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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

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

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·

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·

4. ζητεί μία δημόσια, ηλεκτρονική βάση δεδομένων, που θα διαθέτει επίσης δυνατότητα 
αναζήτησης και διαβίβασης δεδομένων και θα περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες, με 
παραπομπές σε άλλες πιθανές βάσεις δεδομένων των οργάνων της ΕΕ, έως ότου μία κοινή 
βάση δεδομένων τεθεί σε λειτουργία·

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·

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

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)·

8. καλεί το Προεδρείο να επανεξετάσει τους κανόνες που διέπουν τις δραστηριότητες 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.


	689172el.doc

