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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και της Επιτροπής σχετικά με ένα κοινό Μητρώο Διαφάνειας
(2010/2291(ACI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 18ης Νοεμβρίου 2010,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την καθιέρωση ενός "Μητρώου Διαφάνειας" (στο εξής θα αναφέρεται ως "η 
συμφωνία"),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαΐου 2008 σχετικά με την ανάπτυξη του
πλαισίου των δραστηριοτήτων των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων στα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 127, παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0000/2011),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 11, παράγραφος της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση ορίζει: "Τα θεσμικά όργανα διατηρούν ανοιχτό, διαφανή και τακτικό διάλογο με 
τις αντιπροσωπευτικές ενώσεις και την κοινωνία των πολιτών",

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα κοινό μητρώο των οργανώσεων και των ατόμων που
δραστηριοποιούνται στην χάραξη και την υλοποίηση της πολιτικής της ΕΕ ενισχύει τη 
διαφάνεια αυτού του διαλόγου,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το προαναφερθέν ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 8ης Μαΐου 
2008 έθεσε τις αρχές βάσει των οποίων το Κοινοβούλιο προσήλθε σε διαπραγματεύσεις 
με την Επιτροπή για το θέμα του κοινού μητρώου,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απαραίτητες αλλαγές στον Κανονισμό του Κοινοβουλίου
εισάγονται στην απόφασή του της ........... 2011 σχετικά με τροποποίηση των διατάξεων 
του Κανονισμού σε συνέχεια της καθιέρωσης κοινού Μητρώου Διαφάνειας μεταξύ του 
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής2,

1. θεωρεί ότι η συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της μεγαλύτερης 
διαφάνειας·

2. επισημαίνει ότι, σε ένα κοινό μητρώο, όλες οι πληροφορίες μπορούν να βρεθούν σε ένα
σημείο, κάτι που διευκολύνει τους πολίτες να εξακριβώνουν ποιοι παράγοντες

                                               
1 ΕΕ C 271 E, 12.11.2009, σ. 48.
2 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2011)0000.
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βρίσκονται σε επαφή με τα θεσμικά όργανα· παρατηρεί ότι αυτό διευκολύνει επίσης το 
έργο των ίδιων των αντιπροσώπων συμφερόντων, οι οποίοι υποχρεούνται να 
εγγράφονται μία μόνο φορά·

3. επαναλαμβάνει ωστόσο ότι το Κοινοβούλιο διατηρεί στο ακέραιο το δικαίωμά του να 
αποφασίζει ποιος θα επιτρέπεται να αποκτά πρόσβαση στους χώρους του·

4. είναι της γνώμης ότι η συμφωνία ικανοποιεί εκ των πραγμάτων το αίτημα του
Κοινοβουλίου για υποχρεωτική καταχώρηση, διότι παραμένει αδύνατο για οποιονδήποτε 
να αποκτήσει κάρτα που παρέχει πρόσβαση στο Κοινοβούλιο εάν πρώτα δεν εγγραφεί·

5. υπενθυμίζει την επιθυμία του να γίνει μέρος της συμφωνίας και το Συμβούλιο·

6. χαιρετίζει ειδικότερα τις ακόλουθες πτυχές που περιέχονται στη συμφωνία:

(α) την αλλαγή του ονόματος του μητρώου σε "Μητρώο Διαφάνειας"·

(β) το εύρος του μητρώου, το οποίο καλύπτει όλους τους σχετικούς παράγοντες, αλλά
εξαιρεί, μεταξύ άλλων, τους κοινωνικούς εταίρους ως παράγοντες του κοινωνικού
διαλόγου, καθώς και εκκλησίες, πολιτικά κόμματα και τοπικές, περιφερειακές και 
δημοτικές αρχές·

(γ) τη διαίρεση του μητρώου σε ξεχωριστές ενότητες και υποενότητες, κάτι που
επιτρέπει να εγγράφονται στο μητρώο διάφορα είδη οργανώσεων και ενώσεων·

(δ) το αίτημα για ουσιαστικές χρηματοπιστωτικές πληροφορίες·

7. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας που ακολουθεί και αποφασίζει να την προσαρτήσει 
στον Κανονισμό του·

8. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, προς ενημέρωση.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η διαφάνεια των πολιτικών θεσμικών οργάνων αποτελεί προαπαιτούμενο της νομιμότητάς 
τους. Πρέπει να είναι εύκολο να ελέγξει κανείς σχολαστικά πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις, 
ποιες επιρροές δέχονται και τελικά πώς κατανέμονται οι πόροι, δηλαδή το χρήμα των 
φορολογουμένων. Κατά συνέπεια οι κανόνες για τη δραστηριότητα των αντιπροσώπων 
ομάδων συμφερόντων είναι σε τελευταία ανάλυση ζήτημα νομιμότητας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο που αντιμετώπισε το
φαινόμενο του αυξανόμενου αριθμού ομάδων συμφερόντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ιδίως 
σε σχέση με τις συνέπειες της εξέλιξης αυτής για τη νομοθετική διαδικασία. Ύστερα από
αρκετές εκθέσεις και διεξοδικές συζητήσεις, το Κοινοβούλιο παρουσίασε το μητρώο 
εκπροσώπων συμφερόντων το 1996.

Έκθεση Stubb-Friedrich 

Το 2006 η Επιτροπή παρουσίασε μια "Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια" στην
οποία πρότεινε ένα κοινό "μονοαπευθυντικό" μητρώο για τους εκπροσώπων ομάδων
συμφερόντων στην Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο.

Η απάντηση του Κοινοβουλίου σε αυτή την πρωτοβουλία της Επιτροπής ήταν η έκθεση της
Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά με την ανάπτυξη του πλαισίου για τις
δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. 
Εισηγητής ήταν ο Alexander Stubb (PPE, FI), ύστερα όμως από τον διορισμό του ως
υπουργού εξωτερικών της Φινλανδίας, την έκθεση ανέλαβε ο Ingo Friedrich (PPE, DE). Το
ψήφισμα εγκρίθηκε από την ολομέλεια στις 8 Μαΐου 2008. 

Το ψήφισμα χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής και ζητεί διοργανική συμφωνία για κοινό
μητρώο μεταξύ Κοινοβουλίου, Επιτροπής και Συμβουλίου. Ζητεί από την Επιτροπή να
διαπραγματευτεί με το Κοινοβούλιο σχετικά με ένα κοινό κώδικα συμπεριφοράς για τους 
εκπροσώπους των ομάδων συμφερόντων και υπογραμμίζει ότι πρέπει να ισχύουν κυρώσεις 
(σε σοβαρές περιπτώσεις η διαγραφή από το μητρώο) για τους εκπροσώπους ομάδων 
συμφερόντων που παραβιάζουν τον κώδικα. Το ψήφισμα προτείνει να συγκροτηθεί κοινή
ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου των τριών θεσμικών οργάνων προκειμένου να εξετάσει τη 
δημιουργία κοινού μητρώου.

Η κοινή ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου

Η εν λόγω ομάδα εργασίας συγκροτήθηκε το Νοέμβριο του 2008 μεταξύ Κοινοβουλίου και 
Επιτροπής - το Συμβούλιο δεν έκρινε σκόπιμο να συμμετάσχει. Η ομάδα εργασίας ενέκρινε
τον Απρίλιο του 2009 κοινή δήλωση και πρόταση για κοινό κώδικα συμπεριφοράς. Μετά τις
ευρωπαϊκές εκλογές συγκροτήθηκε μια νέα ομάδα εργασίας μεταξύ του Κοινοβουλίου και 
της Επιτροπής. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου ήταν η Αντιπρόεδρος 
Diana Wallis, ενώ μέλη της οι Carlo Casini, Isabelle Durant και Jo Leinen.
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Η ομάδα εργασίας μπόρεσε να εγκρίνει το Νοέμβριο του 2010 σχέδιο συμφωνίας σχετικά με 
τη δημιουργία ενός "Μητρώου Διαφάνειας".

Το Κοινοβούλιο πέτυχε τους ουσιαστικούς στόχους του

Το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε αντιστοιχεί στους στόχους που είχε θέσει το Κοινοβουλίου 
στα σημαντικότερα σημεία:

1. Παρά το γεγονός ότι η εγγραφή στο μητρώο δεν είναι υποχρεωτική - όπως ήταν ο στόχος
του Κοινοβουλίου - μπορεί να θεωρηθεί "εκ των πραγμάτων υποχρεωτική" επειδή η μόνιμη 
πρόσβαση στους χώρους του Κοινοβουλίου επιτρέπεται μόνο στους εγγεγραμμένους 
εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων.

2. Το κοινό μητρώο εξασφαλίζει την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή όλων των κατηγοριών
παραγόντων ενώ παράλληλα σέβεται στις διαφορετικές τους ταυτότητες. Το νέο όνομα
"Μητρώο Διαφάνειας" καθιστά ευκολότερο να συμμετάσχουν στο μητρώο και μη εμπορικές
οργανώσεις.

3. Ο νέος μηχανισμός προσφέρει επιπρόσθετες πληροφορίες, όπως είναι ο αριθμός των
ατόμων που συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες που αφορούν το μητρώο και το επίπεδο
ενωσιακών πόρων που έχει λάβει ο εγγεγραμμένος. Θα προσφέρει επίσης διασαφηνίσεις 
σχετικά με τις επιλέξιμες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του μητρώου 
και στις διαδικασίες μέσω των οποίων θα γίνεται χειρισμός των καταγγελιών. 

Συμπέρασμα

Ο εισηγητής είναι έτοιμος να συστήσει την έγκριση του σχεδίου συμφωνίας για την
δημιουργία Μητρώου Διαφάνειας. Το κοινό μητρώο θα αποτελέσει ένα βήμα στην
κατεύθυνση μεγαλύτερης διαφάνειας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, κάτι το οποίο 
ελπίζεται ότι θα συνεισφέρει σε μεγαλύτερο νομιμότητα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος 
απέναντι στους πολίτες του.


