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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να περιλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι 75% των οικονομικών μέτρων και των μέτρων κοινωνικής 
πολιτικής που αφορούν τους ευρωπαίους πολίτες εκπονούνται στις Βρυξέλλες,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαβούλευση, η συμμετοχή και η διαφάνεια βρίσκονται στο 
επίκεντρο της μεγαλύτερης συμμετοχής του κοινού στη διατύπωση των πολιτικών της ΕΕ,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων 
επεκτείνονται τάχιστα, αφενός όσον αφορά τον αριθμό των φορέων και αφετέρου τις 
χρησιμοποιούμενες τεχνικές, και ότι αυτές οι δραστηριότητες καλύπτουν διάφορους 
τύπους δομής καθώς και φορείς με συμφέροντα που διαφέρουν ευρύτατα, 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 9, παράγραφος 4, πρώτο έως και τρίτο εδάφιο, του 
Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο ορίζει ότι:

«Οι Κοσμήτορες είναι αρμόδιοι για την έκδοση ονομαστικών αδειών εισόδου με διάρκεια 
ισχύος ενός έτους κατ' ανώτατο όριο στα πρόσωπα που επιθυμούν να έχουν συχνή 
πρόσβαση στους χώρους του Κοινοβουλίου με στόχο την πληροφόρηση των μελών του 
στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής τους εντολής, προς το συμφέρον των ίδιων ή τρίτων.

Σε αντιστάθμιση, τα πρόσωπα αυτά οφείλουν να:

- τηρούν τον κώδικα συμπεριφοράς που περιλαμβάνεται σε παράρτημα στον 
Κανονισμό·

- εγγράφονται σε μητρώο το οποίο τηρούν οι Κοσμήτορες.

Το μητρώο αυτό τίθεται στη διάθεση του κοινού, μετά από αίτηση, σε όλους τους τόπους 
εργασίας του Κοινοβουλίου και, με μορφή που καθορίζεται από τους Κοσμήτορες, στα 
γραφεία πληροφοριών του Οργάνου στα κράτη μέλη»,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση 53/05 των Κοσμητόρων ορίζει τους κανόνες που 
διέπουν τις άδειες εισόδου για το περιβάλλον των βουλευτών,

1. θεωρεί ότι οι υφιστάμενες διατάξεις που διέπουν τους όρους με τους οποίους λαμβάνει 
κανείς διαπίστευση ως εκπρόσωπος ομάδας συμφερόντων, όπως αυτές καθορίζονται στο 
άρθρο 9, παράγραφος 4, του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι επαρκείς 
και κατάλληλες· κρίνει αναγκαίο, όσον αφορά τη διαφάνεια στις δραστηριότητες των 
εκπροσώπων των ομάδων συμφερόντων, να ληφθούν ορισμένα μέτρα επιπλέον των 
διατάξεων του εν λόγω άρθρου του Κανονισμού· επισημαίνει ιδίως τις προτάσεις που 
υπάρχουν στο σχέδιο έκθεσης της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων.
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