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Claude Turmes
Ανάπτυξη του πλαισίου δραστηριοτήτων των εκπροσώπων συμφερόντων (λομπιστών) στα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα
((2007/2115(INI))

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 1
Παράγραφος - 1 (νέα)

-1. λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο αριθμό ομάδων που προωθούν την εκπροσώπηση
των συμφερόντων τους στα κοινοτικά όργανα και την τεράστια επιρροή που
ασκούν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

Or. pl

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 2
Παράγραφος - 1 α (νέα)

-1a. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ορίζονται σαφώς τα κίνητρα και οι στόχοι που 
ωθούν τις δραστηριότητες ομάδων που εκπροσωπούν συμφέροντα, δεδομένου ότι 
τα όρια μεταξύ της εκπροσωπήσεως συμφερόντων και της διαφθοράς είναι λεπτά·

Or. pl
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Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 3
Παράγραφος 1

1. αναγνωρίζει τη σημαντική επίδραση των εκπροσώπων συμφερόντων στη λήψη 
αποφάσεων της ΕΕ και ως εκ τούτου την ανάγκη για σαφείς κανόνες· ζητεί τη 
συγκρότηση εθελοντικού μητρώου εκπροσώπων και λομπιστών που θα 
περιλαμβάνει όλα τα όργανα της ΕΕ και θα προβλέπει εθελοντικές δηλώσεις 
οικονομικών συμφερόντων·

Or. en

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 4
Παράγραφος 1

1. αναγνωρίζει τη σημαντική επίδραση των εκπροσώπων συμφερόντων στη λήψη 
αποφάσεων (διαγραφή) και ως εκ τούτου την ανάγκη για σαφείς κανόνες μεταξύ 
άλλων σχετικά με τα όρια, το διαχωρισμό και τις διαφορές μεταξύ της 
εκπροσωπήσεως συμφερόντων και της διαφθοράς, με σκοπό να αποτραπεί η 
διαφθορά· πιστεύει ότι ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα εγγραφής και 
αναφοράς σε όλα τα κοινοτικά όργανα πρέπει να είναι υποχρεωτικό για όλους τους 
λομπίστες και να συνδέεται με έναν κοινό κώδικα δεοντολογίας· πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει ανεξάρτητο μηχανισμό εφαρμογής και κυρώσεων·

Or. pl

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 5
Παράγραφος 1

1. αναγνωρίζει τη σημαντική επίδραση των εκπροσώπων συμφερόντων στη λήψη 
αποφάσεων της ΕΕ και ως εκ τούτου την ανάγκη για σαφείς κανόνες· πιστεύει ότι ένα 
αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα εγγραφής και αναφοράς σε όλα τα κοινοτικά 
όργανα πρέπει να είναι υποχρεωτικό για όλους τους λομπίστες και να συνδέεται με 
έναν κοινό κώδικα δεοντολογίας· πρέπει επίσης να περιλαμβάνει ανεξάρτητο 
μηχανισμό εφαρμογής και κυρώσεων· ζητεί να δημοσιοποιούνται και να διατίθενται 
εύκολα στο κοινό τα έγγραφα που αφορούν την εκπροσώπηση συμφερόντων, και 
ιδίως ο κοινός κώδικας δεοντολογίας και οι δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων·

Or. fr
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Τροπολογία: Bairbre de Brún

Τροπολογία 6
Παράγραφος 1

1. αναγνωρίζει τη σημαντική επίδραση των εκπροσώπων συμφερόντων στη λήψη 
αποφάσεων της ΕΕ και ως εκ τούτου την ανάγκη για σαφείς κανόνες· πιστεύει ότι ένα 
αξιόπιστο και αποτελεσματικό ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφής και αναφοράς σε όλα 
τα κοινοτικά όργανα πρέπει να είναι υποχρεωτικό για όλους τους λομπίστες και να 
συνδέεται με έναν κοινό κώδικα δεοντολογίας· πρέπει επίσης να περιλαμβάνει 
ανεξάρτητο μηχανισμό εφαρμογής και κυρώσεων·

Or. en

Τροπολογία: Bairbre de Brún

Τροπολογία 7
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. θεωρεί ότι το υποχρεωτικό σύστημα εγγραφής και αναφοράς πρέπει να 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες1:
- το όνομα του λομπίστα (ή τα ονόματα των λομπιστών)·
- στοιχεία για επαφή·
- συμφέροντα ή/και φορείς που εκπροσωπούνται· και
- κοινοποίηση οικονομικών στοιχείων με λεπτομερή καταγραφή των δαπανών·

Or. en

Τροπολογία: Bairbre de Brún

Τροπολογία 8
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. ζητεί να προταθεί από την Επιτροπή κοινός κώδικας δεοντολογίας για όλους τους 
λομπίστες και να υπάρξει σχετική συμφωνία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο·

Or. en

  
1 Οι πληροφορίες αυτές θα αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο. 
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Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 9
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. εφιστά την προσοχή των βουλευτών του στον πρωταρχικό σκοπό των 
δραστηριοτήτων τους, δηλαδή τη διαφύλαξη της αξιοπρέπειας και της ευημερίας 
των πολιτών των κρατών μελών, πράγματα που έρχονται συχνά σε αντίθεση ή με 
υπερεθνικές εταιρείες και ομάδες ή συγκρούονται συχνά με αυτές·

Or. pl

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 10
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. πιστεύει ότι το μητρώο πρέπει να αναπροσαρμόζεται εβδομαδιαίως και να 
καθίσταται προσβάσιμο στο κοινό καθώς και ότι όλοι όσοι επισκέπτονται τα 
όργανα της ΕΕ για παράσταση ή εκπροσώπηση συμφερόντων πρέπει να 
ενημερώνονται για την ύπαρξή του και να προτρέπονται να τηρούν όσα απαιτεί 
χάριν διαφάνειας·

Or. en

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 11
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. καλεί μετ’ επιτάσεως τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους 
υπαλλήλους των οργάνων της ΕΕ να συμβουλεύονται το μητρώο πριν να συναντούν 
εκπροσώπους και λομπίστες·

Or. en

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 12
Παράγραφος 1 α (νέα)

1α. θεωρεί ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν ευθύνη να 
διασφαλίζουν ότι η ενημέρωσή τους είναι ισόρροπη· τονίζει ότι οι βουλευτές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να κρίνονται κατάλληλοι για τη λήψη πολιτικών 
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αποφάσεων ανεξάρτητα από τους λομπίστες· 

Or. nl

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 13
Παράγραφος 1 α (νέα)

1α. θεωρεί ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν επίσης ευθύνη να 
εργάζονται με διαφάνεια· πιστεύει επομένως ότι πρέπει να υιοθετηθεί πρακτική 
κατά την οποία, αν καταθέτουν βουλευτές τροπολογία την οποία έχουν λάβει από 
επιχείρηση, ΜΚΟ ή οποιοδήποτε άλλο οργανισμό, οφείλουν να το δηλώνουν στην 
αιτιολόγηση της τροπολογίας·

Or. nl

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 14
Παράγραφος 2

2. καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει το ρόλο των ειδικών συμβούλων της και να 
ορίσει σαφώς τις έννοιες του δεσμού συμφερόντων και της σύγκρουσης 
συμφερόντων· θεωρεί ότι δεν είναι δυνατόν να διορίζεται στα κοινοτικά όργανα 
ειδικός σύμβουλος όταν τίθεται θέμα σύγκρουσης συμφερόντων· ζητεί από την 
Επιτροπή να αποσαφηνίσει τους ακριβείς στόχους των ομάδων υψηλού επιπέδου και 
εμπειρογνωμοσύνης της και να συγκροτήσει κατευθυντήριες γραμμές, για να 
διασφαλιστεί η ισόρροπη εκπροσώπηση διαφόρων κοινωνικών τομέων· υπογραμμίζει 
ότι ένας εμπειρογνώμονας που βρίσκεται σε σύγκρουση συμφερόντων δεν μπορεί 
να είναι μέλος επιτροπής εμπειρογνωμόνων και ότι δεκτή μπορεί να γίνει μόνο 
ακρόασή του στον τομέα αρμοδιοτήτων του· καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει 
στους ιστοτόπους της ένα μητρώο προσιτό στην αναζήτηση με όλα τα μέλη των 
ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των επιτροπών επιτροπολογίας, τις ημερήσιες 
διατάξεις και τα έγγραφα των συνεδριάσεών τους· να διασφαλίσει διαφάνεια για τη 
συγκρότηση νέων τέτοιων ομάδων·

Or. fr
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Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 15
Παράγραφος 2

2. καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει το ρόλο και το ιστορικό των (διαγραφή) 
συμβούλων της, να διαθέσει στο κοινό τα βιογραφικά σημειώματά τους και να 
ορίσει σαφώς τι συνιστά σύγκρουση συμφερόντων· να αποσαφηνίσει τους ακριβείς 
στόχους των ομάδων υψηλού επιπέδου και εμπειρογνωμοσύνης της και να 
συγκροτήσει κατευθυντήριες γραμμές, για να διασφαλιστεί η ισόρροπη εκπροσώπηση 
διαφόρων κοινωνικών και εθνικών τομέων· να δημοσιεύσει στους ιστοτόπους της 
ένα μητρώο προσιτό στην αναζήτηση με όλα τα μέλη των ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένων των επιτροπών επιτροπολογίας, τις ημερήσιες διατάξεις και τα 
έγγραφα των συνεδριάσεών τους· να διασφαλίσει διαφάνεια για τη συγκρότηση νέων 
τέτοιων ομάδων·

Or. pl

Τροπολογία: Andres Tarand

Τροπολογία 16
Παράγραφος 2

2. καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει το ρόλο των ειδικών συμβούλων της και να 
ορίσει σαφώς τι συνιστά σύγκρουση συμφερόντων· να παρεμβαίνει όταν είναι 
φανερές τέτοιες συγκρούσεις· να αποσαφηνίσει τους ακριβείς στόχους των ομάδων 
υψηλού επιπέδου και εμπειρογνωμοσύνης της και να συγκροτήσει κατευθυντήριες 
γραμμές, για να διασφαλιστεί η ισόρροπη εκπροσώπηση διαφόρων κοινωνικών 
τομέων· να δημοσιεύσει στους ιστοτόπους της ένα μητρώο προσιτό στην αναζήτηση 
με όλα τα μέλη των ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των επιτροπών επιτροπολογίας, 
τις ημερήσιες διατάξεις και τα έγγραφα των συνεδριάσεών τους· να διασφαλίσει 
διαφάνεια για τη συγκρότηση νέων τέτοιων ομάδων·

Or. en

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 17
Παράγραφος 2 α (νέα)

2a. ζητεί από την Επιτροπή να διαφυλάξει και να αναγνωρίσει τα πρόσωπα που 
«κρούουν τον κώδωνα κινδύνου» κατά τον ίδιο τρόπο όπως και τους άλλους 
εκπροσώπους συμφερόντων·

Or. fr
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Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 18
Παράγραφος 2 α (νέα)

2a. υπενθυμίζει ότι αυτοί που «κρούουν τον κώδωνα κινδύνου» είναι πρόσωπα ενεργά 
στον τομέα της έρευνας, των επιχειρήσεων ή της κοινωνίας των πολιτών και έχουν 
τη δυνατότητα να «κρούσουν τον κώδωνα» εν όψει κινδύνων ή απειλών εξαιτίας
συγκεκριμένων ερευνών ή ανάπτυξης προϊόντων και τονίζει επομένως την ανάγκη 
να προβλεφθούν διατάξεις για το καθεστώς των προσώπων που κρούουν τον 
κώδωνα κινδύνου όπως οι διατάξεις που εγκρίνονται σε ορισμένα κράτη μέλη·

Or. fr

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 19
Παράγραφος 4

4. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει έκθεση για όλους τους πρώην υπάλληλους της που 
ξεκίνησαν, μέσα στα δύο χρόνια που ακολούθησαν την αποχώρησή τους, νέο επάγγελμα 
σχετικό με τον τομέα της υπηρεσίας στην οποία εργάζονταν, και ιδιαίτερα για τυχόν 
απασχόλησή τους σε εταιρείες που επιδίδονται στην εκπροσώπηση συμφερόντων ως 
σύμβουλοι ή βοηθοί καθώς και για τυχόν όρους και απαγορεύσεις που ενέκρινε σύμφωνα 
με το άρθρο 16 του Κανονισμού του·

Or. pl

Τροπολογία: Andres Tarand

Τροπολογία 20
Παράγραφος 4

4. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει έκθεση για όλους τους υπαλλήλους που έπαψαν 
να εργάζονται σε αυτήν οριστικά ή για ορισμένο διάστημα και ξεκίνησαν, μέσα στα 
δύο χρόνια που ακολούθησαν την αποχώρησή τους, νέο επάγγελμα σχετικό με τον 
τομέα της υπηρεσίας στην οποία εργάζονταν, καθώς και για τυχόν όρους και 
απαγορεύσεις που ενέκρινε σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού του·
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Or. en

Τροπολογία: Jules Maaten

Τροπολογία 21
Παράγραφος 5

5. ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει αναλυτικό κατάλογο όλων των μελών του 
προσωπικού ή των εμπειρογνωμόνων που εργάζονται στην Επιτροπή και αμείβονται 
από τον ιδιωτικό τομέα, εθνική κυβέρνηση ή μη κυβερνητική οργάνωση, 
συμπεριλαμβανομένου του ποιος τους αμείβει, για ποιες υπηρεσίες εργάζονται και σε 
ποιους φακέλους, για να καταστήσει γνωστές τις δραστηριότητες σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο αποσπασμένου προσωπικού που στηρίζεται από εθνικές κυβερνήσεις ή 
άλλους εμπειρογνώμονες·

Or. nl

Τροπολογία: Antonio De Blasio

Τροπολογία 22
Παράγραφος 5

5. προτρέπει την Επιτροπή να παρουσιάσει αναλυτικό κατάλογο όλων των μελών του 
προσωπικού ή των εμπειρογνωμόνων που εργάζονται στην Επιτροπή και στα γραφεία 
Επιτρόπων και αμείβονται από τον ιδιωτικό ή μη κυβερνητικό τομέα, 
συμπεριλαμβανομένου του ποιος τους αμείβει, για ποιες υπηρεσίες εργάζονται και σε 
ποιους φακέλους·

Or. en

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 23
Παράγραφος 5

5. προτρέπει την Επιτροπή να παρουσιάσει αναλυτικό κατάλογο όλων των μελών του 
προσωπικού ή των εμπειρογνωμόνων που εργάζονται στην Επιτροπή και αμείβονται 
από τον ιδιωτικό ή μη κυβερνητικό τομέα, συμπεριλαμβανομένου του ποιος τους 
αμείβει, πόσο καιρό είναι διορισμένοι και με ποιο τύπο σύμβασης, για ποιες 
υπηρεσίες εργάζονται και σε ποιους φακέλους·

Or. pl
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Τροπολογία: Bairbre de Brún

Τροπολογία 24
Παράγραφος 5

5. προτρέπει την Επιτροπή να παρουσιάσει αναλυτικό κατάλογο όλων των μελών του 
προσωπικού ή των εμπειρογνωμόνων που εργάζονται στην Επιτροπή και αμείβονται 
από τον ιδιωτικό ή μη κυβερνητικό τομέα, συμπεριλαμβανομένου του ποιος τους 
αμείβει, για ποιες υπηρεσίες εργάζονται και σε ποιους φακέλους εργάζονται ή έχουν 
εργαστεί, από τη στιγμή που ανέλαβαν καθήκοντα στην Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία: Claude Turmes

Τροπολογία 25
Παράγραφος 5 α (νέα)

5a. ζητεί από την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δημοσιεύσουν 
λεπτομερή κατάλογο όλων των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων, τις 
υπηρεσίες στις οποίες εργάζονται, τους φακέλους στους οποίους εργάζονται καθώς 
και τις εθνικές αρχές από τις οποίες είναι αποσπασμένοι·

Or. en

Τροπολογία: Andres Tarand

Τροπολογία 26
Παράγραφος 6

6. καλεί το Κοινοβούλιο να δημοσιεύσει στον ιστότοπό του ολοκληρωμένο και πλήρη 
κατάλογο όλων των υφιστάμενων διακομματικών ομάδων στις οποίες συμμετέχουν 
βουλευτές του ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των επίσημων διακομματικών ομάδων, 
μη εγγεγραμμένων διακομματικών ομάδων και μικτών ομάδων βουλευτών-
λομπιστών (MEP-industry forums) και τα ονόματα των μελών τους, τις ημερήσιες 
διατάξεις και τα έγγραφα των συνεδριάσεών τους καθώς και τους χρηματοδότες 
τους·

Or. en
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Τροπολογία: Dorette Corbey, Kathalijne Maria Buitenweg

Τροπολογία 27
Παράγραφος 6

6. καλεί το Κοινοβούλιο να δημοσιεύσει στον ιστότοπό του ολοκληρωμένο και πλήρη 
κατάλογο των υφιστάμενων διακομματικών ομάδων του, των μελών τους, των 
ημερησίων διατάξεων και των εγγράφων των συνεδριάσεών τους, θεωρεί όμως ότι η 
ενημέρωση πρέπει να είναι πλήρης· ζητεί επομένως από το Κοινοβούλιο να 
δημοσιεύσει όλα τα οργανωμένα προγεύματα, γεύματα και δείπνα που 
πραγματοποιούνται στο Κοινοβούλιο, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των 
χορηγών τους και των συζητούμενων θεμάτων· καλεί μετ’ επιτάσεως το 
Κοινοβούλιο να τηρεί επίσης κατάλογο των ταξιδιών που πληρώνονται από 
χορηγούς για τους βουλευτές, όπου θα καταγράφεται η δαπάνη, ο χορηγός, οι 
συμμετέχοντες και ο σκοπός του ταξιδιού·

Or. nl

Τροπολογία: Claude Turmes

Τροπολογία 28
Παράγραφος 6 α (νέα)

6a. ζητεί από το Κοινοβούλιο να δημοσιεύσει στον ιστότοπό του πλήρη και 
ολοκληρωμένο κατάλογο όλων των εκδηλώσεων από λομπίστες οι οποίες  
διοργανώθηκαν από βουλευτές, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον του 
προγράμματος και των χορηγών τους· 

Or. en

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 29
Παράγραφος 6 α (νέα)

6a. πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη 
χάραξη πολιτικής βέλτιστων πρακτικών, λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων 
δήλωσης των συμφερόντων των βουλευτών· ζητεί από το Προεδρείο του 
Κοινοβουλίου να αναθέσει μελέτη με θέμα την πολιτική καθενός από τα 
κοινοβούλια των κρατών μελών και στη συνέχεια να συστήσει τυχόν αναγκαίες 
βελτιώσεις στις διαδικασίες του Σώματος·

Or. en
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Τροπολογία: Satu Hassi

Τροπολογία 30
Παράγραφος 6 α (νέα)

6a. ζητεί από το Κοινοβούλιο να θεσπίσει σαφείς κανόνες που θα ζητούν από τους 
βουλευτές να τηρούν διαρκώς αναπροσαρμοζόμενη κατάσταση συναντήσεων με 
επαγγελματίες λομπίστες και εκπροσώπους ενδιαφερομένων σε θέματα επί των 
οποίων είναι εισηγητές, σκιώδεις εισηγητές ή συντάκτες γνωμοδότησης καθώς και 
να τηρούν δημόσιο αρχείο των προτάσεων που έχουν λάβει από τους 
προαναφερθέντες εκπροσώπους·

Or. en

Τροπολογία: Satu Hassi

Τροπολογία 31
Recital 6 α (νέα)

6a. ζητεί από το Κοινοβούλιο να θεσπίσει σαφείς κανόνες όσον αφορά τη σύγκρουση 
συμφερόντων, για να διασφαλίσει ότι κανένας βουλευτής δεν θα γίνεται σκιώδης 
εισηγητής ή συντάκτης γνωμοδότησης σε θέματα επί των οποίων έχει οικονομικό 
συμφέρον ο ίδιος ή μέλη της οικογένειάς του, ή εργοδότης του ή χρηματοδότης της 
προεκλογικής του εκστρατείας·

Or. en


