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Изменение 10
Жил Боайе
от името на групата Renew

Доклад A9-0021/2020
Мария Грапини
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ 
бюджет на ЕС – Европейски парламент
2019/2056(DEC)

Предложение за резолюция
Параграф 46

Предложение за резолюция Изменение

46. припомня, че член 11 от 
Правилника за дейността въведе 
задължение за докладчиците, 
докладчиците в сянка и председателите 
на комисии да публикуват информация 
относно срещите, които са провели с 
представители на интереси в контекста 
на докладите си; отбелязва със 
задоволство, че от началото на новия 
парламентарен мандат необходимата 
инфраструктура е налична на уебсайта 
на Парламента, така че членовете на ЕП 
да могат да публикуват планираните 
срещи с представители на интереси; 
приканва секретариата да разпространи 
подробна информация и да организира 
обучения, за да улесни кабинетите на 
членовете на ЕП да спазват изцяло това 
задължение; изразява съжаление, че 
настоящата инфраструктура не включва 
процедура, чрез която членовете на ЕП 
и акредитираните парламентарни 
сътрудници да дават предложения за 
подобрения въз основа на опита си като 
потребители; призовава 
парламентарните служби да изготвят 
ежегодно въпросник за обратна връзка и 
резултатите да бъдат включвани в 
доклад относно използването на 
инструмента;

46. припомня, че член 11 от 
Правилника за дейността въведе 
задължение за докладчиците, 
докладчиците в сянка и председателите 
на комисии да публикуват информация 
относно срещите, които са провели с 
представители на интереси в контекста 
на докладите си; отбелязва със 
задоволство, че от началото на новия 
парламентарен мандат необходимата 
инфраструктура е налична на уебсайта 
на Парламента, така че членовете на ЕП 
да могат да публикуват планираните 
срещи с представители на интереси; 
приканва секретариата да разпространи 
подробна информация и да организира 
обучения, за да улесни кабинетите на 
членовете на ЕП да спазват изцяло това 
задължение; изразява съжаление, че 
настоящата инфраструктура не включва 
процедура, чрез която членовете на ЕП 
и акредитираните парламентарни 
сътрудници да дават предложения и 
обратна връзка за подобрения въз 
основа на опита си като потребители; 
призовава парламентарните служби да 
изготвят ежегодно въпросник за обратна 
връзка и резултатите да бъдат 
включвани в доклад относно 
използването на инструмента; 
приветства факта, че генералният 
секретар е възложил на службите на 
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Парламента да свържат 
инструмента с регистъра за 
прозрачност и Законодателната 
обсерватория, и насърчава всички 
усилия за по-нататъшно подобряване 
на този инструмент, включително 
чрез осигуряване на достъп за 
обработване на данните, 
предоставени от членовете на ЕП в 
инфраструктурата на уебсайта на 
Парламента за срещите с 
представители на интереси в 
машинно четим формат, осигуряване 
на възможност за свързване на 
срещата с членството в делегация, 
посочване, че срещата се е състояла 
на равнище служители, свързване на 
записите на уебсайта на Парламента 
с уебсайта на члена на ЕП и 
осигуряване на достъп до тази 
инфраструктура на всички 
официални езици на Съюза; освен 
това призовава Парламента да 
подобри комуникацията си с 
членовете на ЕП относно 
задължението на докладчиците, 
докладчиците в сянка и 
председателите на комисии да 
публикуват тези срещи;
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Предложение за резолюция
Параграф 47

Предложение за резолюция Изменение

47. приветства тази 
положителна стъпка към по-голяма 
прозрачност, както и възможността 
всички членове на ЕП, които желаят, 
да публикуват тази информация чрез 
инфраструктурата на уебсайта на 
Парламента, дори ако членът на ЕП 
не е докладчик, докладчик в сянка или 
председател на комисия; счита, че 
тази повишена прозрачност помага 
на европейските граждани да 
разберат по-добре работата на 
техните членове на ЕП; поради това 
изразява съжаление, че тази 
инфраструктура за деклариране на 
срещите съществува само на 
английски език, а не на всички 
официални езици на Съюза;

заличава се

Or. en


