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Σχέδιο γνωμοδότησης (PE396.474v01-00)
Søren Bo Søndergaard
Ανάπτυξη του πλαισίου για τις δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων 
(lobbyists) στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα
(2007/2115(INI))

Τροπολογία: Marco Cappato

Τροπολογία 1
Παράγραφος 1

1. αναγνωρίζει τη σημαντική επίδραση των ομάδων συμφερόντων στη λήψη των 
αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου την ανάγκη για ρύθμιση·

Or. en

Τροπολογία: Marco Cappato

Τροπολογία 2
Παράγραφος 2

2. θεωρεί ότι μόνο ένα υποχρεωτικό μητρώο κοινοποίησης των οικονομικών στοιχείων 
όλων των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων θα αποτελέσει ένα αποδοτικό εργαλείο 
για τον καθορισμό των κυριότερων παραγόντων και την εκτίμηση της ισχύος που 
διέπουν μια δεδομένη δραστηριότητα των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων. Το 
μητρώο θα πρέπει να συνδέεται με έναν κώδικα δεοντολογίας, κατά προτίμηση κοινό 
για όλα τα όργανα της ΕΕ·
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Or. en

Τροπολογία: Marianne Mikko

Τροπολογία 3
Παράγραφος 2

2. θεωρεί ότι μόνο ένα υποχρεωτικό μητρώο κοινοποίησης των οικονομικών στοιχείων 
όλων των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων θα αποτελέσει ένα αποδοτικό εργαλείο 
για τον καθορισμό των κυριότερων παραγόντων και την εκτίμηση της ισχύος που 
διέπουν μια δεδομένη δραστηριότητα των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων. Το 
μητρώο θα πρέπει να συνδέεται με έναν κώδικα δεοντολογίας, κατά προτίμηση κοινό 
για όλα τα όργανα της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Marianne Mikko

Τροπολογία 4
Παράγραφος 3

3. θεωρεί ότι ένα βήμα προς την υιοθέτηση ενός μητρώου κοινού για όλα τα όργανα της 
ΕΕ θα ήταν να καταστεί υποχρεωτικό για τους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων 
να περιλαμβάνονται στο μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να έχουν 
πρόσβαση στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Or. en

Τροπολογία: Marco Cappato

Τροπολογία 5
Παράγραφος 3

3. θεωρεί ότι ένα βήμα προς την υιοθέτηση ενός μητρώου κοινού για όλα τα όργανα της 
ΕΕ θα ήταν να καταστεί υποχρεωτικό για τους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων 
να περιλαμβάνονται στο μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να έχουν 
πρόσβαση στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Or. en
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Τροπολογία: Søren Bo Søndergaard

Τροπολογία 6
Παράγραφος 3 α (νέα)

3α. Regards the income approach chosen by the Commission as mandatory, minimum 
rules. Believes that in addition lobbyists should be obliged to disclose lobbying 
expenditure among other things by giving the same information on lobbying 
expenditure spent on MEPs as MEPs are obliged to disclose in their financial 
declarations·

Or. en

Τροπολογία: Marco Cappato

Τροπολογία 7
Παράγραφος 3 α (νέα)

3α. Considers that registration in the common register of the EU should also enable 
lobbies and NGO personnel to access EU buildings, taking into consideration the 
specific differences between institutions and their functions: while Parliament  
works in public, and access to committee rooms by the public can only be limited in 
exceptional circumstances, access to offices areas could eventually be reviewed to 
ensure the necessary privacy and optimal working conditions for MEPs, their 
assistants, political group staff and Parliament's secretariat; in this respect asks 
Parliament's competent services to work faster towards ensuring that the work of 
Parliament's committees are posted on the Internet·

Or. en

Τροπολογία: Roselyne Lefrançois

Τροπολογία 8
Παράγραφος 5

5. ζητεί έναν μηχανισμό παρακολούθησης (δηλ. τους Κοσμήτορες ή μία επιτροπή πρώην 
μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) που θα εξετάζει και θα διασφαλίζει την 
εγκυρότητα των πληροφοριών του μητρώου·

Or. fr
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Τροπολογία: Søren Bo Søndergaard

Τροπολογία 9
Παράγραφος 5

5. ζητεί έναν μηχανισμό παρακολούθησης (δηλ. τους Κοσμήτορες ή μία επιτροπή πρώην 
μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) που θα εξετάζει και θα διασφαλίζει την 
εγκυρότητα των πληροφοριών του μητρώου·

Or. en

Τροπολογία: Marianne Mikko

Τροπολογία 10
Παράγραφος 5

5. ζητεί έναν μηχανισμό παρακολούθησης (δηλ. τους Κοσμήτορες ή μία επιτροπή πρώην 
μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) που θα εξετάζει και θα διασφαλίζει την 
εγκυρότητα των πληροφοριών του μητρώου·

Or. en

Τροπολογία: Marco Cappato

Τροπολογία 11
Παράγραφος 5

5. ζητεί έναν μηχανισμό παρακολούθησης (δηλ. τους Κοσμήτορες ή μία επιτροπή πρώην 
μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) που θα εξετάζει και θα διασφαλίζει την 
εγκυρότητα των πληροφοριών του μητρώου·

Or. en

Τροπολογία: Roselyne Lefrançois

Τροπολογία 12
Παράγραφος 6

6. θεωρεί ότι πρέπει να εφαρμοστούν κυρώσεις σε εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων 
που σε ορισμένες περιπτώσεις έδωσαν ανεπαρκείς ή ψευδείς πληροφορίες·
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Or. fr

Τροπολογία: Marco Cappato

Τροπολογία 13
Παράγραφος 6

6. θεωρεί ότι πρέπει να εφαρμοστούν κυρώσεις σε εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων 
που σε ορισμένες περιπτώσεις έδωσαν ανεπαρκείς ή ψευδείς πληροφορίες·

Or. en

Τροπολογία: Philip Bradbourn

Τροπολογία 14
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α. Calls for Parliament's  bureau or the Queastors to look into ways of restricting 
unauthorised access to the levels where Members' offices are situated in 
Parliament's buildings·

Or. en

Τροπολογία: Marco Cappato

Τροπολογία 15
Παράγραφος 7

7. καλεί τη Διάσκεψη των Προέδρων να δημοσιεύσει στον ιστότοπό της έναν κατάλογο 
με όλες τις υπάρχουσες διακομματικές ομάδες (συμπεριλαμβανομένων βουλευτών, 
ημερησίων διατάξεων συνεδριάσεων και εγγράφων)·

Or. en

Τροπολογία: Marco Cappato

Τροπολογία 16
Παράγραφος 8

8. καλεί το Προεδρείο να επανεξετάσει τους κανόνες που διέπουν τις δραστηριότητες 
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των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων το αργότερο τρία χρόνια αφότου αυτοί έχουν 
τεθεί σε ισχύ, έτσι ώστε να αξιολογήσει εάν το τροποποιημένο σύστημα επιτυγχάνει 
τη δέουσα διαφάνεια ως προς τις δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων 
συμφερόντων·

Or. en

Τροπολογία: Philip Bradbourn

Τροπολογία 17
Παράγραφος 8 α (νέα)

8α. Raises concern about potential abuse by Commission-funded NGOs using public 
money to apply pressure on Parliament to influence policy in areas for which they 
have received direct funding, and calls for an investigation into NGO funding by 
Parliament's Committee on Budgetary Control.

Or. en
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