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Τροπολογία 87
Jens-Peter Bonde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3a. καλεί τα αρμόδια όργανά του να 
εκπονήσουν σαφείς κατευθυντήριες 
γραμμές για την αποφυγή σύγκρουσης 
συμφερόντων όταν οι εκπρόσωποι των 
ομάδων ειδικών συμφερόντων 
προσφέρουν στους βουλευτές του ΕΚ 
δώρα, δωρεάν ταξίδια και άλλα οφέλη και 
υπηρεσίες, μεταξύ άλλων και μέσω 
διακομματικών ομάδων·

Or. en

Τροπολογία 88
Jens-Peter Bonde

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 Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου (Europarl), στον οποίο θα 
καταγράφονται τα μέλη, η εξωτερική 
χρηματοδότηση και ο ρόλος των 
γραφείων ειδικών συμβούλων και άλλων 
εξωκοινοβουλευτικών εμπλεκόμενων 
παραγόντων· πιστεύει ότι οι υποχρεώσεις 
διαφάνειας θα πρέπει να επεκταθούν 
προκειμένου να καλύψουν όλες τις 
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διακομματικές ομάδες βουλευτών του 
ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των φόρουμ 
μεταξύ βουλευτών του ΕΚ και 
εκπροσώπων της βιομηχανίας·

Or. en

Τροπολογία 89
Jens-Peter Bonde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5a. καλεί τα αρμόδια όργανά του 
θεσπίσουν κανόνες για τη σύγκρουση 
συμφερόντων για τους πρώην βουλευτές 
του ΕΚ που επιθυμούν να καταστούν 
αμειβόμενοι εκπρόσωποι ομάδων ειδικών 
συμφερόντων, συμπεριλαμβάνοντας όρια
όσον αφορά τη διαπραγμάτευση 
μελλοντικής απασχόλησης ενώ 
εξακολουθούν να είναι βουλευτές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και 
μονοετή περίοδο αναμονής μετά τη λήξη
της βουλευτικής θητείας·

Or. en
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