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1. Verplicht  (inter-institutioneel,  d.w.z.  geldig  voor  Europese  Commissie, 
Europees Parlement en Raad) register voor professionele lobbyisten in Brussel. 
Register moet duidelijkheid geven over de namen van lobbyisten, hun inkomsten 
en uitgaven, en hun activiteiten.

2. Openheid van de Europese Commissie inzake alle consultatiegroepen die 
zij heeft ingesteld. Daarbij inzicht in de wijze van samenstelling. Aanpassing van 
de regels, waar de samenstelling niet evenwichtig is.  Onkostenvergoeding aan 
leden van dergelijke groepen, niet alleen voor reis- en verblijfs- maar ook voor 
voorbereidingskosten.

3. Daadwerkelijke  openheid  richting  de  burger:  geen  belemmeringen 
opwerpen als  burgers  concrete  informatie  willen.  Geen beroep op gebrek aan 
specificiteit van verzoeken, maar een klantvriendelijke houding van de Europese 
instellingen. Geen ruime toepassing van uitzonderingsgronden.

4. Bij ieder rapport van het EP wordt expliciet aangegeven welke organisaties 
zijn geraadpleegd en hoe dit is gebeurd.

5. Recepties en diners binnen de gebouwen van het EP worden niet langer 
betaald door derden. Als een MEP gastheer of -vrouw is van een bijeenkomst met 
externe organisaties, draagt deze zelf alle kosten verbonden aan een dergelijke 
bijeenkomst.

6. Sluikreclame  binnen  het  EP  wordt  verboden:  geen  posters  en  ander 
reclamemateriaal  van commerciële instellingen meer binnen de gebouwen van 
het EP.

7. Oproep aan alle  Europarlementariërs  een gedragscode te  ondertekenen 
waarin ze aangeven dat zij lobbyisten altijd zullen vragen of zij geregistreerd zijn 
en  in  beginsel  geen  contacten  zullen  onderhouden  met  ongeregistreerde 
lobbyisten.

8. Oproep  aan  alle  Europarlementariërs  geen  giften  aan  te  nemen  van 
lobbyisten, indien deze giften meer dan €50 waard zijn. MEP´s behoren ook geen 
gebruik  te  maken  van  speciale  kortingsregelingen,  zoals  bijvoorbeeld 
autobedrijven deze vaak toepassen.

9. Terugdringing  van  het  aantal  agentschappen:  niet  alleen  is  er 
tegenwoordig een woud van - deels qua mandaat overlappende - agentschappen, 
maar democratische controle op hun functioneren is gebrekkig. We eisen meer 
transparantie op de korte termijn, zodat agentschappen niet slechts indirect via 
de Commissie verantwoording afleggen.

10. Oproep aan Europarlementariërs  die  deelnemen aan zogeheten Forums 
waar zij samenwerken met - nu nog - puur commerciële instellingen, om zich 
ervoor in te zetten de Forums te verbreden tot alle betrokken belangengroepen 
en bij weigering door de commerciële partijen, eruit te stappen.


