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Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 245 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τον νέο ρόλο του José Manuel Barroso 
στη Goldman Sachs1

1. Ο José Manuel Barroso καλείται να παραιτηθεί από τη θέση του μη εκτελεστικού 
προέδρου της τράπεζας Goldman Sachs.

2. Εφόσον δεν το πράξει, το Δικαστήριο θα πρέπει να αποφανθεί κατά πόσον οι ενέργειές 
του συνιστούν παράβαση του χρέους εντιμότητας και διακριτικότητας, το οποίο δεν 
περιορίζεται στους κανόνες που θεσπίζονται στον κώδικα δεοντολογίας, και, κατά 
περίπτωση, πώς το γεγονός αυτό θα επηρεάσει τα συνταξιοδοτικά του δικαιώματα ή 
άλλες αντίστοιχες παροχές. 

3. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο καλούνται να παραπέμψουν το ζήτημα στο Δικαστήριο 
δυνάμει του άρθρου 245 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Η Επιτροπή καλείται να παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τα καθήκοντα που εκτελεί ο 
κ. Barroso για λογαριασμό της Goldman Sachs και τα οποία περιλαμβάνουν επαφές με τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

5. Η Επιτροπή καλείται να εκπονήσει δημόσια έκθεση εντός του 2017 σχετικά με τις 
δραστηριότητες των μελών της Επιτροπής μετά το πέρας της εντολής τους και, με βάση 
τα συμπεράσματα, σχετικά με την καταλληλότητα των ισχυόντων κανόνων του κώδικα 
δεοντολογίας.

6. Η παρούσα δήλωση διαβιβάζεται, με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

1 Σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφοι 4 και 5 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν μια 
δήλωση προσυπογράφεται από την πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο, καταχωρίζεται στα 
πρακτικά με τα ονόματα των προσυπογραφόντων και διαβιβάζεται στους αποδέκτες, χωρίς όμως να δεσμεύει το 
Κοινοβούλιο.


