or. en

Amendement 47
Carlos Carnero González

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verwelkomt in principe het voorstel van 
de Commissie voor een "one-stop-shop", 
waarbij lobbyisten zich kunnen registreren 
bij zowel de Commissie als het Parlement; 
herinnert echter aan de essentiële 
verschillen tussen de Commissie en het 
Parlement als instellingen; behoudt zich 
daarom het recht voor om het voorstel van 
de Commissie te beoordelen wanneer dit is 

9. verwelkomt in principe het voorstel van 
de Commissie voor een "one-stop-shop", 
waarbij lobbyisten zich kunnen registreren 
bij zowel de Commissie als het Parlement;
is van mening dat dit register gezamenlijk 
moet worden gevoerd door zowel de 
Commissie als het Parlement, en moet 
worden gekoppeld aan een 
gemeenschappelijk sanctiesysteem en een 



PE402.883v01-00 26/45 AM\712544NL.doc

NL

afgerond, en om pas op dat moment te 
bepalen of het voorstel moet worden 
gesteund;

gemeenschappelijke ethische 
gedragscode; herinnert echter aan de 
essentiële verschillen tussen de Commissie 
en het Parlement als instellingen; behoudt 
zich daarom het recht voor om het voorstel 
van de Commissie te beoordelen wanneer 
dit is afgerond, en om pas op dat moment 
te bepalen of het voorstel moet worden 
gesteund;

Or. en

Amendement 48
Alexander Stubb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verwelkomt in principe het voorstel van 
de Commissie voor een "one-stop-shop", 
waarbij lobbyisten zich kunnen registreren 
bij zowel de Commissie als het Parlement; 
herinnert echter aan de essentiële 
verschillen tussen de Commissie en het 
Parlement als instellingen; behoudt zich 
daarom het recht voor om het voorstel van 
de Commissie te beoordelen wanneer dit 
is afgerond, en om pas op dat moment te 
bepalen of het voorstel moet worden 
gesteund;

9. verwelkomt in principe het voorstel van 
de Commissie voor een "one-stop-shop", 
waarbij lobbyisten zich kunnen registreren 
bij zowel de Commissie als het Parlement
en vraagt om een interinstitutioneel 
akkoord over een gemeenschappelijk 
register dat gemeenschappelijk wordt 
gevoerd door het Parlement, de 
Commissie en de Raad; herinnert echter 
aan de essentiële verschillen tussen de 
Commissie, het Parlement en de Raad als 
instellingen; roept op tot wederzijdse 
erkenning door het Parlement, de 
Commissie en de Raad van gescheiden 
registers wanneer niet tot een 
gemeenschappelijk register kan worden 
gekomen;

Or. en
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Amendement 49
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. stelt voor dat er zo spoedig mogelijk
een gezamenlijke werkgroep van 
ambtenaren wordt ingesteld, met 
vertegenwoordigers van zowel het 
Parlement als de Commissie om de
gevolgen van een gemeenschappelijk 
register te bespreken;

10. stelt voor dat er snel een gezamenlijke 
werkgroep wordt ingesteld, met 
vertegenwoordigers van zowel het 
Parlement als de Commissie om de 
ontwikkeling van een gemeenschappelijk 
register mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 50
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. stelt voor dat er zo spoedig mogelijk 
een gezamenlijke werkgroep van 
ambtenaren wordt ingesteld, met 
vertegenwoordigers van zowel het 
Parlement als de Commissie om de
gevolgen van een gemeenschappelijk 
register te bespreken

10. stelt voor dat er zo spoedig mogelijk 
een gezamenlijke werkgroep wordt 
ingesteld, met vertegenwoordigers van 
zowel het Parlement als de Commissie om 
de details van een dergelijk register uit te 
werken, met inbegrip van de regels over 
sancties, pasjes en toegang tot gebouwen;

Or. en

Amendement 51
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. stelt voor dat er zo spoedig mogelijk 10. stelt voor dat er zo spoedig mogelijk 
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een gezamenlijke werkgroep van 
ambtenaren wordt ingesteld, met 
vertegenwoordigers van zowel het 
Parlement als de Commissie om de 
gevolgen van een gemeenschappelijk 
register te bespreken;

een gezamenlijke werkgroep van hoge 
Commissieambtenaren en 
vertegenwoordigers van het Europees 
Parlement die worden benoemd door de 
Conferentie van voorzitters wordt 
ingesteld, met als doel tot het eind van 
2008 de gevolgen van een 
gemeenschappelijk register te overwegen 
voor alle lobbyisten die toegang willen 
hebben tot het Europees Parlement of de 
Commissie; instrueert zijn secretaris-
generaal om de juiste stappen te nemen;

Or. en

Amendement 52
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. stelt voor dat er zo spoedig mogelijk 
een gezamenlijke werkgroep van 
ambtenaren wordt ingesteld om de 
gevolgen van een gemeenschappelijk 
register te bespreken;

10. stelt voor dat er zo spoedig mogelijk 
een gezamenlijke werkgroep van 
Commissie, Raad en Parlement, met 
daarin ook politiek verantwoordelijken
wordt ingesteld om de voorwaarden voor 
en de gevolgen van een gemeenschappelijk 
register te overwegen;

Or. de

Amendement 53
Alexander Stubb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. stelt voor dat er zo spoedig mogelijk
een gezamenlijke werkgroep van 
ambtenaren wordt ingesteld, met 

10. stelt voor dat er zo spoedig mogelijk 
een gezamenlijke werkgroep wordt 
ingesteld met vertegenwoordigers van het 
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vertegenwoordigers van zowel het 
Parlement als de Commissie om de 
gevolgen van een gemeenschappelijk 
register te bespreken;

Parlement, de Commissie en de Raad met 
als doel tot aan het eind van 2008 om de 
gevolgen van een gemeenschappelijk 
register te overwegen, en om een 
gemeenschappelijke gedragscode samen 
te stellen; instrueert zijn secretaris-
generaal om de juiste stappen te nemen;

Or. en

Amendement 54
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. beveelt aan dat ook de Raad wordt 
vertegenwoordigd in een
gemeenschappelijk register; is van mening 
dat de activiteiten van lobbyisten ten 
opzichte van de Raad in verband met 
medebeslissingszaken zorgvuldig 
overwogen moet worden;

11. roept de Raad op om zich te laten 
vertegenwoordigen bij het 
gemeenschappelijk register;

Or. en

Amendement 55
Alexander Stubb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. beveelt aan dat ook de Raad wordt 
vertegenwoordigd in een 
gemeenschappelijk register; is van mening 
dat de activiteiten van lobbyisten ten 
opzichte van de Raad in verband met 
medebeslissingszaken zorgvuldig 
overwogen moet worden;

11. dringt er bij de Raad op aan om zich te
laten vertegenwoordigen in een mogelijk 
gemeenschappelijk register; is van mening 
dat de activiteiten van lobbyisten ten 
opzichte van het secretariaat van de Raad 
in verband met medebeslissingszaken 
zorgvuldig overwogen moet worden;
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Or. en

Amendement 56
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is zich bewust van de argumenten ten 
gunste van zowel vrijwillige als verplichte 
registratie van lobbyisten; neemt kennis 
van het besluit van de Commissie om met 
een op vrijwilligheid gebaseerd register te 
beginnen en dit systeem na één jaar te 
evalueren; herinnert er aan dat het 
register van het Parlement de facto al 
verplicht is, omdat registratie een 
voorwaarde is om toegang tot het 
Parlement te krijgen;

Schrappen

Or. en

Amendement 57
Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is zich bewust van de argumenten ten 
gunste van zowel vrijwillige als verplichte 
registratie van lobbyisten; neemt kennis 
van het besluit van de Commissie om met 
een op vrijwilligheid gebaseerd register te 
beginnen en dit systeem na één jaar te 
evalueren; herinnert er aan dat het 
register van het Parlement de facto al 
verplicht is, omdat registratie een 
voorwaarde is om toegang tot het 
Parlement te krijgen;

12. vraagt om het instellen van een 
verplicht register van lobbyisten nadat het 
Verdrag van Lissabon hiervoor de juiste 
juridische basis biedt; besluit in de 
tussentijd samen te werken met de 
Commissie door middel van een 
interinstitutioneel akkoord om een 
vrijwillig register in te stellen;
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Or. en

Amendement 58
Richard Corbett

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is zich bewust van de argumenten ten 
gunste van zowel vrijwillige als verplichte 
registratie van lobbyisten; neemt kennis 
van het besluit van de Commissie om met 
een op vrijwilligheid gebaseerd register te 
beginnen en dit systeem na één jaar te 
evalueren; herinnert er aan dat het register 
van het Parlement de facto al verplicht is, 
omdat registratie een voorwaarde is om 
toegang tot het Parlement te krijgen;

12. is zich bewust van de argumenten ten 
gunste van zowel vrijwillige als verplichte 
registratie van lobbyisten; neemt kennis 
van het besluit van de Commissie om met 
een op vrijwilligheid gebaseerd register te 
beginnen en dit systeem na één jaar te 
evalueren maar is bezorgd over het feit dat 
het in een puur vrijwillig systeem voor 
minder verantwoordelijke lobbyisten 
mogelijk is om naleving te ontwijken;
herinnert er aan dat het register van het 
Parlement al de facto verplicht is, omdat 
registratie een voorwaarde is om toegang 
tot het Parlement te krijgen;

Or. en

Amendement 59
Costas Botopoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is zich bewust van de argumenten ten 
gunste van zowel vrijwillige als verplichte 
registratie van lobbyisten; neemt kennis 
van het besluit van de Commissie om met 
een op vrijwilligheid gebaseerd register te 
beginnen en dit systeem na één jaar te 
evalueren; herinnert eraan dat het register 
van het Parlement de facto al verplicht is, 
omdat registratie een voorwaarde is om 

12. is zich bewust van de argumenten ten 
gunste van zowel vrijwillige als verplichte 
registratie van lobbyisten; neemt kennis 
van het besluit van de Commissie om met 
een op vrijwilligheid gebaseerd register te 
beginnen en dit systeem na één jaar te 
evalueren; gezien het feit dat de juridische 
basis voor een verplicht register wordt 
geleverd door het Verdrag van Lissabon, 
is van mening dat een verplicht register de 
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toegang tot het Parlement te krijgen; meest passende manier is om de 
transparantie te vergroten; herinnert eraan 
dat het huidige register van het Parlement 
al de facto verplicht is, omdat registratie 
een voorwaarde is om toegang tot het 
Parlement te krijgen;

Or. en

Amendement 60
Alexander Stubb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is zich bewust van de argumenten ten 
gunste van zowel vrijwillige als verplichte 
registratie van lobbyisten; neemt kennis 
van het besluit van de Commissie om met 
een op vrijwilligheid gebaseerd register te 
beginnen en dit systeem na één jaar te 
evalueren; herinnert er aan dat het 
register van het Parlement de facto al 
verplicht is, omdat registratie een 
voorwaarde is om toegang tot het 
Parlement te krijgen;

12. is zich bewust van de argumenten ten 
gunste van zowel vrijwillige als verplichte 
registratie van lobbyisten; neemt kennis 
van het besluit van de Commissie om met 
een op vrijwilligheid gebaseerd register te 
beginnen en dit systeem na één jaar te 
evalueren; neemt kennis van het feit dat de 
juridische basis voor een verplicht register 
wordt geleverd door het Verdrag van 
Lissabon; is van mening dat registratie 
een vereiste zou moeten zijn voor 
lobbyisten die regelmatig toegang tot de 
instellingen willen hebben, zoals al het 
geval is bij het Parlement;

Or. en

Amendement 61
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is zich bewust van de argumenten ten 
gunste van zowel vrijwillige als verplichte 

12. is zich bewust van de argumenten ten 
gunste van zowel vrijwillige als verplichte 
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registratie van lobbyisten; neemt kennis 
van het besluit van de Commissie om met 
een op vrijwilligheid gebaseerd register te 
beginnen en dit systeem na één jaar te 
evalueren; herinnert er aan dat het register 
van het Parlement de facto al verplicht is, 
omdat registratie een voorwaarde is om
toegang tot het Parlement te krijgen;

registratie van lobbyisten; neemt kennis 
van het besluit van de Commissie om met 
een op vrijwilligheid gebaseerd register te 
beginnen en dit systeem na één jaar te 
evalueren; herinnert er aan dat opname in 
het register van het Parlement echter een 
absolute voorwaarde is om de status te 
verkrijgen van bij het Europees Parlement 
geregistreerde lobbyist, en de rechten die 
bij deze status horen, met inbegrip van het 
recht van vrije toegang tot het Parlement;

Or. de

Amendement 62
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. neemt kennis van de 
ontwerpgedragscode voor 
belangenvertegenwoordigers van de 
Commissie; herinnert de Commissie er aan 
dat het Parlement al meer dan tien jaar over 
een dergelijke gedragscode beschikt en 
verzoekt de Commissie om met het 
Parlement te onderhandelen over het 
vaststellen van een gemeenschappelijke 
code;

13. herinnert de Commissie er aan dat het 
Parlement al meer dan tien jaar over een 
dergelijke gedragscode beschikt; is echter 
van mening dat het systeem zou moeten 
worden verbeterd en dat de sancties 
zouden moeten worden verzwaard; vindt 
dat elke code zou moeten zorgen voor een 
strenge controle van lobbyisten, voor het 
intrekken van de identificatiepas en het 
opstellen van een openbare zwarte lijst 
van onethische lobbyisten;

Or. en

Amendement 63
Costas Botopoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. neemt kennis van de 
ontwerpgedragscode voor 
belangenvertegenwoordigers van de 
Commissie; herinnert de Commissie er aan 
dat het Parlement al meer dan tien jaar over 
een dergelijke gedragscode beschikt en 
verzoekt de Commissie om met het 
Parlement te onderhandelen over het 
vaststellen van een gemeenschappelijke 
code;

13. neemt kennis van de 
ontwerpgedragscode voor 
belangenvertegenwoordigers van de 
Commissie; herinnert de Commissie er aan 
dat het Parlement al meer dan tien jaar over 
een dergelijke gedragscode beschikt en 
verzoekt de Commissie om met het 
Parlement te onderhandelen over het 
vaststellen van een gemeenschappelijke 
code die tevens mechanismen bevat voor 
handhaving en sancties; is van mening 
dat lobbyisten die opgenomen willen 
worden in het nieuwe register, verplicht 
moeten worden om de code te 
onderschrijven, overeenkomstig het 
voorbeeld van het Parlement;

Or. el

Amendement 64
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. neemt kennis van de 
ontwerpgedragscode voor 
belangenvertegenwoordigers van de 
Commissie; herinnert de Commissie er aan 
dat het Parlement al meer dan tien jaar over 
een dergelijke gedragscode beschikt en 
verzoekt de Commissie om met het 
Parlement te onderhandelen over het 
vaststellen van een gemeenschappelijke 
code;

13. neemt kennis van de 
ontwerpgedragscode voor 
belangenvertegenwoordigers van de 
Commissie; roept de Commissie op om te 
erkennen dat de vraag of advocaten 
uitsluitend onder hun eigen gedragscode 
vallen of onder de nieuwe voorgestelde 
gedragscode van de Commissie, zal 
afhangen van de vraag of de activiteiten 
van de advocaat binnen de definitie van 
paragraaf acht vallen; herinnert de 
Commissie er aan dat het Parlement al 
meer dan tien jaar over een dergelijke 
gedragscode beschikt en verzoekt de 
Commissie om met het Parlement te 
onderhandelen over het vaststellen van een 
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gemeenschappelijke code;

Or. en

Amendement 65
Alexander Stubb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. neemt kennis van de 
ontwerpgedragscode voor 
belangenvertegenwoordigers van de 
Commissie; herinnert de Commissie er aan 
dat het Parlement al meer dan tien jaar over 
een dergelijke gedragscode beschikt en 
verzoekt de Commissie om met het 
Parlement te onderhandelen over het 
vaststellen van een gemeenschappelijke 
code;

13. neemt kennis van de 
ontwerpgedragscode voor 
belangenvertegenwoordigers van de 
Commissie; herinnert de Commissie er aan 
dat het Parlement al meer dan tien jaar over 
een dergelijke gedragscode beschikt en 
verzoekt de Commissie om met het 
Parlement te onderhandelen over het 
vaststellen van gemeenschappelijke regels;

Or. en

Amendement 66
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. herinnert er aan dat het huidige 
Reglement van het Parlement reeds regelt 
dat het niet naleven van de gedragscode 
kan leiden tot het intrekken van de 
identificatiepas, wat uitsluiting uit het 
register tot gevolg heeft;

Schrappen

Or. en
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Amendement 67
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. herinnert er aan dat het huidige 
Reglement van het Parlement reeds regelt 
dat het niet naleven van de gedragscode 
kan leiden tot het intrekken van de 
identificatiepas, wat uitsluiting uit het 
register tot gevolg heeft;

14. herinnert er aan dat het huidige 
Reglement van het Parlement reeds regelt 
dat het niet naleven van de gedragscode 
kan leiden tot het intrekken van de 
identificatiepas, wat uitsluiting uit het 
register tot gevolg heeft; nodigt het 
Bureau, op basis van een voorstel van de 
quaestoren, uit om te overwegen hoe de 
naleving van deze gedragscode door 
lobbyisten beter kan worden 
gecontroleerd en hoe een grotere 
transparantie met betrekking tot sancties 
kan worden gewaarborgd, totdat een 
gemeenschappelijke gedragscode en een 
gemeenschappelijk register kunnen 
worden ingesteld;

Or. en

Amendement 68
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. herinnert er aan dat het huidige 
Reglement van het Parlement reeds regelt 
dat het niet naleven van de gedragscode 
kan leiden tot het intrekken van de 
identificatiepas, wat uitsluiting uit het 
register tot gevolg heeft;

14. herinnert er aan dat het huidige 
Reglement van het Parlement reeds regelt 
dat het niet naleven van de gedragscode 
kan leiden tot uitsluiting uit het register en 
dus tot het intrekken van de status van bij 
het Europees Parlement geregistreerde 
lobbyist, evenals de rechten die uit een 
dergelijke status voortvloeien, met 
inbegrip van het recht van vrije toegang 
tot het Europees Parlement;
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Or. de

Amendement 69
Alexander Stubb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. herinnert er aan dat het huidige 
Reglement van het Parlement reeds regelt 
dat het niet naleven van de gedragscode 
kan leiden tot het intrekken van de 
identificatiepas, wat uitsluiting uit het 
register tot gevolg heeft;

14. benadrukt dat sancties zouden moeten 
gelden voor lobbyisten die de gedragscode 
hebben geschonden; herinnert er aan dat 
het huidige Reglement van het Parlement 
reeds regelt dat het niet naleven van de 
gedragscode kan leiden tot het intrekken 
van de identificatiepas, wat uitsluiting uit 
het register tot gevolg heeft; benadrukt dat 
er voldoende middelen (personeel en geld) 
zouden moeten worden toegewezen voor 
de verificatie van gegevens in het register;

Or. en

Amendement 70
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. benadrukt dat sancties zouden 
moeten gelden voor lobbyisten die bewust 
onvolledige of valse gegevens hebben 
verstrekt; benadrukt dat er voldoende 
middelen (personeel en geld) moeten 
worden toegewezen voor de verificatie van 
gegevens in het register; is van mening 
dat, voor zover het het register van de 
Commissie betreft, tot de sancties ook het 
opschorten van registratie zou kunnen 
behoren en in ernstigere gevallen ook 
verwijdering uit het register; is van 
mening dat een lijst van gestrafte 
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lobbyisten moet worden gepubliceerd op 
de homepage van het register; vindt dat 
vanaf het moment dat er een 
gemeenschappelijk register is ingesteld, 
elk wangedrag door een lobbyist moet 
leiden tot sancties betreffende de toegang 
tot alle instellingen waarop het register 
betrekking heeft; nodigt de gezamenlijke 
werkgroep uit om een procedure te 
ontwikkelen voor de besluitvorming over 
sancties voor lobbyisten;

Or. en

Amendement 71
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt het feit dat het register 
gebruikersvriendelijk moet zijn; het 
publiek moet het register makkelijk kunnen 
vinden en er in kunnen zoeken; 

15. benadrukt het feit dat het register 
gebruikersvriendelijk moet zijn; het 
publiek moet het register makkelijk kunnen 
vinden en er in kunnen zoeken en moet 
niet alleen de namen van lobbyende 
bedrijven bevatten, maar ook de namen 
van de lobbyisten zelf;

Or. en

Amendement 72
Costas Botopoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt het feit dat het register 
gebruikersvriendelijk moet zijn; het 
publiek moet het register makkelijk kunnen 
vinden en er in kunnen zoeken;

15. benadrukt het feit dat het register 
gebruikersvriendelijk moet zijn en 
gemakkelijk toegankelijk via het Internet; 
het publiek moet het register makkelijk 
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kunnen vinden en er in kunnen zoeken;

Or. el

Amendement 73
Costas Botopoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. benadrukt dat het register 
afzonderlijke categorieën moet bevatten 
waarin lobbyisten worden geregistreerd 
overeenkomstig het soort belangen dat ze 
vertegenwoordigen (bijvoorbeeld 
beroepsorganisaties, vertegenwoordigers 
van bedrijven, vakbonden, 
werkgeversorganisaties, 
advocatenkantoren, NGO's, enzovoort);

Or. el

Amendement 74
Claude Turmes, Gérard Onesta

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. neemt kennis van het besluit van de 
Commissie om te vragen dat de financiële 
openbaarmaking door 
belangenvertegenwoordigers die zich 
inschrijven in het register, van toepassing 
is op het volgende:

16. ondersteunt het besluit van de 
Commissie om te vragen om financiële 
openbaarmaking door 
belangenvertegenwoordigers; is van menig 
dat voor alle entiteiten die lobbyen bij 
EU-instellingen, het register informatie 
over het volgende moet verstrekken:

– de omzet van professionele 
consultancybureaus en 
advocatenkantoren die verband houdt met 
het lobbyen bij EU-instellingen evenals 
het relatieve gewicht van de belangrijkste 

– de kwesties waar zij voor lobbyen;
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cliënten;
– een schatting van de kosten die verband 
houden met het rechtstreeks lobbyen bij 
de EU-instellingen door "in-house"
lobbyisten en beroepsverenigingen;

– de namen van de lobbyisten die voor 
hen werken;

– de algemene begroting en de verdeling 
over de belangrijkste 
financieringsbronnen van NGO's en 
studiecentra;

– jaarlijkse inkomsten, met 
gespecificeerde inkomstenbronnen;

– de totale begroting die word besteed aan 
lobbyactiviteiten, verdeeld over 
lobbykwesties;
voor bedrijven die lobbydiensten leveren 
aan cliënten moet het register eveneens 
informatie verstrekken over:
– de namen van cliënten waarvoor wordt 
gelobbyd;
– de kwesties en de begroting, verdeeld 
per cliënt;
– de namen van lobbyisten die voor 
verschillende cliënten werken;

Or. en

Amendement 75
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. neemt kennis van het besluit van de 
Commissie om te vragen dat de financiële 
openbaarmaking door
belangenvertegenwoordigers die zich 
inschrijven in het register, van toepassing 
is op het volgende:

16. roept de Commissie op om een systeem 
van financiële openbaarmaking te 
introduceren voor 
belangenvertegenwoordigers waarin deze 
het volgende moeten opgeven:

– de omzet van professionele 
consultancybureaus en advocatenkantoren 
die verband houdt met het lobbyen bij EU-
instellingen evenals het relatieve gewicht 

– de omzet van professionele 
consultancybureaus en advocatenkantoren 
die verband houdt met het lobbyen bij EU-
instellingen, afgebakend in substantiële 
groottes, zoals 5 000 - 10 000 EUR, en als 
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van de belangrijkste cliënten; percentage van de totale omzet, evenals 
het relatieve gewicht van de belangrijkste 
cliënten;

– een schatting van de kosten die verband 
houden met het rechtstreeks lobbyen bij de 
EU-instellingen door "in-house" lobbyisten 
en beroepsverenigingen;

– een schatting van de kosten die verband 
houden met het rechtstreeks lobbyen bij de 
EU-instellingen door "in-house" lobbyisten 
en beroepsverenigingen, afgebakend in 
substantiële groottes, zoals 5 000 - 10 000 
EUR, en als percentage van de totale 
omzet;

– de algemene begroting en de verdeling 
over de belangrijkste financieringsbronnen 
van NGO's en studiecentra;

– de algemene begroting en de verdeling 
over de belangrijkste financieringsbronnen 
van NGO's en studiecentra;

Or. en

Amendement 76
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

16. neemt kennis van het besluit van de 
Commissie om te vragen dat de financiële 
openbaarmaking door 
belangenvertegenwoordigers die zich 
inschrijven in het register, van toepassing 
is op het volgende:

16. verwelkomt het besluit van de 
Commissie om te vragen of de volgende 
details betreffende financiële 
openbaarmaking kunnen worden 
opgenomen in het register:

Or. en

Amendement 77
Costas Botopoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

16. neemt kennis van het besluit van de 
Commissie om te vragen dat de financiële 
openbaarmaking door 

16. steunt het besluit van de Commissie 
om te vragen dat de financiële 
openbaarmaking door 
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belangenvertegenwoordigers die zich 
inschrijven in het register, van toepassing 
is op het volgende:

belangenvertegenwoordigers die zich 
inschrijven in het register, van toepassing 
is op het volgende:

Or. el

Amendement 78
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

16. neemt kennis van het besluit van de 
Commissie om te vragen dat de financiële 
openbaarmaking door
belangenvertegenwoordigers die zich 
inschrijven in het register, van toepassing 
is op het volgende:

16. neemt kennis van het besluit van de 
Commissie dat
belangenvertegenwoordigers die zich 
inschrijven in het register, de volgende 
financiële gegevens moeten verstrekken:

Or. de

Amendement 79
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. dringt er op aan dat het besluit om 
te vragen om financiële openbaarmaking 
door belangenvertegenwoordigers 
uitsluitend zou moeten gelden voor een 
minimale drempel van de financiële 
omzet; benadrukt dat voldoende 
gedetailleerde financiële openbaring een 
belangrijk referentiepunt is voor een 
geloofwaardig initiatief tot transparantie 
van de EU en herinnert er aan dat naast 
de financiële cijfers ook de namen nodig 
zijn van degenen die als lobbyisten 
optreden;
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Or. en

Amendement 80
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. een gedetailleerd systeem voor 
openbaarmaking moet bandbreedtes van 
10 000 EUR vaststellen als maximale 
groottes voor financiële verslaglegging, 
met een minimumdrempel van 5 000 EUR 
om überhaupt voor registratie in 
aanmerking te komen;

Or. en

Amendement 81
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat het vereiste van 
financiële openbaring in gelijke mate moet 
gelden voor alle 
belangenvertegenwoordigers;

17. benadrukt dat het vereiste van 
financiële openbaring in gelijke mate moet 
gelden voor alle geregistreerde
belangenvertegenwoordigers;

Or. de

Amendement 82
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18
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Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie om meer 
specifieke informatie te verstrekken over 
de aard van een dergelijke openbaring 
voordat het Parlement een besluit neemt 
over toetreding tot het register;

Schrappen

Or. en

Amendement 83
Alexander Stubb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. neemt kennis van de 
controlemechanismen die door de 
Commissie zijn voorgesteld voor het 
verifiëren van de gegevens in het 
voorgestelde register, en vindt het 
belangrijk dat er voldoende middelen 
worden toegewezen voor dit doel;

Or. en

Amendement 84
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. herinnert de Commissie er aan dat 
financiële gegevens niet altijd de beste 
manier vormen om informatie te 
verstrekken over de schaal van lobbyen;

Schrappen

Or. en
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Amendement 85
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. herinnert de Commissie er aan dat 
financiële gegevens niet altijd de beste 
manier vormen om informatie te 
verstrekken over de schaal van lobbyen;

Schrappen

Or. en

Amendement 86
Richard Corbett

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de bevoegde organen om de 
noodzakelijke wijzigingen aan het
Reglement voor te stellen;

20. roept de verantwoordelijke commissie 
op om de noodzakelijke wijzigingen aan 
het Reglement van het Parlement voor te 
bereiden;

Or. en
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