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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind dezvoltarea cadrului de reglementare a activităților reprezentanților grupurilor 
de interese (persoanele care desfășoară activități de lobby) din instituțiile europene
(2007/2115(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul de procedură,

– având în vedere cartea verde prezentată de Comisie, intitulată „Inițiativa europeană în 
materie de transparență”(COM(2006)0194),

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Acțiuni întreprinse în aplicarea cărții 
verzi «Inițiativa europeană în materie de transparență»” (COM(2007)0127),

– având în vedere proiectul Comisiei de cod de conduită pentru reprezentații grupurilor de 
interese, lansat la 10 decembrie 2007

– având în vedere Decizia din 17 iulie 1996 privind modificarea Regulamentului de 
procedură (activitățile de lobby din Parlament)1 ,

– având în vedere Decizia din 13 mai 1997 privind modificarea Regulamentului de 
procedură (Codul de conduită pentru cei care desfășoară activități de lobby)2 ,

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale și avizele Comisiei pentru 
control bugetar, Comisiei pentru afaceri economice și monetare, Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru afaceri juridice și al Comisiei 
pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A6-0000/2007),

A. întrucât numărul activităților de lobby din Parlamentul European a crescut foarte mult 
odată cu extindere competențelor Parlamentului,

B. întrucât reprezentanții grupurilor de interese dețin un rol fundamental în dialogul deschis 
și pluralist, care stă la baza unui sistem democratic, și reprezintă o importantă sursă de 
informații pentru deputații europeni,

C. întrucât se estimează că există în jur de 15 000 de persoane care desfășoară activități de 
lobby și 2 500 de organizații de lobby în Bruxelles,

D. întrucât Comisia a propus, ca parte a Inițiativei europene în materie de transparență, 
introducerea unui registru comun pentru cei care reprezintă grupurile de interese în 
instituțiile europene,

                                               
1 JO C 261, 9.9.1996, p. 75.
2 JO C 167, 2.6.1997, p. 22.
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E. întrucât Parlamentul are propriul registru pentru cei care desfășoară activități de lobby1  
încă din 1996, precum și un cod de conduită2 care constrânge pe cei care desfășoară 
activități de lobby să acționeze în conformitate cu standarde etice înalte,

F. întrucât există aproximativ 5 000 de persoane înregistrate care desfășoară activități de 
lobby în Parlament,

O mai mare transparență în activitățile Parlamentului

1. subliniază că transparența în toate instituțiile europene este o cerință esențială pentru 
legitimitatea Uniunii și pentru încrederea cetățenilor în aceasta; subliniază că transparența 
reprezintă un dublu demers care este necesar atât în funcționarea instituțiilor, cât și în 
activitatea reprezentanților grupurilor de interese;

2. admite că deputații pot folosi, dacă cred de cuviință, în mod voluntar, o „amprentă 
legislativă” - o listă orientativă (anexată rapoartelor Parlamentului) a persoanelor care, 
reprezentând grupurile de interese, au fost consultate pentru pregătirea raportului; 
subliniază, totuși, că este și mai important să existe o asemenea „amprentă legislativă” 
anexată la inițiativele legislative ale Comisiei;

3. invită Chestorii să întocmească un plan referitor la îmbunătățirea punerii în aplicare și a 
controlului dispozițiilor Parlamentului conform cărora deputații trebuie să declare orice tip 
de susținere primită, financiară sau concretizată în personal sau în materiale3 ; 

4. solicită transparență în cazul intergrupurilor, de exemplu o listă pe site-ul internet al 
Parlamentului cu intergrupurile înregistrate și neînregistrate, care să includă și declarațiile 
de interese financiare ale fiecărui președinte de intergrup;

5. solicită Chestorilor săi să clarifice dispozițiile prin care se interzice  persoanelor neînsoțite 
accesul în clădirile Parlamentului (cum ar fi în cabinetele deputaților) și să îmbunătățească 
aplicarea acestor dispoziții;

Propunerea Comisiei

6. salută propunerea Comisiei referitoare la conceperea unui cadru mai structurat pentru 
activitățile reprezentanților grupurilor de interese, ca parte a Inițiativei europene în 
materie de transparență;

7. este de acord cu definiția formulată de Comisie prin care activitățile de lobby sunt 
„activitățile desfășurate în vederea influențării formulării politicilor și proceselor de luare 
a deciziilor în instituțiile europene”; consideră că această definiție este în conformitate cu 
articolul 9 alineatul (4) al Regulamentului de procedură;

8. subliniază că toate persoanele care pot fi definite astfel ar trebui să fie considerate 
reprezentanți ai grupurilor de interese și să fie tratate în mod similar: Persoanele a căror 
profesie este reprezentarea grupurilor de interese, persoanele angajate de companii în 

                                               
1 Articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
2 Anexa 1 articolul 3 al Regulamentului de procedură.
3 Anexa 1 articolul 2 al Regulamentului de procedură.
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același scop, ONG-urile, grupurile de reflecție, asociațiile comerciale, sindicatele și 
organizațiile patronale, precum și consilierii juridici atunci când acționează în vederea 
influențării unei politici și nu într-o speță;

9. salută, în principiu, propunerea Comisiei referitoare la înființarea unui „ghișeu unic” 
pentru înregistrarea reprezentanților grupurilor de interese de la Comisie și de la 
Parlament; atrage atenția totuși, asupra diferenței fundamentale dintre Comisie și 
Parlament din punct de vedere instituțional; își rezervă, prin urmare, dreptul de a evalua 
propunerea Comisiei, când va fi finalizată, și de a decide atunci dacă o va susține sau nu;

10. propune înființarea cât mai rapidă a unui grup comun de lucru care să reunească 
reprezentanți ai Parlamentului și ai Comisiei și care să analizeze consecințele înființării 
unui registru comun;

11. recomandă Consiliului să participe la acest registru posibil comun; consideră că trebuie 
examinate cu mare atenție activitățile grupurilor de lobby și ale grupurilor de interese pe 
lângă membrii Consiliului, în contextul codeciziei;

12. recunoaște argumentele atât în favoarea înregistrării facultative, cât și în favoarea 
înregistrării obligatorii a reprezentanților grupurilor de interese; ia act de decizia Comisiei 
de a începe un sistem de înregistrare facultativă și de a-l evalua la un an de la înființare; 
reamintește că înregistrarea la Parlament este obligatorie de facto, aceasta fiind o condiție 
prealabilă pentru accesul în Parlament;

13. ia act de proiectul de cod conduită al Comisiei pentru reprezentanții grupurilor de interese; 
reamintește Comisiei că Parlamentul are deja un asemenea cod de peste 10 ani și solicită 
Comisiei să negocieze cu Parlamentul în vederea stabilirii unui cod comun;

14. reamintește faptul că Regulamentul de procedură al Parlamentului conține deja o 
prevedere prin care orice încălcare a codului de conduită poate duce la retragerea 
legitimației nominale de acces, ceea ce conduce la ștergerea din registru; 

15. subliniază că registrul trebuie să fie conceput cât mai accesibil; căutarea și găsirea 
informațiilor trebuie să poată fi făcute cu ușurință de către public; 

16. ia act de decizia Comisiei de a cere ca informațiile financiare solicitate celor care se 
înscriu în registru în calitate de reprezentanți ai grupurilor de interese, să includă 
următoarele categorii:

– cifra de afaceri a firmelor de consultanță profesională și a celor de consultanță 
juridică, rezultată în urma acțiunilor de lobby pe lângă instituțiile UE, precum și 
ponderea relativă a principalilor clienți;

– o cifră estimativă a cheltuielilor rezultate din acțiunile directe de lobby pe lângă 
instituțiile UE, făcute de angajați ai societăților în domeniu și de asociațiile 
comerciale;

– bugetul total și defalcarea pe principalele surse de finanțare a ONG-urilor și a 
grupurilor de reflecție;

17. subliniază că obligația de a comunica informațiile financiare trebuie să se aplice în mod 
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egal tuturor reprezentanților grupurilor de interese;

18. solicită Comisiei să ofere mai multe detalii despre natura acestor informații financiare 
înainte ca Parlamentul să decidă dacă participă la acest registru;

19. reamintește Comisiei că cifrele nu reprezintă cea mai bună modalitate de a furniza 
informații despre amploarea activităților de lobby;

20. solicită organismelor competente să propună modificările necesare în Regulamentul de 
procedură;

21. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Transparency of political institutions is a prerequisite for legitimacy. It should be easy to 
scrutinize how decisions are made, what are the influences behind them and finally how 
resources, i.e. taxpayer’s money, are allocated. Therefore rules for lobbying are ultimately a 
question of legitimacy.

At the moment it is estimated that there are about 15000 lobbyists and 2500 lobby 
organisations in Brussels. Counting permanent visitors’ badges and “express”-badges there 
are approximately 5000 lobbyists operating in the European Parliament.

The Commission has opened discussions on lobbying by its European Transparency Initiative 
(ETI). The main idea of this proposal is to lay out more openly the actors and influence 
channels operating when legislative acts are prepared and adopted by the EU institutions. The 
Commission proposes a voluntary register and a code of conduct for lobbyists. The 
Parliament already has a de facto mandatory register and a code of conduct provided in article 
9(4) in the Rules of Procedure of the European Parliament.

This report is a response to the Commission's ETI. The European Parliament is, as a co-
legislator, expected to take a firm stance on interest representation in the EU.

History of lobby-rules in the European Parliament

Lobbying has been a long-standing and contentious issue in Parliamentary debates. Positions 
vary widely and traditions in the 27 Member States are diverse. In the majority of Member 
States there are no provisions at all for dealing with these groups at the parliamentary or 
governmental level. On the other hand, in the US a lobbyist needs to read through almost 600 
page manual to get everything right. Be as it may, today there is a large consensus that 
interest groups provide valuable expertise to EU law-making authorities.

The Parliament was the first European institution to address the phenomenon of an increasing 
number of interest groups at European level and especially about the consequences of this 
evolution for the legislative process. A first written question concerning the establishment of a 
potential regulation of lobbying activities was presented in 1989. In 1991, the Committee on 
the rules of procedure, the verification of the credentials and immunities drafted a report with 
proposals for a code of conduct and a register of lobbyists. However, after very difficult 
Committee debates the proposals were not submitted to the Plenary.

After the European elections of 1994 the debate on lobbies’ regulation resumed. Another 
report of the same Committee avoided terminological conflicts and relied on a voluntary self-
definition of interest groups. Regulatory proposals were less constraining and considered 
more open to lobbying than those of the 1993 report. The idea of a register, where interest 
representatives had to make their activities and interests public was born. Interest 
representatives were supposed to pay fees for their registration, to respect a code of conduct 
and to sign the register. In return, they obtained a pass and access to parts of the EP and to its 
documents. In January 1996 the report was heavily amended in the plenary session and then 
referred back to the Committee.
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In July 1996, a compromise was found. With regard to financial interests, each MEP is now 
required to make a detailed declaration of his professional activities. MEPs have to refrain 
from accepting any gift or benefit in the performance of their duties. Registered assistants also 
have to make a declaration of any other paid activities. These rules were added to Parliament's 
Rules of Procedure (Art. 9 and Annexes I and IX). Further practical steps were taken later 
concerning the publication of some of this information on Parliament's webpage. Today lists 
of registered lobbyists, of MEPs declarations of financial interests and of registered assistants 
are available.

Proposals by the rapporteur

As a preparation for this report the Committee on Constitutional Affairs organised a workshop 
on lobbying the European Union on 8 October 2007 in order to survey the present situation of 
interest representation and to obtain responses from stakeholders to the Commission's ETI.
During the process the rapporteur has identified the following essential questions to be 
addressed in the report:

1. How should a lobbyist be defined?

The Commission defines lobbying as “activities carried out with the objective of influencing 
the policy formulation and decision-making processes of the European institutions.” This is in 
line with article 9(4) in the Rules of Procedure of the European Parliament defining lobbyists 
as "persons who wish to enter Parliament's premises frequently with a view to supplying 
information to Members within the framework of their parliamentary mandate in their own 
interests or those of third parties".

The rapporteur is of the opinion that no essential differences are to be made according to 
whether industrialists or environmentalists are approaching the Parliament, whether 
producers' or consumers' interests are represented or whether private or public actors are 
engaged in a dialogue with MEPs. In addition, when law firms are engaged in influencing 
future law, not representing court cases, they are to be considered as lobbyists.

2. To what extent should there be financial disclosure?

According to the Commission, financial information is indicative on the influence of interest 
groups. The Commission has concluded that it is necessary and proportionate to request 
registrants to declare relevant budget figures and an aggregate breakdown on major clients 
and/or funding sources. The main objective of this information is to ensure that decision-
makers and the general public can identify and assess the strength of the most important 
driving forces behind a given lobbying activity. The Commission requires the following:

– for professional consultancies and law firms the turnover linked to lobbying EU 
institutions, as well as the relative weight of major clients;

– for "in-house" lobbyists and trade associations an estimate of the cost associated to 
direct lobbying of EU institutions;
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– for NGOs and think-tanks the overall budget and a breakdown of their main sources of 
funding.

Details are yet to be clarified when the Commission presents a beta-version of its data base 
interface and more explicit information on the required data. Furthermore, financial figures 
are not always the best way to give information on the scale of lobbying activity.

The questions yet to be answered in a clear way are what information is useful to assess 
external influences on the legislative process and how they can be acquired without breaking 
legitimate confidentiality rules or overly burdensome administrative procedures.

3. Should the European Parliament have a common register with the Commission?

The Commission calls for a common register between the Commission and the Parliament.
The rapporteur considers that from the public point-of-view the institutions are seen as one.
Also all the stakeholders wish to have a “one-stop-shop”. Although the institutions have 
essential differences and might end up with different requirements for lobbyists, for example 
on financial disclosure, the question should be seen as administrative. Therefore the 
rapporteur proposes a joint working group of officials to consider the implications of a 
common register.

4. Should the register of interest groups be voluntary or mandatory?

The Parliament's legal service considers the Parliament's present register de facto mandatory, 
because registration is linked to physical access to the Parliament premises. The rapporteur 
agrees with this analysis. To lobby regularly in the Parliament you need a badge. In order to 
get a badge you have to register. This is also why the Commission urges for a common 
register. The badge is a strong incentive to register.

The Commission proposes financial disclosure and more systematic monitoring of the 
information provided in the register. These innovations are priorities and should be adopted in 
due time. A legislative act on lobbying would be a lengthy process and should not therefore 
be pursued at this stage. This is in line with the broad consensus on having a common 
register, a "one-stop-shop" with the Commission.

The success of the Commission's register is evaluated after one year. The Treaty of Lisbon, if 
ratified, will provide a clearer legal basis for a legislative act on lobbying, if this is found 
necessary.

5. Should there be sanctions for breaches of the code of conduct?

In the present system of the Parliament, the highest sanction is the deletion from the register.
Fines and other such sanctions would require legislation. From the lobbyists’ credibility 
point-of-view, deletion from the register is not at all a meaningless sanction. However, 
supervision on how rules are respected could be strengthened.

6. Improving the Parliament’s transparency
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The rapporteur considers transparency a two-way street. This means, that when requiring the 
lobbyists to be more transparent, the Parliament itself can also work for more transparency.
Therefore the rapporteur calls for clarity on registered and non-registered intergroups often 
financed by interest groups.

Furthermore, the rapporteur acknowledges a Member possibility to use a “legislative 
footprint”, i.e. an indicative list, attached to parliamentary reports, of interest representatives 
consulted during the preparation of the report. The idea is to give a picture on different 
interests mobilised by a legislative process and thus help the public, the media, other 
Members and anyone interested to scrutinize Parliamentary work. On the other hand, often 
relevant information is obtained confidentially and the independence of MEP’s has to be 
defended. Therefore the use of such "footprints" has to base on the best judgement of 
individual MEP's. The rapporteur also stresses that it is even more important for the 
Commission to provide a legislative footprint attached to its legislative initiatives.

For example, in the process of this report at least the following organisations have been 
consulted. Some others have sent e-mails and provided quick information informally.

1) BUSINESS EUROPE,
2) EUROPEAN PUBLIC AFFAIRS 
CONSULTANCIES’ ASSOCIATION 
(EPACA),
3) THE ALLIANCE FOR LOBBYING 
TRANSPARENCY AND ETHICS 
REGULATION (ALTER-EU) (FRIENDS 
OF THE EARTH EUROPE, EUROPEAN 
FEDERATION OF JOURNALISTS),
4) EUROPEAN CHEMICAL INDUSTRY 
COUNCIL (CEFIC),
5) SOCIETY OF EUROPEAN AFFAIRS 
PROFESSIONALS (SEAP),
6) FRENCH CHAMBER OF 
COMMERCE,

7) COUNCIL OF BARS AND LAW 
SOCIETIES OF EUROPE (CCEB)
8) INTERNATIONAL PUBLIC
RELATIONS ASSOCIATION (IPRA)
9) UKLAWSOCIETY
10) WHITE&CASE
11) AMERICAN CHAMBER OF 
COMMERCE
12) TOYOTA MOTOR EUROPE,
13) EXXON MOBILE,
14) EUROPEAN CENTRE FOR PUBLIC 
AFFAIRS (ECPA),
15) THE COMMISSION

In addition, the following were represented as stakeholders in the workshop on lobbying in the 
EU organised 8 October by the Committee of Constitutional Affairs. Others gave their views 
in the roundtable discussion.

1) BUSINESS EUROPE,
2) THE EUROPEAN CONSUMERS' 
ORGANISATION (BEUC)
3) SEAP
4) EPACA

5) CORPORATE EUROPE 
OBSERVATORY (CEO)
6) ALTER-EU
7) DAIMLER ("IN-HOUSE" 
LOBBYIST)
8) CCBE

Conclusion

In conclusion, the rapporteur addresses the importance of transparency, calls for equal 
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treatment between interest representatives, proposes a wait-and-see approach to the concrete 
proposals (i.e. the register and its details) by the Commission and provides examples on how 
the Parliament itself can improve its own transparency.
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