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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. θεωρεί την άσκηση λόμπι σημαντική και θεμιτή διαδικασία στο πλαίσιο της πολιτικής·

2. θεωρεί αναγκαίο να έχουν οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών πρόσβαση στους 
ευρωπαϊκούς θεσμούς και ειδικότερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

3. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει θεσπίσει κανόνες που ρυθμίζουν την 
πρόσβαση ομάδων ειδικών συμφερόντων και την καταχώρισή τους σε δημόσιο κατάλογο 
από το 1996, επισημαίνει ωστόσο ότι η ανάγκη για ένα πιο διαρθρωμένο και αυστηρό 
πλαίσιο για τις δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων είναι 
θεμελιώδης όχι μόνο για τη λειτουργία μιας ανοιχτής και δημοκρατικής Ένωσης αλλά και 
για την εικόνα που σχηματίζουν για το έργο που αυτή επιτελεί τόσο οι πολίτες όσο και 
άλλοι τρίτοι· θεωρεί ότι επειδή οι πρακτικές για την προώθηση συμφερόντων 
εξελίσσονται διαρκώς μέσα στον χρόνο, οιοιδήποτε κανόνες ρυθμίζουν αυτές τις 
πρακτικές πρέπει να είναι αρκούντως ευέλικτοι για ταχεία προσαρμογή στην αλλαγή·

4. είναι της γνώμης ότι οι κανόνες για την άσκηση της δραστηριότητας ομάδων ειδικών 
συμφερόντων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει επίσης να καλύπτουν τις 
δραστηριότητες λόμπι που απευθύνονται σε γραμματείες κοινοβουλευτικών επιτροπών, 
στο προσωπικό πολιτικών ομάδων και σε συμβούλους και βοηθούς βουλευτών·

5. εκφράζει αμφιβολίες για το πόσο δίκαιο και αποτελεσματικό θα είναι το επί εθελοντικής
βάσεως σύστημα που προτάθηκε από την Επιτροπή και σημειώνει ότι θα επανεξετάσει τη 
λειτουργία του μητρώου ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του·

6. θεωρεί ότι εάν το σύστημα καταχώρησης γίνει υποχρεωτικό, όλες οι ομάδες ειδικών 
συμφερόντων θα πρέπει να τύχουν ίσης μεταχείρισης και δεν θα πρέπει να υπάγονται σε 
αυτό μόνο οι επαγγελματικές ομάδες και οι σύμβουλοί τους των δημοσίων σχέσεων αλλά 
και υπάλληλοι βιομηχανιών, κλαδικές οργανώσεις, ομάδες προβληματισμού, εκπρόσωποι 
μη κυβερνητικών οργανώσεων, κυβερνητικές και περιφερειακές αρχές καθώς και 
δικηγόροι που ασκούν δραστηριότητα λόμπι· είναι της γνώμης ότι η δραστηριότητα αυτή 
πρέπει να αντιμετωπιστεί με την ευρύτερη έννοια του όρου και να συμπεριλαμβάνει 
μεταξύ άλλων την επίδραση στη λήψη πολιτικών αποφάσεων χωρίς επιδίωξη εκλογής και 
με ή χωρίς άμεσο οικονομικό όφελος, ούτως ώστε να μπορούν να καταχωρούνται μέσα 
στο πλαίσιο του υποχρεωτικού συστήματος και όσοι θέλουν να καταχωρηθούν 
εθελοντικά ως μέλη ομάδας ειδικών συμφερόντων·

7. θεωρεί ότι είναι προς το κοινό συμφέρον των θεσμικών οργάνων το να ριχθεί 
περισσότερο φως στις ομάδες άσκησης πίεσης και, συνεπώς, έχει την άποψη ότι πρέπει το 
έργο στον τομέα το οποίο επιτελεί το ένα θεσμικό όργανο να συνδέεται στην πράξη με το 
έργο του άλλου αποτελεσματικά·

8. θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά οι δραστηριότητες τις οποίες αναπτύσσουν 
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οι ομάδες άσκησης πίεσης και οι ομάδες ειδικών συμφερόντων σε σχέση με τα μέλη του 
Συμβουλίου στο πλαίσιο των θεμάτων συναπόφασης·

9. θεωρεί σε κάθε περίπτωση ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να διατηρήσει την αυτονομία του 
σε σχέση με τα άλλα όργανα, όσον αφορά τις σχέσεις με τους εκπροσώπους των ομάδων 
ειδικών συμφερόντων, και σε ό,τι αφορά τους κανόνες που αφορούν τη διαφάνεια της 
δράσης του·

10. θεωρεί ουσιώδες ότι οι δικηγόροι που δρουν προς προώθηση συμφερόντων δεν πρέπει να 
εξαιρούνται από αυτήν την πρωτοβουλία και τους κανόνες της όσον αφορά την 
καταχώριση στο μητρώο· ενθαρρύνει την Επιτροπή να προσδιορίσει μία μέθοδο που θα 
επιτρέπει στους δικηγόρους και τους πελάτες τους την αιτιολογημένη προστασία που 
παρέχουν οι κανόνες της επαγγελματικής τους συμπεριφοράς όταν δρουν πραγματικά υπό 
την ιδιότητά τους των επαγγελματιών στον νομικό χώρο, συμπεριλαμβανομένων και 
όλων των δραστηριοτήτων που ασκούνται από δικηγόρους σε συνδυασμό με την 
εκπροσώπηση πελάτη τους σε δικαστικές, εξώδικες,, διοικητικές, πειθαρχικές και άλλες 
διαδικασίες, όταν παρέχουν, για παράδειγμα, νομικές συμβουλές σε υποθέσεις 
προσωπικού, υποθέσεις αντιντάμπινγκ ή σε διαδικασίες δικαίου του ανταγωνισμού, 
περιλαμβανομένων και των υποθέσεων συγχωνεύσεων επιχειρήσεων και παροχής 
κρατικών ενισχύσεων και νομικών συμβουλών στο πλαίσιο πολιτικών διαδικασιών και 
διαδικασιών λήψης αποφάσεων στα Όργανα της ΕΕ·

11. θεωρεί ότι ενώ κάποιας μορφής γνωστοποίηση της οικονομικής καταστάσεως είναι 
αναγκαία και θα πρέπει να είναι σαφής και να μη δημιουργεί διακρίσεις, αυτή θα πρέπει 
να είναι μόνο ένα μέρος μιας συνολικής εικόνας· είναι της γνώμης ότι άλλα θέματα εκτός 
από την οικονομική υποστήριξη μπορεί να είναι εξ ίσου σημαντικά και, συνεπώς, είναι 
πεπεισμένο ότι η διαφάνεια όσον αφορά την ταυτότητα των ομάδων άσκησης πίεσης και 
των πελατών τους είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας· ζητεί ωστόσο στο πλαίσιο αυτό να 
γίνονται σεβαστοί απαρεγκλίτως οι κανόνες των κρατών μελών που επιβάλλουν σε 
ορισμένες ομάδες προώθησης συμφερόντων κάποιες υποχρεώσεις απορρήτου όσον 
αφορά τους πελάτες και τους εντολοδότες τους·

12. θεωρεί ότι η δήλωση της οικονομικής κατάστασης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη σχετικά 
επαγγελματικά θέματα και θέματα ανταγωνισμού και δεν πρέπει να είναι υπερβολικά 
περιοριστική· είναι της γνώμης ότι αρκεί η περιγραφή του συνολικού όγκου της σχετικής 
δραστηριότητας και η δήλωση καταλόγου πελατών χωρίς αναφορά στα μεμονωμένα ποσά 
ή στην αναλογική συνεισφορά πελατών·

13. θεωρεί αναγκαίο να υπάρχει το ίδιο επίπεδο οικονομικής διαφάνειας και για την 
εθελοντική προώθηση συμφερόντων που αναλαμβάνεται συχνά από μη κυβερνητικές 
οργανώσεις και ζητεί να παρέχονται περισσότερες πληροφορίες στο κοινό για τα 
οικονομικά των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων και για τη χρηματοδότηση των 
εκστρατειών λόμπι που αναλαμβάνουν και το υλικό που χρησιμοποιούν·

14. υποστηρίζει την ιδέα ότι οι εισηγητές του Κοινοβουλίου θα πρέπει να παρουσιάζουν 
δείγμα "νομοθετικής ταυτότητας" της δραστηριότητάς τους που να αντικατοπτρίζει με 
τρόπο διαφανή το εύρος της άσκησης πίεσης προς προώθηση συμφερόντων, των 
συμβουλών και της συμβολής περιεχομένου που έχουν δεχθεί καθ' ον χρόνον είναι 
εισηγητές·
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15. τονίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να αποφασίζει με απόλυτη ανεξαρτησία κατά πόσο θα 
λαμβάνει υπόψη απόψεις που προέρχονται από την κοινωνία των πολιτών· 

16. πιστεύει ότι οι συστάσεις που περιλαμβάνονται τόσο στη γνωμοδότηση όσο και στην 
έκθεση την οποία συνέταξε η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή καθιστούν αναγκαίο το να 
προβεί σε επανεξέταση και να αναλάβει δράση το Κοινοβούλιο  όσον αφορά τόσο τους 
δικούς του κανόνες και τον κώδικα δεοντολογίας που εφαρμόζει όσο και το έργο στο 
οποίο επιδίδεται από κοινού με την Επιτροπή και το Συμβούλιο· κατά συνέπεια συνιστά 
τη συγκρότηση, το αργότερο εντός του πρώτου τριμήνου του 2008, μιας Ομάδας 
Εργασίας των βουλευτών στο Κοινοβούλιο που θα συνεργαστεί με την Επιτροπή και με 
το Συμβούλιο για αυτό το ζήτημα.
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