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B9-0582/2022

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις υποψίες διαφθοράς από το 
Κατάρ και την ευρύτερη ανάγκη διαφάνειας και λογοδοσίας στα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα
(2022/3012(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 29,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την 
καταπολέμηση της διαφθοράς και τη συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα της επιτροπής 
CRIM1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2022 σχετικά με τις εξωτερικές 
παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές 
διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Σεπτεμβρίου 2021 σχετικά με την ενίσχυση 
της διαφάνειας και της ακεραιότητας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ με τη σύσταση 
ανεξάρτητου φορέα δεοντολογίας της ΕΕ3,

– έχοντας υπόψη την ομιλία της Προέδρου της Επιτροπής Ursula von der Leyen για την 
κατάσταση της Ένωσης το 2022, της 14ης Σεπτεμβρίου 2022, και το πρόγραμμα 
εργασίας της Επιτροπής για το 2023,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 1997 που καταρτίστηκε δυνάμει του άρθρου K.3 
παράγραφος 2 στοιχείο γ) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης4,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό αριθ. 31 (ΕΟΚ), 11 (EKAE) περί καθορισμού του 
κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων και του καθεστώτος που 
εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας5,

– έχοντας υπόψη το Μητρώο Διαφάνειας,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς του 2003, που 
καταδεικνύει την σχεδόν καθολική αναγνώριση της σημασίας της χρηστής 
διακυβέρνησης, της λογοδοσίας και της πολιτικής δέσμευσης,

1 ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 96.
2 ΕΕ C 347 της 9.9.2022, σ. 61.
3 ΕΕ C 117 της 11.3.2022, σ. 159.
4 ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 2.
5 ΕΕ 45 της 14.6.1962, σ. 1385.
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– έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη διαφθορά,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν εξελίξει έρευνα που διεξάγουν οι βελγικές αρχές 
αποκάλυψε ένα εξαιρετικά ανησυχητικό σχέδιο διαφθοράς και δωροδοκίας με τη 
συμμετοχή βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρώην βουλευτών και 
προσωπικού· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ύποπτοι έχουν κατηγορηθεί για συμμετοχή σε 
εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
διαφθορά·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την έναρξη της συνόδου ολομέλειας στις 12 Δεκεμβρίου 
2022, οι πολιτικές ομάδες εξέφρασαν βαθιά ανησυχία για τις τρέχουσες αποκαλύψεις 
και εξέφρασαν την ικανοποίησή τους και την υποστήριξή τους στο έργο των διωκτικών 
αρχών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά προσβάλλει το ίδιο το θεμέλιο των δημοκρατικών 
θεσμών μας στρεβλώνοντας τις εκλογικές διαδικασίες, αλλοιώνοντας το κράτος 
δικαίου, υπονομεύοντας την αξιοπιστία των δημόσιων εντολών και δημιουργώντας 
δομές και διαδικασίες που αποσκοπούν αποκλειστικά στην αναζήτηση δωροδοκιών·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τελευταίες αποκαλύψεις βλάπτουν σοβαρά την αντίληψη του 
κοινού για την Ευρωπαϊκή Ένωση εν γένει και το Κοινοβούλιο ειδικότερα και ενέχουν 
τον κίνδυνο να τροφοδοτήσουν περαιτέρω τον σκεπτικισμό έναντι των θεσμικών 
οργάνων και της ολοκλήρωσης της ΕΕ, καθώς και το αυξανόμενο κλίμα δυσπιστίας 
προς τους δημοκρατικούς θεσμούς και τους εκλεγμένους αντιπροσώπους της ηπείρου· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες αποκαλύψεις διαβρώνουν σημαντικά την 
αξιοπιστία του Κοινοβουλίου κατά την αντιμετώπιση και την καταγγελία της 
διαφθοράς σε άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, σε κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλίμακα και η σοβαρότητα της υπό διερεύνηση διαφθοράς 
δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί, αλλά ενδέχεται να εμπλέκουν και άλλα θεσμικά 
όργανα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το πρωτόγνωρο σκάνδαλο διαφθοράς θα πρέπει να 
αξιοποιηθεί ως ευκαιρία ώστε το Κοινοβούλιο να επανεξετάσει δραστικά τις 
διαδικασίες εργασίας του προκειμένου να ανακτήσει την εμπιστοσύνη του κοινού και 
να χρησιμεύσει ως πρότυπο για μια υπεύθυνη και δεοντολογική κοινοβουλευτική 
δημοκρατία·

1. εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τις τρέχουσες αποκαλύψεις σχετικά με τις υποψίες 
διαφθοράς από το Κατάρ και εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του στο έργο των αρχών 
που διερευνούν την υπόθεση αυτή, προσφέροντας το υψηλότερο επίπεδο συνεργασίας 
στον εισαγγελέα, την αστυνομία και όλες τις ανακριτικές αρχές στο Βέλγιο, την Ιταλία, 
την Ελλάδα και άλλα σχετικά κράτη μέλη·

2. τονίζει ότι η διαφάνεια και η λογοδοσία αποτελούν βασικά εργαλεία για την πρόληψη 
της διαφθοράς και τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης στους δημόσιους θεσμούς, και 
τονίζει την επείγουσα ανάγκη να διασφαλιστεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα 
εφοδιαστεί με ισχυρά μέτρα για την καταπολέμηση της δημοκρατίας, της διαφάνειας 
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και της λογοδοσίας και κατά της διαφθοράς·

3. τονίζει ότι η δωροδοκία και οι επιζήμιες μορφές πολιτικής διαφθοράς έχουν εξαιρετικά 
αρνητικές επιπτώσεις σε κάθε πτυχή της κοινωνίας, συμβάλλουν στην κυβερνητική 
αστάθεια, διαβρώνουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς 
και, τελικά, συνιστούν τη μεγαλύτερη απειλή για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου·

4. τονίζει ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελεί βασική ευθύνη των δημοκρατικών 
θεσμών και ότι μόνο μέσω της συνεργασίας και της συμμετοχής κάθε επιπέδου εντός 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων θεσμικών οργάνων μπορούμε να 
ξεπεράσουμε τις εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες των τρεχουσών αποκαλύψεων·

5. υπό το πρίσμα των ανωτέρω, δεσμεύεται να συστήσει ειδική εξεταστική επιτροπή για 
τη διερεύνηση της διαφθοράς και της επιρροής τρίτων χωρών στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο· τονίζει ότι η εξεταστική επιτροπή θα πρέπει επίσης να εκπονήσει 
συστάσεις σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την περαιτέρω πρόληψη της 
διαφθοράς και των αδικαιολόγητων παρεμβάσεων· δεσμεύεται να αναζητήσει 
εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη για να στηρίξει και ενδεχομένως να ηγηθεί των ερευνών·

6. δεσμεύεται να θεσπίσει ταχέως ειδική θέση στο Προεδρείο που θα είναι επιφορτισμένη 
με τη διερεύνηση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στο Κοινοβούλιο·

7. ζητεί τη σύσταση ανεξάρτητου φορέα δεοντολογίας με αρμοδιότητα να διερευνά όλα τα 
θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, με τα αναγκαία οικονομικά 
μέσα και προσωπικό για την πλήρη εκτέλεση των καθηκόντων του·

8. προτείνει να θεσπιστεί περίοδος αναμονής για τους πρώην βουλευτές, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη θέση τους για να ασκήσουν 
επιρροή στην πολιτική·

9. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο δεν αξιοποίησε όλες τις 
ευκαιρίες για να αυξήσει και να επιβάλει τη λογοδοσία των βουλευτών· αναθέτει στην 
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων να επανεξετάσει και να βελτιώσει τον 
Κανονισμό, συμπεριλαμβανομένου του κώδικα δεοντολογίας για τους βουλευτές, 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι υπάρχουν ισχυρότερα αποτρεπτικά μέτρα κατά των 
βουλευτών και πρώην βουλευτών που εργάζονται για εξωτερικά συμφέροντα·

10. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συνεργαστούν με το Κοινοβούλιο για να 
διασφαλίσουν ότι οι εκπρόσωποι οργανώσεων και τρίτων χωρών που ασκούν πιέσεις 
στα θεσμικά όργανα της ΕΕ καταχωρίζονται στο Μητρώο Διαφάνειας της ΕΕ· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να μεταρρυθμίσουν 
το Μητρώο Διαφάνειας, μεταξύ άλλων με τη θέσπιση αυστηρότερων κανόνων 
διαφάνειας, τη χαρτογράφηση της εξωτερικής χρηματοδότησης των ομάδων 
συμφερόντων που σχετίζονται με την ΕΕ και την διασφάλιση μιας καταχώρισης που θα 
επιτρέπει τον προσδιορισμό της χρηματοδότησης από ξένες κυβερνήσεις και οντότητες 
που ενεργούν για λογαριασμό τους·

11. αναθέτει σε όλους τους βουλευτές και το προσωπικό να απέχουν από συναντήσεις με 
μη καταχωρισμένους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων και να δημοσιεύουν τις 
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συναντήσεις με εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων· δεσμεύεται να προσθέσει τον 
πρόεδρο, τους αντιπροέδρους, τους προέδρους των αντιπροσωπειών και τους 
επικεφαλής των ομάδων στον κατάλογο των αξιωματούχων που υποχρεούνται να 
δημοσιεύουν τις συναντήσεις τους με εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων·

12. αναθέτει στους εισηγητές και τους προέδρους των επιτροπών να εισαγάγουν δήλωση 
ανεξαρτησίας σε σχέση με το έργο τους και να δημοσιοποιήσουν πλήρως το νομοθετικό 
αποτύπωμα για όλους τους φακέλους·

13. δεσμεύεται να απαγορεύσει τους οικονομικούς δεσμούς μεταξύ βουλευτών και 
εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων τρίτων 
χωρών, διασφαλίζοντας την πλήρη διαφάνεια του εισοδήματος των βουλευτών με το 
ακριβές ποσό και απαγορεύοντας κάθε εξωτερική χρηματοδότηση του προσωπικού των 
βουλευτών και των ομάδων· δεσμεύεται να απαγορεύσει σε επίπεδο ΕΕ τις δωρεές από 
τρίτες χώρες σε βουλευτές και πολιτικά κόμματα, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά 
στα κράτη μέλη·

14. υπενθυμίζει την πάγια θέση του σχετικά με την αύξηση της διαφάνειας και της 
λογοδοσίας των βουλευτών όσον αφορά τη χρήση του προϋπολογισμού τους· 
δεσμεύεται να βελτιώσει τις οικονομικές δηλώσεις, ώστε να καταστεί δυνατή η δέουσα 
διαφάνεια και ο δέων έλεγχος, διασφαλίζοντας τη δημοσίευσή τους εντός δύο 
εβδομάδων σε τυποποιημένη, μηχαναγνώσιμη μορφή· επισημαίνει ότι είναι ζωτικής 
σημασίας για τις οικονομικές δηλώσεις να αναφέρονται ρητά τυχόν άμεσοι ή έμμεσοι 
δεσμοί με τρίτη χώρα και να αναφέρονται πάντα οι πελάτες για λογαριασμό των οποίων 
ασκούνται οι παράλληλες δραστηριότητες·

15. δεσμεύεται να ενισχύσει την απαγόρευση των παράλληλων ενεργειών στο πλαίσιο 
ομάδων συμφερόντων για τους βουλευτές και να την θέσει σε πλήρη ισχύ, και να 
απαγορεύσει τις ομιλίες, εκδηλώσεις, άρθρα και εμφανίσεις που πραγματοποιούνται με 
τη λήψη υποστήριξης·

16. τονίζει ότι είναι επιτακτική ανάγκη να μεταρρυθμιστεί και να ενισχυθεί η 
συμβουλευτική επιτροπή για τον κώδικα δεοντολογίας των βουλευτών έως ότου ο 
ανεξάρτητος φορέας δεοντολογίας της ΕΕ μπορέσει να αναλάβει τον τρέχοντα ρόλο 
του· τονίζει ότι αυτό πρέπει να περιλαμβάνει την έγκριση ενός σαφούς και 
ολοκληρωμένου ορισμού της σύγκρουσης συμφερόντων, δεδομένων των τρεχουσών 
αποκαλύψεων, την καθιέρωση ελέγχου από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, τη 
δυνατότητα της συμβουλευτικής επιτροπής να ελέγχει τους βουλευτές με δική της 
πρωτοβουλία, τη δυνατότητα υποβολής τεκμηριωμένων καταγγελιών από 
οποιονδήποτε, την καθιέρωση της υποχρεωτικής δημοσίευσης από την Πρόεδρο των 
κυρώσεων που έχουν εγκριθεί και των περιπτώσεων στις οποίες δεν επιβάλλονται 
κυρώσεις, και την καθιέρωση προληπτικών ελέγχων των δηλώσεων συμφερόντων των 
βουλευτών·

17. σημειώνει με ανησυχία ότι πολλές δηλώσεις διακομματικών ομάδων και ομάδων φιλίας 
δεν είναι επικαιροποιημένες και ότι δεν εφαρμόζονται οι υποχρεωτικές ετήσιες 
επικαιροποιήσεις· δεσμεύεται για την ορθή επιβολή και ενίσχυση των κανόνων που 
αφορούν τις εν λόγω ομάδες και αναθέτει στους Κοσμήτορες να εφαρμόσουν τους 
υφιστάμενους κανόνες και να αναπτύξουν και να τηρούν προσβάσιμο και 



PE738.911v01-00 6/7 RE\1269076EL.docx

EL

επικαιροποιημένο ένα μητρώο ομάδων φιλίας και δηλώσεων·

18. δεσμεύεται να θεσπίσει κανόνες που θα διασφαλίζουν ότι οι Κοσμήτορες εκλέγονται με 
βάση υψηλά δεοντολογικά πρότυπα·

19. τονίζει ότι οι άτυπες και ειδικές ανά χώρα ή περιοχή ομάδες φιλίας μπορούν να 
υπονομεύσουν το έργο των επίσημων οργάνων του Κοινοβουλίου, καθώς και τη φήμη 
του και τη συνοχή των δράσεών του· ζητεί την απαγόρευση της συμμετοχής 
βουλευτών, διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών και συμβούλων ομάδων σε 
ταξίδια που προσφέρονται από τρίτες χώρες και οντότητες και υπενθυμίζει ότι τα 
ταξίδια αυτά δεν μπορούν να θεωρηθούν επίσημες αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου· 
ζητεί την επιβολή αυστηρών κυρώσεων σε περίπτωση μη τήρησης αυτής της 
απαγόρευσης και τη λήψη κατάλληλων μέτρων για να διασφαλιστεί ότι το κόστος των 
νόμιμων ταξιδιών σε τρίτες χώρες που σχετίζονται με την εντολή μπορεί να καλυφθεί 
από το θεσμικό όργανο·

20. δεσμεύεται να θεσπίσει κανόνες που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ακεραιότητας 
των μελών του προσωπικού μέσω της αναθεώρησης των διαδικασιών για τους 
ανθρώπινους πόρους, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου πριν από την πρόσληψη, για 
την κάλυψη των κενών που επιτρέπουν τη διείσδυση από το εξωτερικό, καθώς και για 
τη βελτίωση των διαδικασιών για τη διαπίστευση της ασφαλείας για το προσωπικό και 
την αυστηροποίηση των κανόνων και των ελέγχων για την πρόσβαση στις 
εγκαταστάσεις του, ώστε τα άτομα που συνδέονται στενά με ξένα συμφέροντα να μην 
έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικές συνεδριάσεις και πληροφορίες·

21. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συνεργαστούν με το Κοινοβούλιο για την 
επικαιροποίηση και την ενίσχυση των κανόνων σχετικά με την προστασία των 
καταγγελλόντων δυσλειτουργίες στα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς 
της ΕΕ·

22. αναθέτει στην Πρόεδρό του να αναστείλει, με άμεση ισχύ, τις κάρτες εισόδου για την 
αποστολή του Κατάρ στα θεσμικά όργανα της ΕΕ εν αναμονή της εν εξελίξει έρευνας·

23. δεσμεύεται να επανεξετάσει την πολιτική του για τις κάρτες εισόδου εισάγοντας και 
απλουστεύοντας τη δυνατότητα απαγόρευσης ή ανάκλησης, μεταξύ άλλων σε 
περιπτώσεις όπου βουλευτές ή ευρωπαϊκά κοινοβουλευτικά όργανα υπόκεινται σε 
περιοριστικά μέτρα, όπως απαγορεύσεις εισόδου ή κυρώσεις· ζητεί διαφάνεια όσον 
αφορά τις κάρτες εισόδου που χορηγούνται στις διπλωματικές αντιπροσωπείες·

24. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), τον Οργανισμό της ΕΕ για τη Συνεργασία στον 
Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust) και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και αποτελεσματική διερεύνηση όλων των 
καταγγελλόμενων υποθέσεων διαφθοράς στα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 
οργανισμούς της ΕΕ· ζητεί να ενισχυθούν περαιτέρω οι ικανότητες και η συνεργασία 
μεταξύ της OLAF και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ως βασικών οργάνων της ΕΕ για 
την καταπολέμηση της διαφθοράς· τονίζει την ανάγκη για ένα ενιαίο, άμεσα 
εφαρμοστέο δίκαιο της ΕΕ που θα ρυθμίζει το ζήτημα της διαφθοράς των υπαλλήλων 
της ΕΕ·
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25. καλεί τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να μην παραστούν στο Παγκόσμιο 
Κύπελλο του Κατάρ και να μην προβαίνουν σε παροχή πιστώσεων σε μια χώρα που 
υπονομεύει επιθετικά τη φήμη και την αξιοπιστία των δημοκρατιών μας·

26. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συνεργαστούν με το Κοινοβούλιο για να 
επιδιώξουν την υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων προκειμένου να 
διασφαλιστεί η πρόληψη και η ετοιμότητα για την ενίσχυση της διαφάνειας και της 
λογοδοσίας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και για την καταπολέμηση της διαφθοράς· 
επισημαίνει ότι η επικείμενη δέσμη μέτρων για την προάσπιση της δημοκρατίας, και 
ιδίως τα μέτρα για την επικαιροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς, παρέχει μια έγκαιρη ευκαιρία για ανάληψη δράσης με 
σκοπό την ανάδειξη μυστικών ξένων επιρροών και συγκεκαλυμμένης χρηματοδότησης 
και την αναβάθμιση των προτύπων για αδικήματα όπως ο παράνομος πλουτισμός, η 
αθέμιτη άσκηση επιρροής έναντι ανταλλάγματος και η κατάχρηση εξουσίας, πέραν της 
δωροδοκίας·

27. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα 
κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του 
Κατάρ.


