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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 μεγάλη σημασία και επίδραση των ομάδων συμφερόντων και την 
εμπειρογνωμοσύνη που παρέχουν οι ομάδες συμφερόντων και οι μη κυβερνητικές 
οργανώσεις (ΜΚΟ) στη λήψη των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ως εκ 
τούτου, την ανάγκη για σχετική νομοθετική ρύθμιση·

2. θεωρεί ότι μόνο ένα κοινό, υποχρεωτικό μητρώο για όλα τα όργανα της ΕΕ, με έντυπα
κοινοποίησης των οικονομικών στοιχείων όλων των ομάδων συμφερόντων και των 
εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων, που θα σέβεται τις αρχές της διαφάνειας και της 
ιδιωτικότητας, 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 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, αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταστήσει υποχρεωτικό για τους εκπροσώπους 
ομάδων συμφερόντων να περιλαμβάνονται στα μητρώα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και της Επιτροπής προκειμένου να έχουν πρόσβαση στα κτίρια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου· παρομοίως, καλεί την Επιτροπή να απαιτήσει καταχώριση σε αμφότερα τα 
όργανα προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση στα κτίρια της Επιτροπής·

4. θεωρεί την εισοδηματική προσέγγιση, που επιλέχθηκε από την Επιτροπή ως έναν από 
τους ελάχιστους, υποχρεωτικούς κανόνες. Θεωρεί ότι επιπλέον οι εκπρόσωποι των 
ομάδων συμφερόντων πρέπει να υποχρεούνται να κοινοποιούν εκτός των άλλων τα έξοδα 
των ομάδων συμφερόντων, παρέχοντας τις ίδιες πληροφορίες για τα έξοδα των ομάδων 
συμφερόντων που δαπανώνται για ΒΕΚ, με αυτές που υποχρεούνται να κοινοποιούν οι 
ΒΕΚ στις φορολογικές τους δηλώσεις·

5. καλεί το Προεδρείο του Κοινοβουλίου ή τους Κοσμήτορες να βρουν τρόπους να 
περιορίσουν την μη επιτρεπόμενη πρόσβαση στους ορόφους όπου βρίσκονται τα γραφεία 
των ΒΕΚ εντός των κτιρίων του Κοινοβουλίου, ενώ η πρόσβαση του κοινού στις 
αίθουσες των επιτροπών μπορεί να περιορισθεί μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις ·

6. 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·

7. ζητεί να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός παρακολούθησης (π.χ. μία επιτροπή βουλευτών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεν κατέχουν άλλη σημαντική θέση) η οποία θα 
εξετάζει και θα διασφαλίζει την εγκυρότητα των πληροφοριών του μητρώου και θεωρεί 
σημαντικό να διατίθενται επαρκείς πόροι (σε προσωπικό και χρήματα) για αυτόν τον 
σκοπό·
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8. θεωρεί ότι πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις σε εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων που 
έδωσαν ηθελημένα ανεπαρκείς ή ψευδείς πληροφορίες· θεωρεί ότι, μέσα στο πλαίσιο ενός 
υποχρεωτικού συστήματος εγγραφής, η αναστολή της εγγραφής και μάλιστα σε πολύ 
σοβαρές περιπτώσεις, η διαγραφή από το μητρώο, αποτελούν ανάλογες και επαρκώς 
αποτρεπτικές κυρώσεις·

9. 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) καθώς επίσης και τις ομάδες 
συμφερόντων και τις ΜΚΟ που τις υποστηρίζουν και τον καθορισμό του είδους 
υποστήριξης που παρέχουν σε αυτές, κυρίως όσον αφορά τους ανθρώπινους, υλικούς και 
οικονομικούς πόρους·

10. 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· καλεί την 
Επιτροπή να βασίσει κάθε μελλοντική πρωτοβουλία σχετικά με τις δραστηριότητες των 
ομάδων συμφερόντων στην ΕΕ επί της νομικής βάσης που παρέχουν οι Συνθήκες που 
αφορούν τη διαφάνεια και το ανοικτό πνεύμα.



AD\699301EL.doc 5/5 PE396.474v02-00

EL
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