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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az európai intézmények érdekképviseletei (lobbisták) tevékenységei keretének 
fejlesztéséről
(2007/2115(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel eljárási szabályzata 9. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel az „Európai átláthatósági kezdeményezés” című, a Bizottság által előterjesztett 
zöld könyvre (COM(2006)0194),

– tekintettel „Az európai átláthatósági kezdeményezésről szóló zöld könyvet követő 
intézkedésekről” című bizottsági közleményre (COM(2007)0127),

– tekintettel eljárási szabályzatának módosításáról szóló, 1996. július 17-i határozatára 
(lobbizás a Parlamentben)1,

– tekintettel eljárási szabályzatának módosításáról szóló, 1997. május 13-i határozatára (a 
lobbistákra vonatkozó magatartási kódex)2,

– tekintettel eljárási szabályzatának 45. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési Ellenőrző 
Bizottság, a Gazdasági és Monetáris Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a Jogi Bizottság, az Állampolgári Jogi, Bel- és 
Igazságügyi Bizottság véleményeire (A6-0000/2007),

A. mivel az Európai Parlamentben a lobbizás mértéke a Parlament hatásköreinek bővülésével 
jelentősen megnőtt,

B. mivel az érdekképviseletek alapvető szerepet játszanak a demokratikus rendszer alapjául 
szolgáló nyílt és pluralista párbeszédben, továbbá a képviselők fontos információforrását 
képezik,

C. mivel a becslések szerint nagyjából 15 000 lobbista és 2 500 lobbiszervezet van 
Brüsszelben,

D. mivel európai átláthatósági kezdeményezése részeként a Bizottság azt javasolta, hogy az 
európai intézményekben tevékenykedő érdekképviseletek tekintetében vezessenek be 
közös nyilvántartást,

E. mivel a Parlament 1996-tól rendelkezik saját lobbista-nyilvántartással3, valamint egy, a 

                                               
1 HL C 261., 1996.9.9., 52. o.
2 HL C 167., 1997.6.2., 14. o.
3 Az eljárási szabályzat 9. cikkének (4) bekezdése
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lobbistákat magas etikai normáknak megfelelő eljárásra kötelező magatartási kódexszel4,

F. mivel a Parlamentben megközelítőleg 5 000 nyilvántartásba vett lobbista működik,

A Parlament átláthatóságának javítása

1. hangsúlyozza, hogy az átláthatóság valamennyi európai intézményben az Unió 
legitimitásának és a polgárok bizalmának abszolút előfeltétele; hangsúlyozza, hogy az 
átláthatóság olyan kétirányú folyamat, amelyre mind maguknak az intézményeknek a 
munkájában, mind pedig a lobbisták körében szükség van;

2. úgy határoz, hogy megvizsgálja a „jogalkotási lábnyom”, azaz azon érdekképviseletek (a 
Parlament jelentéseihez csatolt) indikatív listája bevezetésének megvalósíthatóságát, 
amely érdekképviseletekkel a jelentés elkészítése során konzultáltak;

3. felkéri quaestorait, hogy dolgozzanak ki tervet arra vonatkozóan, hogy miként lehet az 
olyan parlamenti szabályok végrehajtását és ellenőrzését javítani, amelyek értelmében a 
képviselőnek be kell jelentenie minden olyan támogatást, amelyben részesül, legyen az 
pénzügyi, személyzeti vagy anyagi támogatás5; 

4. felszólít a frakcióközi csoportokra vonatkozó egyértelműségre – azaz a Parlament 
honlapján szereplő, regisztrált és nem regisztrált frakcióközi csoportok listájára –, 
beleértve az elnökeik pénzügyi érdekeire vonatkozó nyilatkozatokat is;

5. felszólítja quaestorait, hogy pontosítsák azokat a szabályokat, amelyek tiltják a Parlament 
területén (például a képviselők irodáiban) a kísérő nélküli látogatók jelenlétét, továbbá 
hogy javítsa e szabályok végrehajtását;

A Bizottság javaslata

6. üdvözli a Bizottságnak – az európai átláthatósági kezdeményezés részeként – egy, az 
érdekképviseletek tevékenységeit szabályozó strukturáltabb keretre irányuló javaslatát;

7. egyetért a Bizottság által a lobbizásra adott alábbi fogalommeghatározással: „mindazon 
tevékenységek, amelyek célja az európai intézmények politikaalkotási és döntéshozatali 
folyamatainak befolyásolása”; úgy véli, hogy ez a fogalommeghatározás összhangban van 
eljárási szabályzata 9. cikkének (4) bekezdésével;

8. hangsúlyozza, hogy az ezen fogalommeghatározás hatálya alá tartozó valamennyi 
szereplőt lobbistának kell tartani és ugyanolyan bánásmódban kell részesíteni: hivatásos 
lobbisták, vállalati lobbirészlegek lobbistái, nem kormányzati szervezetek, „agytrösztök”, 
kereskedelmi szövetségek, szakszervezetek és munkáltatói szervezetek, valamint
ügyvédek, amennyiben céljuk a politika, és nem a joggyakorlat befolyásolása;

9. elvben üdvözli a Bizottságnak az „egyablakos” megoldásra irányuló javaslatát, amely 
keretében a lobbisták mind a Bizottságnál, mind pedig a Parlamentnél nyilvántartásba 

                                               
4 Az eljárási szabályzat IX. mellékletének 3. cikke.
5 Az eljárási szabályzat I. mellékletének 2. cikke.



PR\692569HU.doc 5/11 PE396.734v01-00

Külső fordítás

HU

vetethetnék magukat; emlékeztet azonban a Bizottság és Parlament mint intézmények 
között fennálló alapvető különbségekre; ennélfogva fenntartja a jogot, hogy értékelje a 
Bizottság végleges jelentését és csak akkor döntsön annak támogatásáról;

10. javasolja, hogy a lehető leghamarabb hozzanak létre egy, a Parlament és a Bizottság 
képviselőiből álló közös munkacsoportot a közös nyilvántartás kihatásainak megvitatása 
céljából;

11. ajánlja, hogy a Tanács csatlakozzon egy esetleges közös nyilvántartáshoz;

12. tudomása van a lobbistáknak mind az önkéntes, mind pedig a kötelező nyilvántartása 
mellett szóló érvekről; rámutat a Bizottság azon határozatára, hogy előbb önkéntes 
nyilvántartást vezet be és a rendszert egy év után értékeli; a kötelező nyilvántartás 
létrehozását jogilag összetettnek tartja; emlékeztet arra, hogy a Parlament nyilvántartása 
már ténylegesen kötelező, mivel a nyilvántartásba vétel a Parlamentbe való bejutás 
előfeltétele;

13. kéri a Bizottságot, hogy tárgyalja meg a Parlamenttel a lobbistákra vonatkozóan javasolt 
magatartási kódexet; emlékezteti a Bizottságot, hogy a Parlament már több mint 10 éve 
rendelkezik ilyen kódexszel;

14. tudomásul veszi, hogy a nyilvántartásba hamis információt bevivő vagy a magatartási 
kódexet megsértő lobbistákra vonatkozó lehetséges legsúlyosabb szankció a 
nyilvántartásból való kizárás; 

15. hangsúlyozza, hogy a nyilvántartásnak felhasználóbarátnak kell lennie; a nyilvánosságnak 
könnyen meg kell tudnia találni a nyilvántartást és abban könnyen kell tudnia kereséseket 
végezni; 

16. tudomásul veszi a Bizottság azon határozatát, hogy pénzügyi beszámolót kérjen a 
nyilvántartáshoz csatlakozó érdekképviseletektől a következők vonatkozásában:

– a hivatásos tanácsadó cégek és ügyvédi irodák EU-s intézményekben való 
lobbizásának betudható forgalma, valamint legnagyobb ügyfeleik relatív súlya;

– a lobbizás területén tevékenykedő vállalati lobbirészlegek és kereskedelmi 
szövetségek esetében az uniós intézményekben folytatott közvetlen lobbizásra 
fordított költségek becsült értéke;

– a nem kormányzati szervezetek és „agytrösztök” esetében a teljes költségvetés, 
valamint a fő támogatási források lebontása; 

17. hangsúlyozza, hogy a pénzügyi beszámoló követelményének egyformán kell valamennyi 
érdekképviseletre vonatkoznia;

18. kéri a Bizottságot, hogy nyújtson pontosabb információkat e beszámoló jellegéről, mielőtt 
a Parlament határozna a nyilvántartáshoz való csatlakozásról;

19. emlékezteti a Bizottságot, hogy a pénzügyi adatok nem mindig megfelelő módjai a 
lobbitevékenységek mértékével kapcsolatos tájékoztatásnak, különösen a nem 
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kormányzati szervezetek esetében, amelyek széleskörűen alkalmazzák a fizetés nélküli 
munkát; kéri a Bizottságot annak újbóli megfontolására, hogy a lobbitevékenységek 
írásbeli leírása esetleg tájékoztatóbb jellegű lehet;

20. kéri illetékes testületeit, hogy tegyenek javaslatot az eljárási szabályzat szükséges 
módosításaira;

21. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak és a Tanácsnak.
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INDOKOLÁS

A politikai intézmények átláthatósága a legitimitás előfeltétele. Könnyen ellenőrizhetővé kell 
tenni, hogy a határozatokat miként hozzák, ezek mögött milyen befolyás húzódik meg és 
végül, hogy a forrásokat – azaz az adófizetők pénzét – miként osztják el. Ennélfogva a 
lobbizásra vonatkozó szabályok végső soron a legitimitással függnek össze.

A becslések szerint jelenleg nagyjából 15 000 lobbista és 2500 lobbiszervezet működik
Brüsszelben. Az állandó látogatói jelvények és „expressz-jelvények” száma alapján az 
Európai Parlamentben megközelítőleg 5000 lobbista működik. 

A Bizottság európai átláthatósági kezdeményezésével vitát indított a lobbizásról. E javaslat 
legfőbb elgondolása az volt, hogy nyitottabb képet adjon a jogalkotási aktusok elkészítésekor 
és az EU-s intézmények által történő elfogadásakor működő szereplőkről és befolyásolási 
csatornákról. A Bizottság önkéntes nyilvántartást és magatartási kódexet javasol a lobbistákra 
vonatkozóan. A Parlament már rendelkezik egy nyilvántartással és egy, az Európai Parlament 
eljárási szabályzatának 4. cikkében megállapított magatartási kódexszel.

E jelentés válasz a Bizottság európai átláthatósági kezdeményezésére. Az Európai 
Parlamenttől – társjogalkotóként – elvárják, hogy szilárdan foglaljon állást az EU-ban 
megvalósuló érdekképviselettel kapcsolatban.

Az Európai Parlament lobbizásra vonatkozó szabályainak előzményei

A lobbizás a parlamenti viták régóta fennálló és nagy vihart kavaró tárgya. Az álláspontok 
igen eltérőek, a 27 tagállam hagyományai pedig különbözőek. A tagállamok többségében 
egyáltalán nem létezik egy, az ilyen parlamenti vagy kormányzati szintű csoportokkal 
foglalkozó rendelkezés. Másfelől azonban az Egyesült Államokban egy lobbistának csaknem 
600 oldalnyi magyarázatot kell elolvasnia ahhoz, hogy mindenben helyesen járhasson el. 
Akárhogy is van, manapság széleskörű az egyetértés a tekintetben, hogy az érdekcsoportok 
értékes szakértelemmel szolgálnak az EU jogalkotó hatóságai számára. 

A Parlament volt az első olyan európai intézmény, amely európai szinten foglalkozott az 
érdekcsoportok egyre növekvő számának jelenségével, valamint főként e fejlemény 
jogalkotási folyamatra gyakorolt következményeivel. A lobbitevékenységek esetleges 
szabályozásának megállapítására vonatkozó első írásbeli választ igénylő kérdést 1989-ben 
nyújtották be. 1991-ben az eljárási szabályzattal, a megbízólevelek és a mentelmi jogok
vizsgálatával foglalkozó bizottság egy, a lobbisták magatartási kódexére és nyilvántartására 
irányuló javaslatokat tartalmazó jelentést dolgozott ki. Igen nehézkes bizottsági vitákat 
követően azonban a javaslatot nem terjesztették a plenáris ülés elé.

Az 1994-es európai választások után ismét felmerült a lobbisták szabályozásának kérdése. 
Ugyanazon bizottság egy másik jelentése a terminológiai konfliktusokat elkerülve az 
érdekcsoportok önkéntes önmeghatározására támaszkodott. A szabályozási javaslatok az 
1993-as jelentésben foglaltakhoz képest kevésbé voltak szigorúak és nyíltabban álltak a 
lobbizáshoz. Megszületett a nyilvántartás elképzelése, amelyen keresztül az 
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érdekképviseleteknek nyilvánosságra kellett hozniuk tevékenységeiket és érdekeiket. Az 
érdekképviseleteknek a nyilvántartásba vételért díjat kellett fizetniük, be kellett tartaniuk a 
magatartási kódexet és alá kellett írniuk a nyilvántartást. Cserébe igazolványt kaptak és 
beléphettek az EP bizonyos részeibe, valamint hozzáférhettek bizonyos dokumentumaihoz. 
1996 januárjában a plenáris ülésen a jelentést számottevően módosították, majd visszautalták 
a bizottsághoz.

1996 júliusában kompromisszum született. A pénzügyi érdekek tekintetében most már 
valamennyi európai parlamenti képviselőnek részletes nyilatkozatot kell adnia szakmai 
tevékenységeiről. Az európai parlamenti képviselők tevékenységeik végzése során nem 
fogadhatnak el ajándékot vagy juttatást. A bejegyzett asszisztenseknek is nyilatkozniuk kell 
bármely más fizetett tevékenységükről. E szabályokkal kiegészítették a Parlament eljárási 
szabályzatát (9. cikk, valamint az I. és IX. melléklet). Később további gyakorlati lépéseket 
tettek néhány ilyen információnak a Parlament honlapján való közzététele tekintetében. Ma 
már rendelkezésre állnak a nyilvántartásba vett lobbisták listái, továbbá az európai parlamenti 
képviselők és bejegyzett asszisztensek pénzügyi érdekeire vonatkozó nyilatkozatainak listái
is.

Az előadó javaslatai

E jelentés előkészítéseként az Alkotmányügyi Bizottság 2007. október 8-án egy „Lobbizás az 
Európai Unióban” című munkaértekezletet szervezett annak érdekében, hogy felmérje az 
érdekképviselet jelenlegi helyzetét és meghallgassa az érdekelteknek a Bizottság európai 
átláthatósági kezdeményezésére vonatkozó észrevételeit. A folyamat során az előadó a 
következő alapvető kérdéseket határozta meg, amelyekkel a jelentésben foglalkozni kell:

1. Mi a lobbista fogalommeghatározása?

A Bizottság a lobbizást a következőképpen határozza meg: „mindazon tevékenységek, 
amelyek célja az európai intézmények politikaalkotási és döntéshozatali folyamatainak 
befolyásolása.” Ez összhangban van az Európai Parlament eljárási szabályzatának 4. cikkével, 
amely a lobbistákat a következőképpen határozza meg: „olyan személyek (…), akik a 
Parlament épületeit gyakran kívánják látogatni, a végett, hogy a képviselőket parlamenti 
megbízatásuk keretében saját érdekükben vagy harmadik felek érdekében tájékoztassák”.

Az előadó azon a véleményen van, hogy nem kell alapvetően különbséget tenni a tekintetben, 
hogy a Parlamentet ipari vagy környezetvédelmi aktivisták keresik-e fel, hogy termelői vagy 
fogyasztói érdekeket képviselnek-e, vagy hogy az európai parlamenti képviselőkkel folytatott 
párbeszédben magán- vagy állami szereplők vesznek-e részt. Ezen túlmenően lobbistáknak 
kell tekinteni az ügyvédi irodákat is, amikor a jövőbeli jogszabályok befolyásolásával 
foglalkoznak, és nem bírósági ügyeket képviselnek.

2. Önkéntes vagy kötelező legyen az érdekcsoportok nyilvántartása?

A Bizottság az önkéntes nyilvántartásba vételt javasolja. Az ösztönzők közé tartoznának az 
azon kérdésekről folytatott konzultációkra vonatkozó automatikus figyelmeztetések, amely 
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kérdésekben az érintett felek tudvalévően érdekeltek. A Bizottság széleskörű konzultációt 
indított, amelyben csaknem 200 szervezet vett részt. Számos visszajelzés az önkéntes 
nyilvántartás létrehozását támogatta, néhány azonban – főként a nem kormányzati szervezetek 
– a kötelező megközelítést javasolták.

Ahhoz, hogy a megfelelő időben új nyilvántartás álljon rendelkezésre – amint azt a Bizottság 
az európai átláthatósági kezdeményezésben javasolta –, a nyilvántartásnak önkéntesnek kell 
lennie. A kötelező nyilvántartás esetében jogalapra volna szükség. Ennélfogva az előadó 
egyetért a Bizottság önkéntes nyilvántartásra irányuló megközelítésével. 

Mindazonáltal ez az egész kérdés elméleti jellegűnek tekinthető. A Parlament nyilvántartása 
például jogszabálynál fogva önkéntes, azaz a „lobbista” jogálláshoz nem szükséges 
nyilvántartásba vétel. A hitelt érdemlő lobbisták azonban nyilvántartásba vetetik magukat. A 
Parlament nyilvántartása valójában kötelező. Mindenesetre a Bizottság nyilvántartását egy év 
elteltével értékelik és – természetesen – az önkéntes rendszer is újraértékelhető.

3. Szankcionálni kell-e a magatartási kódex megsértését?

Egy önkéntes rendszerben a lehető legsúlyosabb szankció a nyilvántartásból való kizárás. 
Jogalap nélkül pénzbírságokról és más ilyen jellegű szankciókról szó sem lehet. A lobbisták 
hitelességének szempontjából ez egyáltalán nem értelmetlen szankció. Ugyanakkor meg 
kellene erősíteni a szabályok betartásának felügyeletét. 

4. Mekkora léptékű legyen a pénzügyi beszámoló?

A Bizottság szerint a pénzügyi információ jelzésértékű az érdekcsoportok befolyása 
szempontjából. A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy szükséges és arányos arra kérni 
a nyilvántartásban szereplőket, hogy vallják be a megfelelő költségvetési adatokat, valamint a 
legnagyobb ügyfelekre és/vagy finanszírozási forrásokra vonatkozó összesített bontást. Ezen 
információ fő célja annak biztosítása, hogy a döntéshozók és a nyilvánosság azonosíthatja és 
értékelheti az adott lobbitevékenység mögött meghúzódó legfontosabb hajtóerők erejét. A 
Bizottság a következőket követeli meg:

– a hivatásos tanácsadó cégek és ügyvédi irodák esetében az EU-s intézményekben 
végzett lobbizással kapcsolatos forgalom, valamint a legnagyobb ügyfelek relatív súlya;

– a vállalati lobbirészlegek lobbistái és a kereskedelmi szövetségek esetében az uniós 
intézményekben folytatott közvetlen lobbizásra fordított költségek becsült értéke;

– a nem kormányzati szervezetek és „agytrösztök” esetében a teljes költségvetés, valamint 
a fő támogatási források bontása.

A részleteket még pontosítani kell, amikor a Bizottság benyújtja az adatbázis interfész 
második változatát és a kért adatokra vonatkozó, pontosabb információkat. A pénzügyi adatok 
nem mindig a legjobb módjai a lobbitevékenység léptékével kapcsolatos tájékoztatásnak, 
hiszen főleg a nem kormányzati szervezetek jelentős mértékű önkéntes munkát használnak. 

A következő kérdéseket kell még egyértelműen megválaszolni: milyen információk 
hasznosak a jogalkotási folyamatra gyakorolt külső befolyások értékelése szempontjából, 
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továbbá hogy ezek miként szerezhetők meg a jogos titoktartási szabályok megsértése vagy 
túlzott terhekkel járó igazgatási eljárások nélkül.

5. Az Európai Parlament és a Bizottság vezessen-e közös nyilvántartást?

A Bizottság a Parlamenttel közös nyilvántartást kér. Az előadó úgy véli, hogy a nyilvánosság 
a két intézményt egynek tekinti. Valamennyi érdekelt is „egyablakos” rendszert szeretne. 
Noha az intézmények között alapvető különbségek vannak és azok végül a lobbisták 
tekintetében eltérő követelményeket állapíthatnak meg – például a pénzügyi beszámoló 
vonatkozásában –, a kérdést igazgatási jellegűnek kell tekinteni. Az előadó ennélfogva közös 
munkacsoportot javasol a közös nyilvántartás kihatásainak megvitatására.

6. A Parlament átláthatóságának javítása

Az előadó az átláthatóságot kétirányúnak tartja. Ez azt jelenti, hogy amikor azt kérik a 
lobbistáktól, hogy legyenek átláthatóbbak, akkor magának a Parlamentnek is nagyobb 
átláthatóságra kell törekednie. Az előadó ezért felszólít gyakran az érdekcsoportok által 
finanszírozott, regisztrált és nem regisztrált frakcióközi csoportokra vonatkozó
egyértelműségre.

Az előadó ezen túlmenően – legjobb gyakorlatként – a „jogalkotási lábnyom”, azaz egy, a 
parlamenti jelentésekhez csatolt, az olyan érdekképviseleteket tartalmazó indikatív lista 
elképzelésének megfontolását javasolja, amely érdekképviseletekkel a jelentés elkészítése 
során konzultáltak. Az elgondolás az, hogy képet adjanak egy adott jogalkotási folyamattal 
működésbe hozott különféle érdekekről, és így segítsenek a nyilvánosságnak, a médiának, 
más képviselőknek és bármely érdekelt félnek a parlamenti munka ellenőrzésében. Másfelől 
azonban a lényeges információkat gyakran bizalmasan szerzik, az európai parlamenti 
képviselők függetlenségét pedig védeni kell. Ezért először meg kell vizsgálni egy ilyen 
elgondolás megvalósíthatóságát.

E jelentés folyamatában például legalább a következő szervezetekkel konzultáltak. Mások 
elektronikus leveleket küldtek és gyors, informális tájékoztatást nyújtottak.

1) Business Europe,
2) Európai Közügyekkel Foglalkozó 
Tanácsadók Szövetsége (EPACA),
3) Etikai Szabályokért és Átláthatóságért 
Szövetség (ALTER-EU) (Föld Barátai 
Európai Csoportja, Európai Újságíró-
szövetség),
4) Európai Vegyipari Tanács (Cefic),
5) Hivatásos Lobbisták Szövetsége (SEAP),

6) Francia Kereskedelmi Kamara,
7) Európai Ügyvédi Kamarák és Jogi 
Társaságok Tanácsa (CCEB)
8) Nemzetközi Public Relations Szövetség 
(IPRA)
9) UK Law Society
10) White&Case
11) Amerikai Kereskedelmi Kamara
12) a Bizottság

Ezen túlmenően a következők képviseltették magukat érdekeltekként az Alkotmányügyi 
Bizottság által október 8-án megrendezett „Lobbizás az EU-ban” című munkaértekezleten. 
Mások nézeteiket a kerekasztal-megbeszélésen ismertették.
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1) Business Europe,
2) Fogyasztói Egyesületek Európai 
Szövetsége (BEUC)
3) SEAP
4) EPACA

5) Corporate Europe Observatory (CEO) 
6) ALTER-EU
7) Daimler (vállalati lobbirészleg lobbistája)
8) CCBE

Következtetés

Végezetül az előadó az átláthatóság jelentőségével foglalkozik, továbbá felszólít az 
érdekképviseletek közötti egyenlő elbánására, valamint a Bizottság konkrét javaslataival (azaz 
a nyilvántartással és annak adataival) kapcsolatban kivárásos megközelítést javasol, és 
példákat mutat be arra vonatkozóan, hogy maga a Parlament hogyan javíthatná saját 
átláthatóságát.
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