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2. Posłowie powinni przyjąć 
systematyczną praktykę spotykania się 
wyłącznie z tymi przedstawicielami grup 
interesu, którzy są zarejestrowani w 
rejestrze służącym przejrzystości 
utworzonym w drodze porozumienia 
między Parlamentem Europejskim i 
Komisją Europejską w sprawie utworzenia 
„rejestru służącego przejrzystości”, 
dotyczącego organizacji i osób 
samozatrudnionych zaangażowanych w 
opracowanie i realizację polityki Unii 
Europejskiej4.

2. Posłowie przyjmują systematyczną 
praktykę spotykania się wyłącznie z tymi 
przedstawicielami grup interesu, którzy są 
zarejestrowani w rejestrze służącym 
przejrzystości utworzonym w drodze 
porozumienia między Parlamentem 
Europejskim i Komisją Europejską w 
sprawie utworzenia „rejestru służącego 
przejrzystości”, dotyczącego organizacji i 
osób samozatrudnionych zaangażowanych 
w opracowanie i realizację polityki Unii 
Europejskiej4.

__________________ __________________
4 Porozumienie z dnia 16 kwietnia 2014 r. 
między Parlamentem Europejskim a 
Komisją Europejską w sprawie „Rejestru 
służącego przejrzystości” dotyczącego 
organizacji i osób samozatrudnionych 
zaangażowanych w opracowanie i 
realizację polityki Unii Europejskiej 
(Dz.U. L 277 z 19.9.2014, s. 11).

4 Porozumienie z dnia 16 kwietnia 2014 r. 
między Parlamentem Europejskim a 
Komisją Europejską w sprawie „Rejestru 
służącego przejrzystości” dotyczącego 
organizacji i osób samozatrudnionych 
zaangażowanych w opracowanie i 
realizację polityki Unii Europejskiej 
(Dz.U. L 277 z 19.9.2014, s. 11).

Or. en



AM\1174799PL.docx PE631.642v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

9.1.2019 A8-0462/78

Poprawka 78
Fabio Massimo Castaldo
w imieniu grupy EFDD

Sprawozdanie A8-0462/2018
Richard Corbett
Poprawki do Regulaminu
(2018/2170(REG))

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 11 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

2a. Posłowie publikują w internecie 
wszystkie zaplanowane spotkania z tymi 
przedstawicielami grup interesu, którzy są 
objęci zakresem rejestru służącego 
przejrzystości. Z zastrzeżeniem art. 4 ust. 6 
załącznika I sprawozdawcy, 
kontrsprawozdawcy i przewodniczący 
komisji publikują w internecie w 
odniesieniu do każdego sprawozdania 
wszystkie zaplanowane spotkania z 
udziałem przedstawicieli grup interesu 
objętych rejestrem służącym 
przejrzystości. Prezydium udostępnia w 
tym celu niezbędną infrastrukturę na 
stronie internetowej Parlamentu.
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2. Po otrzymaniu odpowiedzi na 
piśmie interpelacje dotyczące kwestii 
pierwszorzędnych zostają wpisane do 
projektu porządku dziennego posiedzenia 
plenarnego Parlamentu zgodnie z 
procedurą przewidzianą w art. 149. Na 
wniosek komisji, grupy politycznej lub co 
najmniej 5% całkowitej liczby posłów do 
Parlamentu należy przeprowadzić debatę 
w komisji.

2. Po otrzymaniu odpowiedzi na 
piśmie, na wniosek posłów lub grupy 
politycznej (grup politycznych) w liczbie 
stanowiącej co najmniej niski próg, 
interpelacje dotyczące kwestii 
pierwszorzędnych zostają wpisane do 
ostatecznego projektu porządku dziennego 
posiedzenia plenarnego Parlamentu 
zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 
149.
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