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Τροπολογία 1
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της 
νομικής υπηρεσίας,

Or. en

Τροπολογία 2
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνεται 
σημαντικά ο αριθμός των ομάδων ειδικών 
συμφερόντων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο καθώς επεκτείνονται οι 
αρμοδιότητες του ΕΚ,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνεται 
σημαντικά ο αριθμός των ομάδων ειδικών 
συμφερόντων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο καθώς επεκτείνονται οι 
αρμοδιότητες του ΕΚ, και ότι ο αριθμός 
των ομάδων ειδικών συμφερόντων γενικά 
στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 
αυξάνεται σταθερά από την άποψη του 
αριθμού των ομάδων ειδικών 
συμφερόντων και της ανάπτυξης του 
τομέα,

Or. en

Τροπολογία 3
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)



PE402.883v01-00 4/49 AM\712544EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Aa. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ομάδες 
ειδικών συμφερόντων δεν αποσκοπούν 
μόνο στην άσκηση επιρροής στην 
πολιτική και στις νομοθετικές αποφάσεις, 
αλλά επίσης στην κατανομή των 
κοινοτικών κονδυλίων και στην επιβολή 
της νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία 4
Γεώργιος Παπαστάμκος

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη : Α α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την 
αναμενόμενη επικύρωση της Συνθήκης 
της Λισαβόνας το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αναβαθμίζεται και 
καθίσταται πλέον συννομοθέτης σε όλη 
σχεδόν τη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία, προσελκύοντας ακόμα 
περισσότερες ομάδες ειδικών 
συμφερόντων, 

Or. el

Τροπολογία 5
Κώστας Μποτόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπρόσωποι 
συμφερόντων διαδραματίζουν ουσιαστικό 
ρόλο στο πλαίσιο του ανοιχτού και 
πλουραλιστικού διαλόγου στον οποίο 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπρόσωποι 
συμφερόντων διαδραματίζουν ουσιαστικό 
ρόλο στο πλαίσιο του ανοιχτού και 
πλουραλιστικού διαλόγου στον οποίο 
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βασίζεται κάθε δημοκρατικό σύστημα, και 
αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών 
για τους βουλευτές του ΕΚ,

βασίζεται κάθε δημοκρατικό σύστημα, και 
αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών 
για τους βουλευτές του ΕΚ στο πλαίσιο 
άσκησης της εντολής τους,

Or. el

Τροπολογία 6
Κώστας Μποτόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ομάδες 
ειδικών συμφερόντων δεν 
απευθύνονται μόνο στους βουλευτές, 
αλλά προσπαθούν να επηρεάσουν τις 
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου απευθυνόμενοι επίσης 
στους υπαλλήλους της γραμματείας 
των κοινοβουλευτικών επιτροπών, στο 
προσωπικό των πολιτικών ομάδων και 
στους βοηθούς των ευρωβουλευτών, 

Or. el

Τροπολογία 7
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο 
διαθέτει ήδη από το 1996 μητρώο 
εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων1

καθώς και κώδικα συμπεριφοράς2 ο οποίος 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο 
διαθέτει ήδη από το 1996 μητρώο 
εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων1

καθώς και κώδικα συμπεριφοράς2 ο οποίος 
                                               
1 Άρθρο 9, παράγραφος 4 του Κανονισμού του ΕΚ.
2 Παράρτημα IX, άρθρο 3 του Κανονισμού του ΕΚ.
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υποχρεώνει τους εκπροσώπους των 
ομάδων ειδικών συμφερόντων να ενεργούν 
βάσει υψηλών δεοντολογικών προτύπων,

περιλαμβάνει μια δέσμευση για τους 
εκπροσώπους των ομάδων ειδικών 
συμφερόντων να ενεργούν βάσει υψηλών 
δεοντολογικών προτύπων,

Or. en

Τροπολογία 8
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο 
διαθέτει ήδη από το 1996 μητρώο 
εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων καθώς 
και κώδικα συμπεριφοράς ο οποίος 
υποχρεώνει τους εκπροσώπους των 
ομάδων ειδικών συμφερόντων να ενεργούν 
βάσει υψηλών δεοντολογικών προτύπων,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο 
διαθέτει ήδη από το 1996 μητρώο 
εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων καθώς 
και κώδικα συμπεριφοράς ο οποίος 
υποχρεώνει τους εγγεγραμμένους σε αυτόν 
εκπροσώπους των ομάδων ειδικών 
συμφερόντων να ενεργούν βάσει υψηλών 
δεοντολογικών προτύπων,

Or. de

Τροπολογία 9
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
περίπου 5 000 εγγεγραμμένοι εκπρόσωποι 
ομάδων ειδικών συμφερόντων στο 
Κοινοβούλιο,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα
υπάρχουν περίπου 5 000 εγγεγραμμένοι 
εκπρόσωποι ομάδων ειδικών συμφερόντων 
στο Κοινοβούλιο,

Or. de
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Τροπολογία 10
Γεώργιος Παπαστάμκος

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη : ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των 
ομάδων συμφερόντων συγκαταλέγονται 
τοπικοί και εθνικοί οργανισμοί, για τη 
ρύθμιση της λειτουργίας των οποίων 
υπεύθυνα είναι τα κράτη μέλη,

Or. el

Τροπολογία 11
Alexander Stubb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤa. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τη γνωμοδότηση των νομικών 
υπηρεσιών του Κοινοβουλίου, μόνο οι 
Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η 
Γερμανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν 
εγκρίνει κανόνες τους οποίους πρέπει να 
ακολουθούν οι ομάδες συμφερόντων κατά 
την άσκηση των δραστηριοτήτων τους,

Or. en

Τροπολογία 12
Κώστας Μποτόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1α. αναγνωρίζει την επίδραση των 
ομάδων ειδικών συμφερόντων στη λήψη 
αποφάσεων της ΕΕ και, ως εκ τούτου, 
την ανάγκη θέσπισης σαφούς 
κανονιστικού πλαισίου για την άσκηση 
των δραστηριοτήτων τους·

Or. el

Τροπολογία 13
Γεώργιος Παπαστάμκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι η διαφάνεια σε όλα τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα συνιστά 
βασική προϋπόθεση για τη νομιμότητα της 
Ένωσης και την εξασφάλιση της 
εμπιστοσύνης των πολιτών της· 
υπογραμμίζει ότι η διαφάνεια είναι 
αμφίδρομη και απαραίτητη τόσο στο 
πλαίσιο των εργασιών των ίδιων των 
θεσμικών οργάνων όσο και για τους 
εκπροσώπους των ομάδων ειδικών 
συμφερόντων·

1. υπογραμμίζει ότι η διαφανής και 
ισότιμη πρόσβαση σε όλα τα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα συνιστά βασική 
προϋπόθεση για τη νομιμότητα της 
Ένωσης και την εξασφάλιση της 
εμπιστοσύνης των πολιτών της· 
υπογραμμίζει ότι η διαφάνεια είναι 
αμφίδρομη και απαραίτητη τόσο στο 
πλαίσιο των εργασιών των ίδιων των 
θεσμικών οργάνων όσο και για τους 
εκπροσώπους των ομάδων ειδικών 
συμφερόντων· υπογραμμίζει ότι η ισότιμη 
πρόσβαση των ομάδων συμφερόντων στα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα συμβάλλει 
στην προσθήκη τεχνογνωσίας στη 
λειτουργίας της Ένωσης·

Or. el

Τροπολογία 14
Κώστας Μποτόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 α. φρονεί ότι είναι βασικό για τα μέλη 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να 
γνωρίζουν την ταυτότητα των φορέων 
που εκπροσωπούνται από τις ομάδες 
ειδικών συμφερόντων·

Or. el

Τροπολογία 15
Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει στους βουλευτές τη 
δυνατότητα χρήσης, κατά την κρίση τους 
(σε προαιρετική βάση) του «νομοθετικού 
αποτυπώματος», δηλαδή ενός 
ενδεικτικού καταλόγου (που θα 
επισυνάπτεται στις εκθέσεις του 
Κοινοβουλίου) στον οποίο θα 
καταγράφονται οι εκπρόσωποι των 
ομάδων ειδικών συμφερόντων των 
οποίων η γνώμη ζητήθηκε κατά την 
προετοιμασία της εκάστοτε έκθεσης· 
τονίζει, εντούτοις, ότι ακόμη μεγαλύτερη 
σημασία έχει η προσθήκη ενός τέτοιου 
«νομοθετικού αποτυπώματος» από την 
Επιτροπή στις νομοθετικές πρωτοβουλίες 
της·

2. προτείνει να καταρτίζουν οι αρμόδιες 
γραμματείες των επιτροπών για κάθε 
έκθεση νομοθετικού περιεχομένου που 
υποβάλλεται σε ψηφοφορία στην 
Ολομέλεια, ενδεικτικό κατάλογο στον 
οποίο θα καταγράφονται οι εκπρόσωποι 
των ομάδων ειδικών συμφερόντων που 
συμμετείχαν στην προετοιμασία της 
εκάστοτε έκθεσης και στη διαδικασία 
διαβούλευσης·

Or. de

Τροπολογία 16
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει στους βουλευτές τη 
δυνατότητα χρήσης, κατά την κρίση τους 
(σε προαιρετική βάση) του «νομοθετικού 
αποτυπώματος», δηλαδή ενός ενδεικτικού 
καταλόγου (που θα επισυνάπτεται στις 
εκθέσεις του Κοινοβουλίου) στον οποίο θα 
καταγράφονται οι εκπρόσωποι των ομάδων 
ειδικών συμφερόντων των οποίων η γνώμη 
ζητήθηκε κατά την προετοιμασία της 
εκάστοτε έκθεσης· τονίζει, εντούτοις, ότι 
ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχει η 
προσθήκη ενός τέτοιου «νομοθετικού 
αποτυπώματος» από την Επιτροπή στις 
νομοθετικές πρωτοβουλίες της·

2. αποφασίζει να εισαγάγει τη χρήση ενός
«νομοθετικού αποτυπώματος», το οποίο 
περιλαμβάνει έναν ενδεικτικό κατάλογο
(που θα επισυνάπτεται στις εκθέσεις του 
Κοινοβουλίου) στον οποίο θα 
καταγράφονται οι εκπρόσωποι των ομάδων 
ειδικών συμφερόντων των οποίων η γνώμη 
ζητήθηκε κατά την προετοιμασία της 
εκάστοτε έκθεσης· τονίζει, εντούτοις, ότι 
ίση σημασία έχει η προσθήκη ενός τέτοιου 
«νομοθετικού αποτυπώματος» από την 
Επιτροπή στις νομοθετικές πρωτοβουλίες 
της·

Or. en

Τροπολογία 17
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει στους βουλευτές τη 
δυνατότητα χρήσης, κατά την κρίση τους 
(σε προαιρετική βάση) του «νομοθετικού 
αποτυπώματος», δηλαδή ενός ενδεικτικού 
καταλόγου (που θα επισυνάπτεται στις 
εκθέσεις του Κοινοβουλίου) στον οποίο θα 
καταγράφονται οι εκπρόσωποι των ομάδων 
ειδικών συμφερόντων των οποίων η γνώμη 
ζητήθηκε κατά την προετοιμασία της 
εκάστοτε έκθεσης· τονίζει, εντούτοις, ότι 
ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχει η 
προσθήκη ενός τέτοιου «νομοθετικού 
αποτυπώματος» από την Επιτροπή στις 
νομοθετικές πρωτοβουλίες της·

2. θεωρεί απαραίτητη για τους βουλευτές, 
προς όφελος της διαφάνειας, τη 
δυνατότητα χρήσης, κατά την κρίση τους 
(σε προαιρετική βάση) του «νομοθετικού 
αποτυπώματος», δηλαδή ενός ενδεικτικού 
καταλόγου (που θα επισυνάπτεται στις 
εκθέσεις του Κοινοβουλίου) στον οποίο θα 
καταγράφονται οι εκπρόσωποι των ομάδων 
ειδικών συμφερόντων των οποίων η γνώμη 
ζητήθηκε κατά την προετοιμασία της 
εκάστοτε έκθεσης· θεωρεί ιδιαίτερα 
σκόπιμη την επισύναψη ενός τέτοιου 
καταλόγου στις νομοθετικές εκθέσεις· 
τονίζει, εντούτοις, ότι ακόμη μεγαλύτερη 
σημασία έχει η προσθήκη ενός τέτοιου 
«νομοθετικού αποτυπώματος» από την 
Επιτροπή στις νομοθετικές πρωτοβουλίες 
της·
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Or. en

Τροπολογία 18
Γεώργιος Παπαστάμκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει στους βουλευτές τη 
δυνατότητα χρήσης, κατά την κρίση τους 
(σε προαιρετική βάση) του «νομοθετικού 
αποτυπώματος», δηλαδή ενός ενδεικτικού 
καταλόγου (που θα επισυνάπτεται στις 
εκθέσεις του Κοινοβουλίου) στον οποίο θα 
καταγράφονται οι εκπρόσωποι των ομάδων 
ειδικών συμφερόντων των οποίων η γνώμη 
ζητήθηκε κατά την προετοιμασία της 
εκάστοτε έκθεσης· τονίζει, εντούτοις, ότι 
ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχει η 
προσθήκη ενός τέτοιου «νομοθετικού 
αποτυπώματος» από την Επιτροπή στις 
νομοθετικές πρωτοβουλίες της·

2. αναγνωρίζει στους βουλευτές τη 
δυνατότητα χρήσης, κατά την κρίση τους 
(σε προαιρετική βάση) του «νομοθετικού 
αποτυπώματος», δηλαδή ενός ενδεικτικού 
καταλόγου (που θα επισυνάπτεται στις 
εκθέσεις του Κοινοβουλίου) στον οποίο θα 
καταγράφονται οι εκπρόσωποι των ομάδων 
ειδικών συμφερόντων των οποίων η γνώμη 
ζητήθηκε κατά την προετοιμασία της 
εκάστοτε έκθεσης· τονίζει, εντούτοις, ότι 
ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχει η 
προσθήκη ενός τέτοιου «νομοθετικού 
αποτυπώματος» από την Επιτροπή στις 
νομοθετικές πρωτοβουλίες της· 
υπογραμμίζει ότι το «νομοθετικό 
αποτύπωμα» δεν θα πρέπει να 
εκλαμβάνεται ως ανταμοιβή για τις 
ομάδες συμφερόντων αλλά ως συμβολή 
στη δημοκρατική λογοδοσία των μελών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· καλεί τα 
αρμόδια όργανα του Κοινοβουλίου να 
προτείνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις 
και διατυπώσεις, ώστε η δυνατότητα 
χρήσης του «νομοθετικού 
αποτυπώματος» να μην γίνει αντικείμενο 
κατάχρησης, στρέβλωσης του σκοπού και 
έμμεσης διαφήμισης για λογαριασμό των 
ομάδων συμφερόντων·

Or. el



PE402.883v01-00 12/49 AM\712544EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία 19
Richard Corbett

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει στους βουλευτές τη 
δυνατότητα χρήσης, κατά την κρίση τους 
(σε προαιρετική βάση) του «νομοθετικού 
αποτυπώματος», δηλαδή ενός ενδεικτικού 
καταλόγου (που θα επισυνάπτεται στις 
εκθέσεις του Κοινοβουλίου) στον οποίο θα 
καταγράφονται οι εκπρόσωποι των ομάδων 
ειδικών συμφερόντων των οποίων η γνώμη 
ζητήθηκε κατά την προετοιμασία της 
εκάστοτε έκθεσης· τονίζει, εντούτοις, ότι 
ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχει η 
προσθήκη ενός τέτοιου «νομοθετικού 
αποτυπώματος» από την Επιτροπή στις 
νομοθετικές πρωτοβουλίες της·

2. αναγνωρίζει στους βουλευτές τη 
δυνατότητα χρήσης, κατά την κρίση τους 
(σε προαιρετική βάση) του «νομοθετικού 
αποτυπώματος», δηλαδή ενός ενδεικτικού 
καταλόγου (που θα επισυνάπτεται στις 
εκθέσεις του Κοινοβουλίου) στον οποίο θα 
καταγράφονται οι εκπρόσωποι των ομάδων 
ειδικών συμφερόντων των οποίων η γνώμη 
ζητήθηκε κατά την προετοιμασία της 
εκάστοτε έκθεσης και προτρέπει τους 
βουλευτές να το πράττουν· τονίζει, 
εντούτοις, ότι ακόμη μεγαλύτερη σημασία 
έχει η προσθήκη ενός τέτοιου 
«νομοθετικού αποτυπώματος» από την 
Επιτροπή στις νομοθετικές πρωτοβουλίες 
της·

Or. en

Τροπολογία 20
Alexander Stubb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει στους βουλευτές τη 
δυνατότητα χρήσης, κατά την κρίση τους 
(σε προαιρετική βάση) του «νομοθετικού 
αποτυπώματος», δηλαδή ενός ενδεικτικού 
καταλόγου (που θα επισυνάπτεται στις 
εκθέσεις του Κοινοβουλίου) στον οποίο θα 
καταγράφονται οι εκπρόσωποι των ομάδων 
ειδικών συμφερόντων των οποίων η γνώμη 
ζητήθηκε κατά την προετοιμασία της 
εκάστοτε έκθεσης· τονίζει, εντούτοις, ότι 
ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχει η 
προσθήκη ενός τέτοιου «νομοθετικού 

2. αναγνωρίζει στους εισηγητές τη 
δυνατότητα χρήσης, κατά την κρίση τους 
(σε προαιρετική βάση) του «νομοθετικού 
αποτυπώματος», δηλαδή ενός ενδεικτικού 
καταλόγου (που θα επισυνάπτεται στις 
εκθέσεις του Κοινοβουλίου) στον οποίο θα 
καταγράφονται οι εκπρόσωποι των ομάδων 
ειδικών συμφερόντων των οποίων η γνώμη 
ζητήθηκε και συνέβαλαν σημαντικά κατά 
την προετοιμασία της εκάστοτε έκθεσης· 
τονίζει, εντούτοις, ότι ακόμη μεγαλύτερη 
σημασία έχει η προσθήκη ενός τέτοιου 



AM\712544EL.doc 13/49 PE402.883v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

αποτυπώματος» από την Επιτροπή στις 
νομοθετικές πρωτοβουλίες της·

«νομοθετικού αποτυπώματος» από την 
Επιτροπή στις νομοθετικές πρωτοβουλίες 
της·

Or. en

Τροπολογία 21
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει στους βουλευτές τη 
δυνατότητα χρήσης, κατά την κρίση τους 
(σε προαιρετική βάση) του «νομοθετικού 
αποτυπώματος», δηλαδή ενός ενδεικτικού 
καταλόγου (που θα επισυνάπτεται στις 
εκθέσεις του Κοινοβουλίου) στον οποίο θα 
καταγράφονται οι εκπρόσωποι των ομάδων 
ειδικών συμφερόντων των οποίων η γνώμη 
ζητήθηκε κατά την προετοιμασία της 
εκάστοτε έκθεσης· τονίζει, εντούτοις, ότι 
ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχει η 
προσθήκη ενός τέτοιου «νομοθετικού 
αποτυπώματος» από την Επιτροπή στις 
νομοθετικές πρωτοβουλίες της·

2. αναγνωρίζει στους βουλευτές τη 
δυνατότητα χρήσης, κατά την κρίση τους 
(σε προαιρετική βάση) του «νομοθετικού 
αποτυπώματος», δηλαδή ενός ενδεικτικού 
καταλόγου (που θα επισυνάπτεται στις 
εκθέσεις του Κοινοβουλίου) στον οποίο θα 
καταγράφονται οι εγγεγραμμένοι
εκπρόσωποι των ομάδων ειδικών 
συμφερόντων των οποίων η γνώμη 
ζητήθηκε κατά την προετοιμασία της 
εκάστοτε έκθεσης· τονίζει, εντούτοις, ότι 
ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχει η 
προσθήκη ενός τέτοιου «νομοθετικού 
αποτυπώματος» από την Επιτροπή στις 
νομοθετικές πρωτοβουλίες της·

Or. de

Τροπολογία 22
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2a. συνιστά ένθερμα όλα τα έγγραφα των 
ομάδων ειδικών συμφερόντων που 
παρέχονται στους βουλευτές του ΕΚ κατά 
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τη διάρκεια μιας διαδικασίας να 
αποστέλλονται από τις ενδιαφερόμενες 
ομάδες ειδικών συμφερόντων σε ένα 
κεντρικό σημείο επαφής στο Κοινοβούλιο 
το οποίο θα τα καθιστά εν συνεχεία 
διαθέσιμα στον ιστότοπο του 
Κοινοβουλίου σε μια εύχρηστη βάση 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 23
Alexander Stubb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί τους Κοσμήτορες του ΕΚ να 
καταρτίσουν ένα σχέδιο με θέμα τους 
τρόπους βελτίωσης της εφαρμογής και του 
ελέγχου των κανόνων του Κοινοβουλίου 
βάσει των οποίων όλοι ανεξαιρέτως οι 
βουλευτές του ΕΚ οφείλουν να αναφέρουν 
κάθε στήριξη την οποία λαμβάνουν, είτε 
οικονομικής φύσεως είτε σε προσωπικό ή 
σε υλικούς πόρους1·

3. λαμβάνει υπόψη τους υφιστάμενους 
κανόνες σύμφωνα με τους οποίους οι 
βουλευτές υποχρεούνται να δηλώνουν τα 
οικονομικά τους συμφέροντα· καλεί το 
Προεδρείο του, βάσει πρότασης από τους 
Κοσμήτορες του ΕΚ, να καταρτίσει ένα 
σχέδιο με θέμα τους τρόπους περαιτέρω 
βελτίωσης της εφαρμογής και του ελέγχου 
των κανόνων του Κοινοβουλίου βάσει των 
οποίων όλοι ανεξαιρέτως οι βουλευτές του 
ΕΚ οφείλουν να αναφέρουν κάθε στήριξη 
την οποία λαμβάνουν, είτε οικονομικής 
φύσεως είτε σε προσωπικό ή σε υλικούς 
πόρους1

Or. en

Τροπολογία 24
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

                                               
1 Παράρτημα I, άρθρο 2 του Κανονισμού του ΕΚ.
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί τους Κοσμήτορες του ΕΚ να 
καταρτίσουν ένα σχέδιο με θέμα τους 
τρόπους βελτίωσης της εφαρμογής και του 
ελέγχου των κανόνων του Κοινοβουλίου 
βάσει των οποίων όλοι ανεξαιρέτως οι 
βουλευτές του ΕΚ οφείλουν να αναφέρουν 
κάθε στήριξη την οποία λαμβάνουν, είτε 
οικονομικής φύσεως είτε σε προσωπικό ή 
σε υλικούς πόρους1·

3. καλεί τους Κοσμήτορες του ΕΚ να 
καταρτίσουν και να υποβάλουν προς 
έγκριση από το Κοινοβούλιο ένα σχέδιο με 
θέμα τους τρόπους βελτίωσης της 
εφαρμογής και του ελέγχου των κανόνων 
του Κοινοβουλίου βάσει των οποίων όλοι 
ανεξαιρέτως οι βουλευτές του ΕΚ 
οφείλουν να αναφέρουν κάθε στήριξη την 
οποία λαμβάνουν, είτε οικονομικής 
φύσεως είτε σε προσωπικό ή σε υλικούς 
πόρους1·

Or. en

Τροπολογία 25
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3a. υπογραμμίζει  ότι απαιτείται ένα 
σύστημα διαφάνειας όπου όλα τα 
πρόσωπα που δεν απασχολούνται μόνο 
προσωρινά στο Κοινοβούλιο θα 
προβαίνουν σε δημοσιοποίηση των 
χρηματοοικονομικών τους στοιχείων και 
ζητεί για τον λόγο αυτόν από τους 
Κοσμήτορες του ΕΚ να εξετάσουν πώς 
μπορούν να υπαχθούν στο σύστημα αυτό 
και οι ασκούμενοι·

Or. de

                                               
1 Παράρτημα I, άρθρο 2 του Κανονισμού του ΕΚ.
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Τροπολογία 26
Γεώργιος Παπαστάμκος

Πρόταση ψηφίσματος
 Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. απευθύνει έκκληση για σαφήνεια στις
διακομματικές ομάδες, ζητεί, δηλαδή, 
κατάλογο των εγγεγραμμένων και μη 
εγγεγραμμένων διακομματικών ομάδων
στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου, 
συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων 
οικονομικών συμφερόντων των προέδρων 
τους·

4. απευθύνει έκκληση για σαφήνεια στις 
διακομματικές ομάδες, ζητεί, δηλαδή, να 
διατυπωθεί με σαφήνεια και με τον 
κατάλληλο τρόπο ότι οι διακομματικές 
ομάδες δεν αποτελούν καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο όργανα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, να συσταθεί κατάλογος 
των εγγεγραμμένων και μη 
εγγεγραμμένων διακομματικών ομάδων,
συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων 
οικονομικών συμφερόντων των προέδρων 
τους·

Or. el

Τροπολογία 27
Κώστας Μποτόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
 Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. απευθύνει έκκληση για σαφήνεια στις 
διακομματικές ομάδες, ζητεί, δηλαδή, 
κατάλογο των εγγεγραμμένων και μη 
εγγεγραμμένων διακομματικών ομάδων 
στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου, 
συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων 
οικονομικών συμφερόντων των προέδρων 
τους·

4. απευθύνει έκκληση για σαφήνεια στις 
διακομματικές ομάδες, ζητεί, δηλαδή, 
δημοσίευση στον ιστότοπο του 
Κοινοβουλίου του κατάλογου των 
εγγεγραμμένων και μη εγγεγραμμένων 
διακομματικών ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων 
οικονομικών συμφερόντων των προέδρων 
τους, στοιχείων όσον αφορά τα μέλη και 
τις συνεδριάσεις τους, καθώς και τις 
ομάδες συμφερόντων που τις 
υποστηρίζουν και το είδος συνδρομής 
που παρέχουν σε αυτές·

Or. el
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Τροπολογία 28
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. απευθύνει έκκληση για σαφήνεια στις 
διακομματικές ομάδες, ζητεί, δηλαδή, 
κατάλογο των εγγεγραμμένων και μη 
εγγεγραμμένων διακομματικών ομάδων 
στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου, 
συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων 
οικονομικών συμφερόντων των προέδρων 
τους·

4. απευθύνει έκκληση για σαφήνεια στις 
διακομματικές ομάδες, ζητεί, δηλαδή, 
κατάλογο των εγγεγραμμένων και μη 
εγγεγραμμένων διακομματικών ομάδων 
στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου, με 
λεπτομερείς πληροφορίες για τον αριθμό 
των μελών και την εξωτερική 
χρηματοδότηση συμπεριλαμβανομένων 
των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων 
των προέδρων τους·

Or. en

Τροπολογία 29
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. απευθύνει έκκληση για σαφήνεια στις 
διακομματικές ομάδες, ζητεί, δηλαδή, 
κατάλογο των εγγεγραμμένων και μη 
εγγεγραμμένων διακομματικών ομάδων 
στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου, 
συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων 
οικονομικών συμφερόντων των προέδρων 
τους·

4. απευθύνει έκκληση στο Προεδρείο να 
δημοσιεύσει κατάλογο όλων των 
υφιστάμενων διακομματικών ομάδων στον 
ιστότοπο του Κοινοβουλίου, 
επισημαίνοντας μεταξύ άλλων το είδος
της υποστήριξης που τους παρέχεται από
το Κοινοβούλιο και από εξωτερικές 
πηγές·

Or. en
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Τροπολογία 30
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. απευθύνει έκκληση για σαφήνεια στις 
διακομματικές ομάδες, ζητεί, δηλαδή, 
κατάλογο των εγγεγραμμένων και μη 
εγγεγραμμένων διακομματικών ομάδων 
στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου, 
συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων 
οικονομικών συμφερόντων των προέδρων 
τους·

4. απευθύνει έκκληση για σαφήνεια στις 
διακομματικές ομάδες, ζητεί, δηλαδή, 
κατάλογο των εγγεγραμμένων και μη 
εγγεγραμμένων διακομματικών ομάδων 
στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων των 
προέδρων τους και δήλωση των 
ευρύτερων στόχων της διακομματικής 
ομάδας·

Or. en

Τροπολογία 31
Alexander Stubb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. απευθύνει έκκληση για σαφήνεια στις 
διακομματικές ομάδες, ζητεί, δηλαδή, 
κατάλογο των εγγεγραμμένων και μη 
εγγεγραμμένων διακομματικών ομάδων 
στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου, 
συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων 
οικονομικών συμφερόντων των προέδρων 
τους·

4. λαμβάνει υπόψη τους υφιστάμενους 
κανόνες για τις διακομματικές ομάδες οι 
οποίοι απαιτούν δηλώσεις 
χρηματοδότησης· απευθύνει έκκληση για 
περαιτέρω σαφήνεια στις διακομματικές 
ομάδες, ζητεί, δηλαδή, κατάλογο των 
εγγεγραμμένων και μη εγγεγραμμένων 
διακομματικών ομάδων στον ιστότοπο του 
Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των 
σχετικών δηλώσεων οικονομικών 
συμφερόντων των προέδρων τους·

Or. en
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Τροπολογία 32
Claude Turmes, Gérard Onesta

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4 a. καλεί το Κοινοβούλιο να δημοσιεύσει 
στον ιστότοπό του έναν ολοκληρωμένο 
και πλήρη κατάλογο όλων των 
εκδηλώσεων των ομάδων ειδικών 
συμφερόντων που διοργανώνονται από 
βουλευτές του Κοινοβουλίου, 
συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον της 
ατζέντας και των ονομάτων των 
χορηγών·

Or. en

Τροπολογία 33
Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ζητεί από τους Κοσμήτορες του ΕΚ να 
αποσαφηνίσουν τους κανόνες βάσει των 
οποίων απαγορεύεται η παρουσία 
ασυνόδευτων επισκεπτών στους χώρους 
του Κοινοβουλίου (για παράδειγμα στα 
γραφεία των βουλευτών) και να 
βελτιώσουν την επιβολή των εν λόγω 
κανόνων·

5. ζητεί από τους Κοσμήτορες του ΕΚ να 
αποσαφηνίσουν τους κανόνες βάσει των 
οποίων περιορίζεται αποτελεσματικά ο 
αριθμός των επισκεπτών στο Κοινοβούλιο 
εκτός των χώρων που προορίζονται για 
επισκέπτες κατά τη διάρκεια των 
συνόδων της Ολομέλειας του ΕΚ και 
επιτρέπεται μόνο η παρουσία 
συνοδευόμενων επισκεπτών και 
συνομιλητών στους εσωτερικούς χώρους 
του Κοινοβουλίου·

Or. de
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Τροπολογία 34
Alexander Stubb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ζητεί από τους Κοσμήτορες του ΕΚ να 
αποσαφηνίσουν τους κανόνες βάσει των 
οποίων απαγορεύεται η παρουσία 
ασυνόδευτων επισκεπτών στους χώρους 
του Κοινοβουλίου (για παράδειγμα στα 
γραφεία των βουλευτών) και να 
βελτιώσουν την επιβολή των εν λόγω 
κανόνων·

5. ζητεί από το Προεδρείο, βάσει 
πρότασης από τους Κοσμήτορες, να 
αποσαφηνίσει τους υφιστάμενους κανόνες 
βάσει των οποίων απαγορεύεται η 
παρουσία ασυνόδευτων επισκεπτών στους 
χώρους του Κοινοβουλίου (για παράδειγμα 
στα γραφεία των βουλευτών) και να 
βελτιώσουν την επιβολή των εν λόγω 
κανόνων·

Or. en

Τροπολογία 35
Ingo Friedrich

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι όλοι οι παράγοντες 
που εμπίπτουν στο πλαίσιο του εν λόγω 
ορισμού πρέπει να θεωρούνται ομάδες 
ειδικών συμφερόντων και να τυγχάνουν 
της ίδιας αντιμετώπισης: επαγγελματίες 
εκπρόσωποι ειδικών συμφερόντων, ομάδες 
άσκησης πίεσης εντός των επιχειρήσεων, 
ΜΚΟ, ομάδες προβληματισμού, 
επαγγελματικές ενώσεις, συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, οργανώσεις εργοδοτών και 
δικηγόροι όταν σκοπός τους είναι να 
επηρεάσουν τη χάραξη πολιτικής αντί τη 
νομολογία·

8. υπογραμμίζει ότι όλοι οι παράγοντες 
εκτός των θεσμικών οργάνων (Επιτροπή, 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο, 
Επιτροπή των Περιφερειών, Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
άλλα), που εμπίπτουν στο πλαίσιο του εν 
λόγω ορισμού και ασκούν συστηματικά 
επιρροή στα θεσμικά όργανα, πρέπει να 
θεωρούνται ομάδες ειδικών συμφερόντων 
και να τυγχάνουν της ίδιας αντιμετώπισης: 
επαγγελματίες εκπρόσωποι ειδικών 
συμφερόντων, ομάδες άσκησης πίεσης 
εντός των επιχειρήσεων, ΜΚΟ, 
επαγγελματικές ενώσεις, συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, οργανώσεις εργοδοτών, 
οργανισμοί κοινής ωφελείας και άλλοι 
οργανισμοί, καθώς και δικηγόροι όταν 
σκοπός τους είναι να επηρεάσουν τη 
χάραξη πολιτικής αντί τη νομολογία·
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Τροπολογία 36
Γεώργιος Παπαστάμκος

Πρόταση ψηφίσματος
 Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι όλοι οι παράγοντες 
που εμπίπτουν στο πλαίσιο του εν λόγω 
ορισμού πρέπει να θεωρούνται ομάδες 
ειδικών συμφερόντων και να τυγχάνουν 
της ίδιας αντιμετώπισης: επαγγελματίες 
εκπρόσωποι ειδικών συμφερόντων, ομάδες 
άσκησης πίεσης εντός των επιχειρήσεων, 
ΜΚΟ, ομάδες προβληματισμού, 
επαγγελματικές ενώσεις, συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, οργανώσεις εργοδοτών και 
δικηγόροι όταν σκοπός τους είναι να 
επηρεάσουν τη χάραξη πολιτικής αντί τη 
νομολογία

8. υπογραμμίζει ότι δεν θα πρέπει να 
υφίσταται σύγχυση μεταξύ της έννοιας 
και του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών 
και των ομάδων συμφερόντων· στον 
βαθμό που υποσύνολα των ανωτέρω 
συνόλων εμπίπτουν στο πλαίσιο του εν 
λόγω ορισμού, θα πρέπει να θεωρούνται 
ομάδες ειδικών συμφερόντων και να 
τυγχάνουν της ίδιας αντιμετώπισης: 
επαγγελματίες εκπρόσωποι ειδικών 
συμφερόντων, ομάδες άσκησης πίεσης 
εντός των επιχειρήσεων, ΜΚΟ, ομάδες 
προβληματισμού, επαγγελματικές ενώσεις, 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, οργανώσεις 
εργοδοτών και δικηγόροι όταν σκοπός τους 
είναι να επηρεάσουν τη χάραξη πολιτικής 
αντί τη νομολογία·

Or. el

Τροπολογία 37
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι όλοι οι παράγοντες 
που εμπίπτουν στο πλαίσιο του εν λόγω 
ορισμού πρέπει να θεωρούνται ομάδες 
ειδικών συμφερόντων και να τυγχάνουν 
της ίδιας αντιμετώπισης: επαγγελματίες 

8. υπογραμμίζει ότι όλοι οι παράγοντες 
που εμπίπτουν στο πλαίσιο του εν λόγω 
ορισμού πρέπει να θεωρούνται ομάδες 
ειδικών συμφερόντων και να τυγχάνουν 
της ίδιας αντιμετώπισης: επαγγελματίες 
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εκπρόσωποι ειδικών συμφερόντων, ομάδες 
άσκησης πίεσης εντός των επιχειρήσεων, 
ΜΚΟ, ομάδες προβληματισμού, 
επαγγελματικές ενώσεις, συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, οργανώσεις εργοδοτών και 
δικηγόροι όταν σκοπός τους είναι να 
επηρεάσουν τη χάραξη πολιτικής αντί τη 
νομολογία·

εκπρόσωποι ειδικών συμφερόντων, ομάδες 
άσκησης πίεσης εντός των επιχειρήσεων, 
ΜΚΟ, ομάδες προβληματισμού, 
επαγγελματικές ενώσεις, συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, οργανώσεις εργοδοτών και 
δικηγόροι όταν σκοπός τους είναι να 
επηρεάσουν τη χάραξη πολιτικής αντί τη 
νομολογία· πιστεύει εντούτοις ότι δεν 
πρέπει να λησμονείται η ουσιαστική 
διαφορά μεταξύ των οργανώσεων που 
επιδιώκουν ιδιωτικό όφελος και εκείνων 
που έχουν έναν κατεξοχήν δημόσιο ή 
κοινωνικό σκοπό·

Or. en

Τροπολογία 38
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι όλοι οι παράγοντες 
που εμπίπτουν στο πλαίσιο του εν λόγω 
ορισμού πρέπει να θεωρούνται ομάδες 
ειδικών συμφερόντων και να τυγχάνουν 
της ίδιας αντιμετώπισης: επαγγελματίες 
εκπρόσωποι ειδικών συμφερόντων, ομάδες 
άσκησης πίεσης εντός των επιχειρήσεων, 
ΜΚΟ, ομάδες προβληματισμού, 
επαγγελματικές ενώσεις, συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, οργανώσεις εργοδοτών και 
δικηγόροι όταν σκοπός τους είναι να 
επηρεάσουν τη χάραξη πολιτικής αντί τη 
νομολογία·

8. υπογραμμίζει ότι όλοι οι παράγοντες 
που εμπίπτουν στο πλαίσιο του εν λόγω 
ορισμού και συχνά επηρεάζουν τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να 
θεωρούνται ομάδες ειδικών συμφερόντων 
και να τυγχάνουν της ίδιας αντιμετώπισης: 
επαγγελματίες εκπρόσωποι ειδικών 
συμφερόντων, ομάδες άσκησης πίεσης 
εντός των επιχειρήσεων, ΜΚΟ, 
επαγγελματικές ενώσεις, συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, οργανώσεις εργοδοτών, 
κερδοσκοπικές και μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις, διπλωματικοί εκπρόσωποι 
κατά την άσκηση δραστηριοτήτων 
ομάδων ειδικών συμφερόντων και 
δικηγόροι όταν σκοπός τους είναι να 
επηρεάσουν τη χάραξη πολιτικής αντί τη 
νομολογία·

Or. en
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Τροπολογία 39
Κώστας Μποτόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι όλοι οι παράγοντες 
που εμπίπτουν στο πλαίσιο του εν λόγω 
ορισμού πρέπει να θεωρούνται ομάδες 
ειδικών συμφερόντων και να τυγχάνουν 
της ίδιας αντιμετώπισης: επαγγελματίες 
εκπρόσωποι ειδικών συμφερόντων, ομάδες 
άσκησης πίεσης εντός των επιχειρήσεων, 
ΜΚΟ, ομάδες προβληματισμού,
επαγγελματικές ενώσεις, συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, οργανώσεις εργοδοτών και 
δικηγόροι όταν σκοπός τους είναι να 
επηρεάσουν τη χάραξη πολιτικής αντί τη 
νομολογία·

8. υπογραμμίζει ότι, παρά τη θεμελιώδη 
διαφορά μεταξύ εκπροσώπων δημόσιου 
και ιδιωτικού συμφέροντος όλοι οι 
παράγοντες που εμπίπτουν στο πλαίσιο του 
εν λόγω ορισμού πρέπει να θεωρούνται 
ομάδες ειδικών συμφερόντων και να 
τυγχάνουν της ίδιας αντιμετώπισης: 
επαγγελματίες εκπρόσωποι ειδικών 
συμφερόντων, ομάδες άσκησης πίεσης 
εντός των επιχειρήσεων, ΜΚΟ, 
επαγγελματικές ενώσεις, συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, οργανώσεις εργοδοτών, 
κερδοσκοπικές και μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις και δικηγόροι όταν σκοπός 
τους είναι να επηρεάσουν τη χάραξη 
πολιτικής αντί τη νομολογία·

Or. en

Τροπολογία 40
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι όλοι οι παράγοντες 
που εμπίπτουν στο πλαίσιο του εν λόγω 
ορισμού πρέπει να θεωρούνται ομάδες 
ειδικών συμφερόντων και να τυγχάνουν 
της ίδιας αντιμετώπισης: επαγγελματίες
εκπρόσωποι ειδικών συμφερόντων, ομάδες 
άσκησης πίεσης εντός των επιχειρήσεων, 
ΜΚΟ, ομάδες προβληματισμού, 
επαγγελματικές ενώσεις, συνδικαλιστικές 

8. υπογραμμίζει ότι όλοι οι παράγοντες 
που εμπίπτουν στο πλαίσιο του εν λόγω 
ορισμού και συχνά επηρεάζουν τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να 
θεωρούνται ομάδες ειδικών συμφερόντων 
και να τυγχάνουν της ίδιας αντιμετώπισης: 
επαγγελματίες εκπρόσωποι ειδικών 
συμφερόντων, ομάδες άσκησης πίεσης 
εντός των επιχειρήσεων, ΜΚΟ, ομάδες 
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οργανώσεις, οργανώσεις εργοδοτών και 
δικηγόροι όταν σκοπός τους είναι να 
επηρεάσουν τη χάραξη πολιτικής αντί τη 
νομολογία· 

προβληματισμού, επαγγελματικές ενώσεις, 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, οργανώσεις 
εργοδοτών, κερδοσκοπικές και μη 
κερδοσκοπικές οργανώσεις και δικηγόροι 
όταν σκοπός τους είναι να επηρεάσουν τη 
χάραξη πολιτικής αντί τη νομολογία· 

Or. en

Τροπολογία 41
Alexander Stubb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι όλοι οι παράγοντες 
που εμπίπτουν στο πλαίσιο του εν λόγω 
ορισμού πρέπει να θεωρούνται ομάδες 
ειδικών συμφερόντων και να τυγχάνουν 
της ίδιας αντιμετώπισης: επαγγελματίες 
εκπρόσωποι ειδικών συμφερόντων, ομάδες 
άσκησης πίεσης εντός των επιχειρήσεων, 
ΜΚΟ, ομάδες προβληματισμού,
επαγγελματικές ενώσεις, συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, οργανώσεις εργοδοτών και 
δικηγόροι όταν σκοπός τους είναι να 
επηρεάσουν τη χάραξη πολιτικής αντί τη 
νομολογία·

8. υπογραμμίζει ότι όλοι οι παράγοντες 
εκτός των ευρωπαϊκών θεσμικών 
οργάνων που εμπίπτουν στο πλαίσιο του εν 
λόγω ορισμού και συχνά επηρεάζουν τα 
θεσμικά όργανα πρέπει να θεωρούνται 
ομάδες ειδικών συμφερόντων και να 
τυγχάνουν της ίδιας αντιμετώπισης: 
επαγγελματίες εκπρόσωποι ειδικών 
συμφερόντων, ομάδες άσκησης πίεσης 
εντός των επιχειρήσεων, ΜΚΟ, 
επαγγελματικές ενώσεις, συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, οργανώσεις εργοδοτών, 
κερδοσκοπικές και μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις και δικηγόροι όταν σκοπός 
τους είναι να επηρεάσουν τη χάραξη 
πολιτικής αντί τη νομολογία·

Or. en

Τροπολογία 42
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι όλοι οι παράγοντες 8. υπογραμμίζει ότι όλοι οι παράγοντες 
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που εμπίπτουν στο πλαίσιο του εν λόγω 
ορισμού πρέπει να θεωρούνται ομάδες 
ειδικών συμφερόντων και να τυγχάνουν 
της ίδιας αντιμετώπισης: επαγγελματίες 
εκπρόσωποι ειδικών συμφερόντων, ομάδες 
άσκησης πίεσης εντός των επιχειρήσεων, 
ΜΚΟ, ομάδες προβληματισμού, 
επαγγελματικές ενώσεις, συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, οργανώσεις εργοδοτών και 
δικηγόροι όταν σκοπός τους είναι να 
επηρεάσουν τη χάραξη πολιτικής αντί τη 
νομολογία·

που εμπίπτουν στο πλαίσιο του εν λόγω 
ορισμού πρέπει να θεωρούνται ομάδες 
ειδικών συμφερόντων και να τυγχάνουν 
της ίδιας αντιμετώπισης: επαγγελματίες 
εκπρόσωποι ειδικών συμφερόντων, ομάδες 
άσκησης πίεσης εντός των επιχειρήσεων, 
ΜΚΟ, ομάδες προβληματισμού, 
επαγγελματικές ενώσεις, συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, οργανώσεις εργοδοτών και 
δικηγόροι όταν δεν:

a) εκπροσωπούν πελάτη σε δικαστικές, 
οιονεί δικαστικές, διοικητικές, 
πειθαρχικές ή άλλες διαδικασίες·
β) δίνουν νομικές συμβουλές στο πλαίσιο 
της πολιτικής διαδικασίας και της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων των 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων·

Or. en

Τροπολογία 43
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. υπογραμμίζει όμως επίσης ότι οι 
περιφέρειες και οι κοινότητες των 
κρατών μελών, καθώς και τα πολιτικά 
κόμματα στα κράτη μέλη και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι ειδικοί εταίροι 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των 
οποίων οι εκπρόσωποι δεν πρέπει να 
θεωρούνται εκπρόσωποι ειδικών 
συμφερόντων σύμφωνα με το πνεύμα των 
επιδιωκόμενων ρυθμίσεων·

Or. de
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Τροπολογία 44
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. θεωρεί ότι ένα αξιόπιστο και 
αποτελεσματικό σύστημα εγγραφής και 
aναφοράς σε όλα τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της 
δημοσιοποίησης των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων καθώς 
επίσης και διαφάνειας για όλα τα έγγραφα 
που αποστέλλονται στους βουλευτές των 
θεσμικών οργάνων, πρέπει να είναι 
υποχρεωτικό για όλες τις ομάδες ειδικών 
συμφερόντων και πρέπει να συνδέεται με 
έναν κοινό κώδικα δεοντολογικής 
συμπεριφοράς·

Or. en

Τροπολογία 45
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επιδοκιμάζει καταρχήν την πρόταση της 
Επιτροπής για τη δημιουργία ενιαίου 
σημείου εγγραφής των εκπροσώπων 
ομάδων ειδικών συμφερόντων που 
δραστηριοποιούνται τόσο στην Επιτροπή 
όσο και στο Κοινοβούλιο· υπενθυμίζει, 
πάντως, τις ουσιώδεις διαφορές που 
παρουσιάζουν, ως θεσμικά όργανα, η 
Επιτροπή και το Κοινοβούλιο· 
επιφυλάσσεται, ως εκ τούτου, να 
αξιολογήσει την πρόταση της Επιτροπής 
όταν αυτή θα έχει οριστικοποιηθεί και 
τότε μόνο θα αποφασίσει εάν θα την 
υποστηρίξει ή όχι·

9. επιδοκιμάζει την πρόταση της 
Επιτροπής για τη δημιουργία ενιαίου 
σημείου εγγραφής των εκπροσώπων 
ομάδων ειδικών συμφερόντων που 
δραστηριοποιούνται τόσο στην Επιτροπή 
όσο και στο Κοινοβούλιο·
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Τροπολογία 46
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επιδοκιμάζει καταρχήν την πρόταση της 
Επιτροπής για τη δημιουργία ενιαίου 
σημείου εγγραφής των εκπροσώπων 
ομάδων ειδικών συμφερόντων που 
δραστηριοποιούνται τόσο στην Επιτροπή 
όσο και στο Κοινοβούλιο· υπενθυμίζει, 
πάντως, τις ουσιώδεις διαφορές που 
παρουσιάζουν, ως θεσμικά όργανα, η 
Επιτροπή και το Κοινοβούλιο· 
επιφυλάσσεται, ως εκ τούτου, να 
αξιολογήσει την πρόταση της Επιτροπής 
όταν αυτή θα έχει οριστικοποιηθεί και 
τότε μόνο θα αποφασίσει εάν θα την 
υποστηρίξει ή όχι·

9. επιδοκιμάζει καταρχήν την πρόταση της 
Επιτροπής για τη δημιουργία ενιαίου 
σημείου εγγραφής των εκπροσώπων 
ομάδων ειδικών συμφερόντων που 
δραστηριοποιούνται τόσο στην Επιτροπή 
όσο και στο Κοινοβούλιο· υπενθυμίζει, 
πάντως, τις ουσιώδεις διαφορές που 
παρουσιάζουν, ως θεσμικά όργανα, η 
Επιτροπή και το Κοινοβούλιο· 
υπενθυμίζει, επίσης ότι ο αριθμός των 
εκπροσώπων ομάδων ειδικών 
συμφερόντων που έχουν πρόσβαση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να 
παραμείνει εντός λογικού πλαισίου· 
προτείνει ως εκ τούτου την έγκριση ενός 
συστήματος υπό το οποίο οι ομάδες 
ειδικών συμφερόντων πρέπει να 
εγγράφονται μία μόνο φορά και για τα 
δύο θεσμικά όργανα και το εκάστοτε 
θεσμικό όργανο μπορεί να αποφασίσει 
εάν θα χορηγήσει πρόσβαση στους 
χώρους του, επιτρέποντας κατ’ αυτόν τον 
τρόπο στο Κοινοβούλιο να συνεχίσει να 
περιορίζει τον αριθμό των διακριτικών 
σημάτων που χορηγούνται σε κάθε 
οργάνωση/εταιρεία σε τέσσερα·

Or. en
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Τροπολογία 47
Carlos Carnero González

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επιδοκιμάζει καταρχήν την πρόταση της 
Επιτροπής για τη δημιουργία ενιαίου 
σημείου εγγραφής των εκπροσώπων 
ομάδων ειδικών συμφερόντων που 
δραστηριοποιούνται τόσο στην Επιτροπή 
όσο και στο Κοινοβούλιο· υπενθυμίζει, 
πάντως, τις ουσιώδεις διαφορές που 
παρουσιάζουν, ως θεσμικά όργανα, η 
Επιτροπή και το Κοινοβούλιο· 
επιφυλάσσεται, ως εκ τούτου, να 
αξιολογήσει την πρόταση της Επιτροπής 
όταν αυτή θα έχει οριστικοποιηθεί και τότε 
μόνο θα αποφασίσει εάν θα την 
υποστηρίξει ή όχι·

9. επιδοκιμάζει καταρχήν την πρόταση της 
Επιτροπής για τη δημιουργία ενιαίου 
σημείου εγγραφής των εκπροσώπων 
ομάδων ειδικών συμφερόντων που 
δραστηριοποιούνται τόσο στην Επιτροπή 
όσο και στο Κοινοβούλιο· φρονεί ότι το εν 
λόγω μητρώο θα πρέπει να τηρείται από 
κοινού τόσο από την Επιτροπή όσο και 
από το Κοινοβούλιο και θα πρέπει να 
συνδέεται με ένα κοινό σύστημα 
κυρώσεων και έναν κοινό κώδικα 
δεοντολογικής συμπεριφοράς· 
υπενθυμίζει, πάντως, τις ουσιώδεις 
διαφορές που παρουσιάζουν, ως θεσμικά 
όργανα, η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο· 
επιφυλάσσεται, ως εκ τούτου, να 
αξιολογήσει την πρόταση της Επιτροπής 
όταν αυτή θα έχει οριστικοποιηθεί και τότε 
μόνο θα αποφασίσει εάν θα την 
υποστηρίξει ή όχι·

Or. en

Τροπολογία 48
Alexander Stubb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επιδοκιμάζει καταρχήν την πρόταση της 
Επιτροπής για τη δημιουργία ενιαίου 
σημείου εγγραφής των εκπροσώπων 
ομάδων ειδικών συμφερόντων που 
δραστηριοποιούνται τόσο στην Επιτροπή 
όσο και στο Κοινοβούλιο· υπενθυμίζει, 
πάντως, τις ουσιώδεις διαφορές που 
παρουσιάζουν, ως θεσμικά όργανα, η 

9. επιδοκιμάζει καταρχήν την πρόταση της 
Επιτροπής για τη δημιουργία ενιαίου 
σημείου εγγραφής των εκπροσώπων 
ομάδων ειδικών συμφερόντων που 
δραστηριοποιούνται τόσο στην Επιτροπή 
όσο και στο Κοινοβούλιο και ζητεί μια 
διοργανική συμφωνία για ένα κοινό 
μητρώο το οποίο θα τηρείται από κοινού 



AM\712544EL.doc 29/49 PE402.883v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Επιτροπή και το Κοινοβούλιο· 
επιφυλάσσεται, ως εκ τούτου, να 
αξιολογήσει την πρόταση της Επιτροπής 
όταν αυτή θα έχει οριστικοποιηθεί και 
τότε μόνο θα αποφασίσει εάν θα την 
υποστηρίξει ή όχι·

από το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο· υπενθυμίζει, πάντως, τις 
ουσιώδεις διαφορές που παρουσιάζουν, ως 
θεσμικά όργανα, η Επιτροπή, το 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο· ζητεί 
αμοιβαία αναγνώριση εκ μέρους του 
Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του 
Συμβουλίου των ξεχωριστών μητρώων σε 
περίπτωση που δεν επιτευχθεί η τήρηση 
κοινού μητρώου·

Or. en

Τροπολογία 49
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. προτείνει την όσο το δυνατόν 
ταχύτερη σύσταση μιας κοινής ομάδας 
εργασίας αξιωματούχων στην οποία θα 
συμμετέχουν εκπρόσωποι και του 
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, 
προκειμένου να εξεταστούν οι επιπτώσεις 
της θέσπισης κοινού μητρώου·

10. προτείνει την ταχεία σύσταση μιας 
κοινής ομάδας εργασίας στην οποία θα 
συμμετέχουν εκπρόσωποι και του 
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
ανάπτυξη κοινού μητρώου·

Or. en

Τροπολογία 50
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. προτείνει την όσο το δυνατόν ταχύτερη 
σύσταση μιας κοινής ομάδας εργασίας 
αξιωματούχων στην οποία θα 

10. προτείνει την όσο το δυνατόν ταχύτερη 
σύσταση μιας κοινής ομάδας εργασίας 
στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι 
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συμμετέχουν εκπρόσωποι και του 
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, 
προκειμένου να εξεταστούν οι επιπτώσεις 
της θέσπισης κοινού μητρώου·

και του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, 
προκειμένου να εξεταστούν οι 
λεπτομέρειες ενός τέτοιου κοινού 
μητρώου, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων για τις κυρώσεις, τις άδειες 
εισόδου και την πρόσβαση στα κτίρια·

Or. en

Τροπολογία 51
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. προτείνει την όσο το δυνατόν ταχύτερη 
σύσταση μιας κοινής ομάδας εργασίας 
αξιωματούχων στην οποία θα 
συμμετέχουν εκπρόσωποι και του 
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής,
προκειμένου να εξεταστούν οι επιπτώσεις 
της θέσπισης κοινού μητρώου·

10. προτείνει την όσο το δυνατόν ταχύτερη 
σύσταση μιας κοινής ομάδας εργασίας 
ανώτατων αξιωματούχων της Επιτροπής
και εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου διορισμένων από τη 
Διάσκεψη των Προέδρων, προκειμένου 
να εξεταστούν, έως το τέλος του 2008, οι 
επιπτώσεις της θέσπισης κοινού μητρώου 
για όλους τους εκπροσώπους ομάδων
ειδικών συμφερόντων που επιθυμούν 
πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
την Επιτροπή· αναθέτει στον Γενικό 
Γραμματέα του να προβεί στις
κατάλληλες ενέργειες·

Or. en

Τροπολογία 52
Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. προτείνει την όσο το δυνατόν ταχύτερη 
σύσταση μιας κοινής ομάδας εργασίας
αξιωματούχων στην οποία θα 

10. προτείνει την όσο το δυνατόν ταχύτερη 
σύσταση μιας κοινής ομάδας εργασίας
Επιτροπής, Συμβουλίου και Κοινοβουλίου 
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συμμετέχουν εκπρόσωποι και του 
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, 
προκειμένου να εξεταστούν οι επιπτώσεις 
της θέσπισης κοινού μητρώου·

με συμμετοχή των πολιτικά υπεύθυνων, 
προκειμένου να εξεταστούν οι 
προϋποθέσεις και οι επιπτώσεις της 
θέσπισης κοινού μητρώου·

Or. de

Τροπολογία 53
Alexander Stubb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. προτείνει την όσο το δυνατόν ταχύτερη 
σύσταση μιας κοινής ομάδας εργασίας 
αξιωματούχων στην οποία θα 
συμμετέχουν εκπρόσωποι και του 
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, 
προκειμένου να εξεταστούν οι επιπτώσεις 
της θέσπισης κοινού μητρώου·

10. προτείνει την όσο το δυνατόν ταχύτερη 
σύσταση μιας κοινής ομάδας εργασίας 
στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι 
του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του 
Συμβουλίου, προκειμένου να εξεταστούν, 
έως τα τέλη του 2008, οι επιπτώσεις της 
θέσπισης κοινού μητρώου και της 
κατάρτισης ενός κοινού κώδικα 
συμπεριφοράς· αναθέτει στον Γενικό 
Γραμματέα του να προβεί στις 
κατάλληλες ενέργειες·

Or. en

Τροπολογία 54
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. προτείνει τη συμμετοχή του 
Συμβουλίου στο ενδεχόμενο κοινό 
μητρώο· είναι της γνώμης ότι πρέπει να 
εξεταστούν προσεκτικά οι 
δραστηριότητες των εκπροσώπων 
ομάδων ειδικών συμφερόντων έναντι του 

11. καλεί το Συμβούλιο να συμμετάσχει 
στο κοινό μητρώο·
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Συμβουλίου στο πλαίσιο των θεμάτων 
συναπόφασης·

Or. en

Τροπολογία 55
Alexander Stubb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. προτείνει τη συμμετοχή του 
Συμβουλίου στο ενδεχόμενο κοινό 
μητρώο· είναι της γνώμης ότι πρέπει να 
εξεταστούν προσεκτικά οι δραστηριότητες 
των εκπροσώπων ομάδων ειδικών 
συμφερόντων έναντι του Συμβουλίου στο 
πλαίσιο των θεμάτων συναπόφασης·

11. προτρέπει το Συμβούλιο να 
συμμετάσχει στο κοινό μητρώο· είναι της 
γνώμης ότι πρέπει να εξεταστούν 
προσεκτικά οι δραστηριότητες των 
εκπροσώπων ομάδων ειδικών 
συμφερόντων έναντι της Γραμματείας του 
Συμβουλίου στο πλαίσιο των θεμάτων 
συναπόφασης·

Or. en

Τροπολογία 56
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. γνωρίζει τα επιχειρήματα υπέρ της 
εκούσιας αλλά και της υποχρεωτικής 
εγγραφής των εκπροσώπων ομάδων 
ειδικών συμφερόντων· λαμβάνει υπόψη 
του την πρόταση της Επιτροπής περί 
θέσπισης εκούσιου μητρώου αρχικά και 
αξιολόγησης του συστήματος μετά από 
έναν χρόνο· υπενθυμίζει ότι το μητρώο 
του Κοινοβουλίου είναι ήδη εκ των 
πραγμάτων υποχρεωτικό, καθώς η 
εγγραφή συνιστά προϋπόθεση για την 
πρόσβαση στο Κοινοβούλιο·

διαγράφεται
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Τροπολογία 57
Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. γνωρίζει τα επιχειρήματα υπέρ της 
εκούσιας αλλά και της υποχρεωτικής 
εγγραφής των εκπροσώπων ομάδων 
ειδικών συμφερόντων· λαμβάνει υπόψη 
του την πρόταση της Επιτροπής περί 
θέσπισης εκούσιου μητρώου αρχικά και 
αξιολόγησης του συστήματος μετά από 
έναν χρόνο· υπενθυμίζει ότι το μητρώο 
του Κοινοβουλίου είναι ήδη εκ των 
πραγμάτων υποχρεωτικό, καθώς η 
εγγραφή συνιστά προϋπόθεση για την 
πρόσβαση στο Κοινοβούλιο·

12. ζητεί τη θέσπιση ενός υποχρεωτικού 
μητρώου των εκπροσώπων ομάδων 
ειδικών συμφερόντων μόλις η Συνθήκη 
της Λισαβόνας παράσχει την κατάλληλη 
νομική βάση· αποφασίζει εν τω μεταξύ να 
συνεργαστεί με την Επιτροπή μέσω μιας 
διοργανικής συμφωνίας προκειμένου να 
θεσπίσει ένα εκούσιο μητρώο·

Or. en

Τροπολογία 58
Richard Corbett

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. γνωρίζει τα επιχειρήματα υπέρ της 
εκούσιας αλλά και της υποχρεωτικής 
εγγραφής των εκπροσώπων ομάδων 
ειδικών συμφερόντων· λαμβάνει υπόψη 
του την πρόταση της Επιτροπής περί 
θέσπισης εκούσιου μητρώου αρχικά και 
αξιολόγησης του συστήματος μετά από 
έναν χρόνο· υπενθυμίζει ότι το μητρώο του 
Κοινοβουλίου είναι ήδη εκ των πραγμάτων 
υποχρεωτικό, καθώς η εγγραφή συνιστά 

12. γνωρίζει τα επιχειρήματα υπέρ της 
εκούσιας αλλά και της υποχρεωτικής 
εγγραφής των εκπροσώπων ομάδων 
ειδικών συμφερόντων· λαμβάνει υπόψη 
του την πρόταση της Επιτροπής περί 
θέσπισης εκούσιου μητρώου αρχικά και 
αξιολόγησης του συστήματος μετά από 
έναν χρόνο, αλλά εκφράζει την ανησυχία 
ότι ένα αμιγώς εκούσιο σύστημα θα 
δώσει τη δυνατότητα σε λιγότερο 
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προϋπόθεση για την πρόσβαση στο 
Κοινοβούλιο·

υπεύθυνους εκπρόσωπους των ομάδων 
ειδικών συμφερόντων να αποφύγουν τη 
συμμόρφωση· υπενθυμίζει ότι το μητρώο 
του Κοινοβουλίου είναι ήδη εκ των 
πραγμάτων υποχρεωτικό, καθώς η 
εγγραφή συνιστά προϋπόθεση για την 
πρόσβαση στο Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 59
Κώστας Μποτόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. γνωρίζει τα επιχειρήματα υπέρ της 
εκούσιας αλλά και της υποχρεωτικής 
εγγραφής των εκπροσώπων ομάδων 
ειδικών συμφερόντων· λαμβάνει υπόψη 
του την πρόταση της Επιτροπής περί 
θέσπισης εκούσιου μητρώου αρχικά και 
αξιολόγησης του συστήματος μετά από 
έναν χρόνο· υπενθυμίζει ότι το μητρώο του 
Κοινοβουλίου είναι ήδη εκ των πραγμάτων 
υποχρεωτικό, καθώς η εγγραφή συνιστά 
προϋπόθεση για την πρόσβαση στο 
Κοινοβούλιο·

12. γνωρίζει τα επιχειρήματα υπέρ της 
εκούσιας αλλά και της υποχρεωτικής 
εγγραφής των εκπροσώπων ομάδων 
ειδικών συμφερόντων· λαμβάνει υπόψη 
του την πρόταση της Επιτροπής περί 
θέσπισης εκούσιου μητρώου αρχικά και 
αξιολόγησης του συστήματος μετά από 
έναν χρόνο· δεδομένου ότι η νομική βάση 
για ένα υποχρεωτικό μητρώο παρέχεται 
από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, θεωρεί 
ότι ένα υποχρεωτικό μητρώο είναι το 
πλέον ενδεδειγμένο μέσο για την αύξηση 
της διαφάνειας· υπενθυμίζει ότι το 
υφιστάμενο μητρώο του Κοινοβουλίου 
είναι ήδη εκ των πραγμάτων υποχρεωτικό, 
καθώς η εγγραφή συνιστά προϋπόθεση για 
την πρόσβαση στο Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 60
Alexander Stubb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. γνωρίζει τα επιχειρήματα υπέρ της 
εκούσιας αλλά και της υποχρεωτικής 
εγγραφής των εκπροσώπων ομάδων 
ειδικών συμφερόντων· λαμβάνει υπόψη 
του την πρόταση της Επιτροπής περί 
θέσπισης εκούσιου μητρώου αρχικά και 
αξιολόγησης του συστήματος μετά από 
έναν χρόνο· υπενθυμίζει ότι το μητρώο 
του Κοινοβουλίου είναι ήδη εκ των 
πραγμάτων υποχρεωτικό, καθώς η 
εγγραφή συνιστά προϋπόθεση για την 
πρόσβαση στο Κοινοβούλιο·

12. γνωρίζει τα επιχειρήματα υπέρ της 
εκούσιας αλλά και της υποχρεωτικής 
εγγραφής των εκπροσώπων ομάδων 
ειδικών συμφερόντων· λαμβάνει υπόψη 
του την πρόταση της Επιτροπής περί 
θέσπισης εκούσιου μητρώου αρχικά και 
αξιολόγησης του συστήματος μετά από 
έναν χρόνο· παρατηρεί ότι η νομική βάση 
για ένα υποχρεωτικό μητρώο παρέχεται 
από τη Συνθήκη της Λισαβόνας· θεωρεί 
ότι η εγγραφή θα πρέπει να αποτελεί 
απαίτηση για τους εκπροσώπους των 
ομάδων ειδικών συμφερόντων που 
επιθυμούν συχνή πρόσβαση στα θεσμικά 
όργανα, όπως ισχύει ήδη στην περίπτωση 
του Κοινοβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 61
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. γνωρίζει τα επιχειρήματα υπέρ της 
εκούσιας αλλά και της υποχρεωτικής 
εγγραφής των εκπροσώπων ομάδων 
ειδικών συμφερόντων· λαμβάνει υπόψη 
του την πρόταση της Επιτροπής περί 
θέσπισης εκούσιου μητρώου αρχικά και 
αξιολόγησης του συστήματος μετά από 
έναν χρόνο· υπενθυμίζει ότι το μητρώο του 
Κοινοβουλίου είναι ήδη εκ των 
πραγμάτων υποχρεωτικό, καθώς η 
εγγραφή συνιστά προϋπόθεση για την 
πρόσβαση στο Κοινοβούλιο·

12. γνωρίζει τα επιχειρήματα υπέρ της 
εκούσιας αλλά και της υποχρεωτικής 
εγγραφής των εκπροσώπων ομάδων 
ειδικών συμφερόντων· λαμβάνει υπόψη 
του την πρόταση της Επιτροπής περί 
θέσπισης εκούσιου μητρώου αρχικά και 
αξιολόγησης του συστήματος μετά από 
έναν χρόνο· υπενθυμίζει ότι η εγγραφή στο 
μητρώο του Κοινοβουλίου συνιστά 
δεσμευτική προϋπόθεση για την 
απόκτηση του καθεστώτος του 
εγγεγραμμένου στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εκπροσώπου ειδικών 
συμφερόντων και των συνακόλουθων 
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δικαιωμάτων, στα οποία συγκαταλέγεται 
και η ελεύθερη πρόσβαση στο 
Κοινοβούλιο·

Or. de

Τροπολογία 62
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. λαμβάνει υπόψη του το σχέδιο της 
Επιτροπής για τον κώδικα συμπεριφοράς 
για τους εκπροσώπους συμφερόντων· 
υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι το 
Κοινοβούλιο διαθέτει τέτοιο κώδικα εδώ 
και πάνω από 10 χρόνια και ζητεί από την 
Επιτροπή να διαπραγματευτεί με το 
Κοινοβούλιο για τη θέσπιση ενός κοινού 
κώδικα·

13. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι το 
Κοινοβούλιο διαθέτει τέτοιο κώδικα εδώ 
και πάνω από 10 χρόνια· θεωρεί, ωστόσο,
ότι το σύστημα θα πρέπει να βελτιωθεί 
και να ενισχυθούν οι κυρώσεις· είναι της 
γνώμης ότι οποιοσδήποτε κώδικας θα 
πρέπει να διασφαλίζει αυστηρή 
παρακολούθηση των εκπροσώπων 
ομάδων ειδικών συμφερόντων και να 
προβλέπει την ανάκληση ονομαστικών 
αδειών εισόδου και τη δημιουργία μιας 
δημόσιας μαύρης λίστας για 
εκπροσώπους ομάδων ειδικών 
συμφερόντων με αντιδεοντολογική 
συμπεριφορά·

Or. en

Τροπολογία 63
Κώστας Μποτόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. λαμβάνει υπόψη του το σχέδιο της 
Επιτροπής για τον κώδικα συμπεριφοράς 
για τους εκπροσώπους συμφερόντων· 
υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι το 
Κοινοβούλιο διαθέτει τέτοιο κώδικα εδώ 
και πάνω από 10 χρόνια και ζητεί από την 

13. λαμβάνει υπόψη του το σχέδιο της 
Επιτροπής για τον κώδικα συμπεριφοράς 
για τους εκπροσώπους συμφερόντων· 
υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι το 
Κοινοβούλιο διαθέτει τέτοιο κώδικα εδώ 
και πάνω από 10 χρόνια και ζητεί από την 
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Επιτροπή να διαπραγματευτεί με το 
Κοινοβούλιο για τη θέσπιση ενός κοινού 
κώδικα·

Επιτροπή να διαπραγματευτεί με το 
Κοινοβούλιο για τη θέσπιση ενός κοινού 
κώδικα στον οποίο να περιλαμβάνεται 
επίσης μηχανισμός εφαρμογής και 
κυρώσεων· φρονεί ότι η προσυπογραφή 
του κώδικα πρέπει να καταστεί 
υποχρεωτική για τους εκπροσώπους των 
ομάδων συμφερόντων που επιθυμούν να 
συμπεριληφθούν στο νέο μητρώο, 
σύμφωνα με το παράδειγμα του 
Κοινοβουλίου·

Or. el

Τροπολογία 64
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. λαμβάνει υπόψη του το σχέδιο της 
Επιτροπής για τον κώδικα συμπεριφοράς 
για τους εκπροσώπους συμφερόντων· 
υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι το 
Κοινοβούλιο διαθέτει τέτοιο κώδικα εδώ 
και πάνω από 10 χρόνια και ζητεί από την 
Επιτροπή να διαπραγματευτεί με το 
Κοινοβούλιο για τη θέσπιση ενός κοινού 
κώδικα·

13. λαμβάνει υπόψη του το σχέδιο της 
Επιτροπής για τον κώδικα συμπεριφοράς 
για τους εκπροσώπους συμφερόντων· 
καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει ότι 
το ζήτημα του κατά πόσον οι δικηγόροι 
θα υπόκεινται μόνο στον δικό τους 
κώδικα συμπεριφοράς ή στον 
προτεινόμενο νέο κώδικα της Επιτροπής 
θα εξαρτηθεί από το εάν οι 
δραστηριότητες του δικηγόρου εμπίπτουν 
στον ορισμό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 8· υπενθυμίζει στην Επιτροπή 
ότι το Κοινοβούλιο διαθέτει τέτοιο κώδικα 
εδώ και πάνω από 10 χρόνια και ζητεί από 
την Επιτροπή να διαπραγματευτεί με το 
Κοινοβούλιο για τη θέσπιση ενός κοινού 
κώδικα·

Or. en
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Τροπολογία 65
Alexander Stubb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. λαμβάνει υπόψη του το σχέδιο της 
Επιτροπής για τον κώδικα συμπεριφοράς 
για τους εκπροσώπους συμφερόντων· 
υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι το 
Κοινοβούλιο διαθέτει τέτοιο κώδικα εδώ 
και πάνω από 10 χρόνια και ζητεί από την 
Επιτροπή να διαπραγματευτεί με το 
Κοινοβούλιο για τη θέσπιση ενός κοινού 
κώδικα·

13. λαμβάνει υπόψη του το σχέδιο της 
Επιτροπής για τον κώδικα συμπεριφοράς 
για τους εκπροσώπους συμφερόντων· 
υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι το 
Κοινοβούλιο διαθέτει τέτοιο κώδικα εδώ 
και πάνω από 10 χρόνια και ζητεί από την 
Επιτροπή να διαπραγματευτεί με το 
Κοινοβούλιο για τη θέσπιση κοινών 
κανόνων·

Or. en

Τροπολογία 66
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπενθυμίζει ότι ο ισχύων Κανονισμός 
του Κοινοβουλίου προβλέπει ήδη ότι 
οποιαδήποτε παραβίαση του κώδικα 
συμπεριφοράς ενδέχεται να οδηγήσει 
στην αφαίρεση της ονομαστικής άδειας 
εισόδου, που συνεπάγεται διαγραφή από 
το μητρώο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 67
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπενθυμίζει ότι ο ισχύων Κανονισμός 
του Κοινοβουλίου προβλέπει ήδη ότι 
οποιαδήποτε παραβίαση του κώδικα 
συμπεριφοράς ενδέχεται να οδηγήσει στην 
αφαίρεση της ονομαστικής άδειας εισόδου, 
που συνεπάγεται διαγραφή από το μητρώο·

14. υπενθυμίζει ότι ο ισχύων Κανονισμός 
του Κοινοβουλίου προβλέπει ήδη ότι 
οποιαδήποτε παραβίαση του κώδικα 
συμπεριφοράς ενδέχεται να οδηγήσει στην 
αφαίρεση της ονομαστικής άδειας εισόδου, 
που συνεπάγεται διαγραφή από το μητρώο· 
καλεί το Προεδρείο, βάσει πρότασης των 
Κοσμητόρων, να εξετάσει τον τρόπο με 
τον οποίο μπορεί να παρακολουθηθεί η 
συμμόρφωση των εκπροσώπων ομάδων 
ειδικών συμφερόντων προς τον εν λόγω 
κώδικα συμπεριφοράς και πώς μπορεί να 
διασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια όσον 
αφορά τις κυρώσεις, έως ότου θεσπιστεί 
ένας κοινός κώδικας συμπεριφοράς και 
ένα κοινό μητρώο·

Or. en

Τροπολογία 68
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπενθυμίζει ότι ο ισχύων Κανονισμός 
του Κοινοβουλίου προβλέπει ήδη ότι 
οποιαδήποτε παραβίαση του κώδικα 
συμπεριφοράς ενδέχεται να οδηγήσει στην 
αφαίρεση της ονομαστικής άδειας 
εισόδου, που συνεπάγεται διαγραφή από 
το μητρώο·

14. υπενθυμίζει ότι ο ισχύων Κανονισμός 
του Κοινοβουλίου προβλέπει ήδη ότι 
οποιαδήποτε παραβίαση του κώδικα 
συμπεριφοράς ενδέχεται να οδηγήσει σε 
διαγραφή από το μητρώο και ως εκ τούτου 
στην απώλεια του καθεστώτος του 
εγγεγραμμένου στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εκπροσώπου ειδικών 
συμφερόντων, η οποία συνδέεται με 
στέρηση των δικαιωμάτων που 
απορρέουν από το εν λόγω καθεστώς, 
καθώς και της ελεύθερης πρόσβασης στο 
Κοινοβούλιο·
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Τροπολογία 69
Alexander Stubb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπενθυμίζει ότι ο ισχύων Κανονισμός 
του Κοινοβουλίου προβλέπει ήδη ότι 
οποιαδήποτε παραβίαση του κώδικα 
συμπεριφοράς ενδέχεται να οδηγήσει στην 
αφαίρεση της ονομαστικής άδειας εισόδου, 
που συνεπάγεται διαγραφή από το μητρώο·

14. τονίζει ότι πρέπει να επιβάλλονται 
κυρώσεις σε εκπροσώπους ομάδων
ειδικών συμφερόντων που έχουν 
παραβιάσει τον κώδικα συμπεριφοράς· 
υπενθυμίζει ότι ο ισχύων Κανονισμός του 
Κοινοβουλίου προβλέπει ήδη ότι 
οποιαδήποτε παραβίαση του κώδικα 
συμπεριφοράς ενδέχεται να οδηγήσει στην 
αφαίρεση της ονομαστικής άδειας εισόδου, 
που συνεπάγεται διαγραφή από το μητρώο·
επισημαίνει ότι πρέπει να διατίθενται 
επαρκείς πόροι (προσωπικό και χρήματα) 
για την επαλήθευση των πληροφοριών 
στο μητρώο·

Or. en

Τροπολογία 70
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14a. τονίζει ότι θα πρέπει να επιβάλλονται 
κυρώσεις σε εκπροσώπους ομάδων
ειδικών συμφερόντων που έχουν 
εσκεμμένα δώσει ελλιπείς ή ψευδείς 
πληροφορίες· επισημαίνει ότι πρέπει να 
διατίθενται επαρκείς πόροι (προσωπικό 
και χρήματα) για την επαλήθευση των 
πληροφοριών του μητρώου· θεωρεί ότι, 
όσον αφορά το μητρώο της Επιτροπής, οι 
κυρώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν την 
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αναστολή της εγγραφής και, σε 
σοβαρότερες περιπτώσεις, τη διαγραφή 
από το μητρώο· θεωρεί απαραίτητη τη 
δημοσίευση ενός καταλόγου των 
εκπροσώπων ομάδων ειδικών 
συμφερόντων στους οποίους έχουν 
επιβληθεί κυρώσεις στην αρχική 
ιστοσελίδα του μητρώου· φρονεί ότι άπαξ 
και θεσπιστεί ένα κοινό μητρώο, 
οποιαδήποτε παρεκτροπή εκ μέρους των 
εκπροσώπων ομάδων ειδικών 
συμφερόντων πρέπει να οδηγεί σε 
κυρώσεις σχετικά με την πρόσβαση σε 
όλα τα θεσμικά όργανα στα οποία ισχύει 
το μητρώο· καλεί την κοινή ομάδα 
εργασίας να εκπονήσει μια διαδικασία 
καθορισμού κυρώσεων για ομάδες 
ειδικών συμφερόντων·

Or. en

Τροπολογία 71
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει ότι το μητρώο πρέπει να 
είναι φιλικό προς τον χρήστη· το κοινό 
πρέπει να είναι σε θέση να βρίσκει εύκολα 
το μητρώο και να πραγματοποιεί 
αναζητήσεις σε αυτό·

15. επισημαίνει ότι το μητρώο πρέπει να 
είναι φιλικό προς τον χρήστη· το κοινό 
πρέπει να είναι σε θέση να βρίσκει εύκολα 
το μητρώο και να πραγματοποιεί 
αναζητήσεις σε αυτό·και πρέπει να
περιλαμβάνει όχι μόνο τα ονόματα των 
εταιρειών που ασκούν δραστηριότητες 
ομάδων ειδικών συμφερόντων αλλά και 
τα ονόματα των ίδιων των εκπροσώπων 
των ομάδων ειδικών συμφερόντων·

Or. en
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Τροπολογία 72
Κώστας Μποτόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει ότι το μητρώο πρέπει να 
είναι φιλικό προς τον χρήστη· το κοινό 
πρέπει να είναι σε θέση να βρίσκει εύκολα 
το μητρώο και να πραγματοποιεί 
αναζητήσεις σε αυτό

15. επισημαίνει ότι το μητρώο πρέπει να 
είναι φιλικό προς τον χρήστη και εύκολα 
προσβάσιμο στο Διαδίκτυο· το κοινό 
πρέπει να είναι σε θέση να βρίσκει εύκολα 
το μητρώο και να πραγματοποιεί 
αναζητήσεις σε αυτό·

Or. el

Τροπολογία 73
Κώστας Μποτόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15 α. επισημαίνει ότι το μητρώο θα 
πρέπει να περιλαμβάνει ξεχωριστές 
κατηγορίες στις οποίες θα εγγράφονται οι 
εκπρόσωποι των ομάδων συμφερόντων 
ανάλογα με το είδος των συμφερόντων 
που εκπροσωπούν (πχ. επαγγελματικές 
ενώσεις, εκπρόσωποι επιχειρήσεων, 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, οργανώσεις 
εργοδοτών, δικηγορικά γραφεία, ΜΚΟ, 
κ.λπ.)·

Or. el

Τροπολογία 74
Claude Turmes, Gérard Onesta

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. λαμβάνει υπόψη του την απόφαση της 
Επιτροπής να ζητήσει από τους 
εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων που 
εγγράφονται στο μητρώο, στο πλαίσιο της 
δημοσιοποίησης των χρηματοοικονομικών 
τους στοιχείων, τα ακόλουθα: 

16. υποστηρίζει την απόφαση της 
Επιτροπής να ζητήσει από τους 
εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων τη 
δημοσιοποίηση των χρηματοοικονομικών 
τους στοιχείων· είναι της γνώμης ότι για 
όλους τους φορείς που λειτουργούν ως
ομάδες ειδικών συμφερόντων στα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ, το μητρώο 
πρέπει να παρέχει πληροφορίες για:

– τον κύκλο εργασιών των γραφείων 
ειδικών συμβούλων και των δικηγορικών 
γραφείων που λειτουργούν ως ομάδες 
συμφερόντων στα όργανα της ΕΕ, καθώς 
και τη σχετική βαρύτητα των επιμέρους 
σημαντικών πελατών τους σ’ αυτόν τον 
κύκλο εργασιών·

– τα ζητήματα για τα οποία λειτουργούν 
ως ομάδες ειδικών συμφερόντων

– εκτίμηση του κόστους που συνδέεται με 
τις άμεσες δραστηριότητες στα όργανα 
της ΕΕ των ομάδων συμφερόντων εντός 
των επιχειρήσεων, των περιφερειακών 
αντιπροσωπειών και των επαγγελματικών 
ενώσεων·

– τα ονόματα των απασχολούμενων 
εκπροσώπων των ομάδων ειδικών 
συμφερόντων·

– τον συνολικό προϋπολογισμό και την 
κατανομή των κυριότερων πηγών 
χρηματοδότησης ΜΚΟ και ομάδων 
προβληματισμού·

– το ετήσιο εισόδημα, με σαφώς 
αναφερόμενες πηγές εισοδήματος·

– τον συνολικό προϋπολογισμό που 
δαπανάται σε δραστηριότητες των 
ομάδων ειδικών συμφερόντων, ανά 
ζήτημα προωθούμενο από ομάδες 
ειδικών συμφερόντων.
Για εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες 
ομάδων ειδικών συμφερόντων σε 
πελάτες, το μητρώο πρέπει να παρέχει 
επίσης πληροφορίες για:
– τα ονόματα των πελατών εξ ονόματος 
των οποίων λειτουργούν ως ομάδες 
ειδικών συμφερόντων·
– τα ζητήματα και τον προϋπολογισμό 
ανά πελάτη·
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– τα ονόματα των εκπροσώπων των 
ομάδων ειδικών συμφερόντων που 
εργάζονται για διάφορους πελάτες·

Or. en

Τροπολογία 75
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. λαμβάνει υπόψη του την απόφαση της 
Επιτροπής να ζητήσει από τους 
εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων που 
εγγράφονται στο μητρώο, στο πλαίσιο της
δημοσιοποίησης των χρηματοοικονομικών 
τους στοιχείων, τα ακόλουθα: 

16. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει για 
τους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων 
ένα σύστημα δημοσιοποίησης των 
χρηματοοικονομικών τους στοιχείων
σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να 
δηλώνουν τα ακόλουθα: 

– τον κύκλο εργασιών των γραφείων 
ειδικών συμβούλων και των δικηγορικών 
γραφείων που λειτουργούν ως ομάδες 
συμφερόντων στα όργανα της ΕΕ, καθώς 
και τη σχετική βαρύτητα των επιμέρους 
σημαντικών πελατών τους σ’ αυτόν τον 
κύκλο εργασιών·

– τον κύκλο εργασιών των γραφείων 
ειδικών συμβούλων και των δικηγορικών 
γραφείων που λειτουργούν ως ομάδες 
συμφερόντων στα όργανα της ΕΕ, με 
σημαντικό εύρος, όπως 5 000–10 000 
ευρώ, και ως ποσοστό του συνολικού 
κύκλου εργασιών, καθώς και τη σχετική 
βαρύτητα των επιμέρους σημαντικών 
πελατών τους σ’ αυτόν τον κύκλο 
εργασιών·

– εκτίμηση του κόστους που συνδέεται με 
τις άμεσες δραστηριότητες στα όργανα της 
ΕΕ των ομάδων συμφερόντων εντός των 
επιχειρήσεων, των περιφερειακών 
αντιπροσωπειών και των επαγγελματικών 
ενώσεων·

– εκτίμηση του κόστους που συνδέεται με 
τις άμεσες δραστηριότητες στα όργανα της 
ΕΕ των ομάδων συμφερόντων εντός των 
επιχειρήσεων, των περιφερειακών 
αντιπροσωπειών και των επαγγελματικών 
ενώσεων, με σημαντικό εύρος όπως 
5 000–10 000 ευρώ και ως ποσοστό του 
συνολικού κύκλου εργασιών·

– τον συνολικό προϋπολογισμό και την 
κατανομή των κυριότερων πηγών 
χρηματοδότησης ΜΚΟ και ομάδων 
προβληματισμού·

– τον συνολικό προϋπολογισμό και την 
κατανομή των κυριότερων πηγών 
χρηματοδότησης ΜΚΟ και ομάδων 
προβληματισμού·

Or. en
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Τροπολογία 76
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – Εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. λαμβάνει υπόψη του την απόφαση της 
Επιτροπής να ζητήσει από τους 
εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων που 
εγγράφονται στο μητρώο, στο πλαίσιο της
δημοσιοποίησης των χρηματοοικονομικών 
τους στοιχείων, τα ακόλουθα:

16. επιδοκιμάζει την απόφαση της 
Επιτροπής να ζητήσει να συμπεριληφθούν
στο μητρώο οι ακόλουθες λεπτομέρειες 
σχετικά με τη δημοσιοποίηση των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων: 

Or. en

Τροπολογία 77
Κώστας Μποτόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – Εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. λαμβάνει υπόψη του την απόφαση της 
Επιτροπής να ζητήσει από τους 
εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων που 
εγγράφονται στο μητρώο, στο πλαίσιο της 
δημοσιοποίησης των χρηματοοικονομικών 
τους στοιχείων, τα ακόλουθα:

16. επιδοκιμάζει την απόφαση της 
Επιτροπής να ζητήσει από τους 
εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων που 
εγγράφονται στο μητρώο, στο πλαίσιο της 
δημοσιοποίησης των χρηματοοικονομικών 
τους στοιχείων, τα ακόλουθα:

Or. el

Τροπολογία 78
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – Εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. λαμβάνει υπόψη του την απόφαση της 16. λαμβάνει υπόψη του την απόφαση της 
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Επιτροπής να ζητήσει από τους 
εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων που 
εγγράφονται στο μητρώο, στο πλαίσιο της 
δημοσιοποίησης των χρηματοοικονομικών 
τους στοιχείων, τα ακόλουθα:

Επιτροπής να ζητήσει από τους 
εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων που 
εγγράφονται στο μητρώο τη 
δημοσιοποίηση των ακόλουθων
χρηματοοικονομικών τους στοιχείων:

Or. de

Τροπολογία 79
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16a. επιμένει ότι η απόφαση να ζητηθεί 
δημοσιοποίηση των χρηματοοικονομικών 
στοιχείων από τους εκπροσώπους των 
ομάδων συμφερόντων θα πρέπει να ισχύει 
μόνο πάνω από ένα ελάχιστο όριο κύκλου 
εργασιών υπογραμμίζει ότι η επαρκώς 
λεπτομερής δημοσιοποίηση των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων αποτελεί 
βασικό σημείο αναφοράς μιας αξιόπιστης 
ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας διαφάνειας 
και υπενθυμίζει ότι, εκτός των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων, 
απαιτούνται λεπτομέρειες για τα ονόματα 
των ατόμων που λειτουργούν ως 
εκπρόσωποι ομάδων ειδικών 
συμφερόντων·

Or. en

Τροπολογία 80
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. ένα λεπτομερές σύστημα 
δημοσιοποίησης χρηματοοικονομικών 
στοιχείων θα πρέπει να ορίζει εύρος 
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ζώνης 10 000 ευρώ ως ανώτατο όριο για 
τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, με 
ελάχιστο όριο 5 000 ευρώ για το 
δικαίωμα εγγραφής 

Or. en

Τροπολογία 81
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι η απαίτηση περί 
δημοσιοποίησης των χρηματοοικονομικών 
στοιχείων πρέπει να ισχύει εξίσου για 
όλους τους εκπροσώπους ομάδων ειδικών 
συμφερόντων·

17. τονίζει ότι η απαίτηση περί 
δημοσιοποίησης των χρηματοοικονομικών 
στοιχείων πρέπει να ισχύει εξίσου για 
όλους τους εγγεγραμμένους εκπροσώπους 
ομάδων ειδικών συμφερόντων·

Or. de

Τροπολογία 82
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει 
πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για τη 
φύση της εν λόγω δημοσιοποίησης 
προτού το Κοινοβούλιο αποφασίσει να 
συμμετάσχει στο μητρώο·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 83
Alexander Stubb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18a. λαμβάνει υπόψη τον προτεινόμενο 
από την Επιτροπή μηχανισμό 
παρακολούθησης για την επαλήθευση 
των πληροφοριών στο προτεινόμενο 
μητρώο, και θεωρεί σημαντική τη 
διάθεση επαρκών πόρων για αυτόν τον 
σκοπό·

Or. en

Τροπολογία 84
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι τα 
οικονομικά μεγέθη δεν είναι πάντοτε ο 
καλύτερος τρόπος εξαγωγής 
πληροφοριών για το εύρος των 
δραστηριοτήτων των ομάδων 
συμφερόντων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 85
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι τα 
οικονομικά μεγέθη δεν είναι πάντοτε ο 

διαγράφεται
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καλύτερος τρόπος εξαγωγής 
πληροφοριών για το εύρος των 
δραστηριοτήτων των ομάδων 
συμφερόντων·

Or. en

Τροπολογία 86
Richard Corbett

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί από τα αρμόδια όργανα του ΕΚ 
να υποβάλουν προτάσεις με τις αλλαγές 
που θα πρέπει να γίνουν στον Κανονισμό·

20. καλεί την αρμόδια επιτροπή να 
ετοιμάσει τυχόν τροποποιήσεις που θα 
πρέπει να γίνουν στον Κανονισμό του 
Κοινοβουλίου·

Or. en
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