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Návrh usnesení
Bod 46

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. připomíná, že článek 11 jednacího 
řádu zavádí povinnost zpravodajů, 
stínových zpravodajů a předsedů výborů 
zveřejňovat v rámci svých zpráv informace 
o uskutečněných schůzkách se zástupci 
zájmových skupin; oceňuje, že od zahájení 
nového volebního období je na 
internetových stránkách Parlamentu k 
dispozici infrastruktura, která umožňuje 
poslancům zveřejňovat plánované schůzky 
se zástupci zájmových skupin; vyzývá 
sekretariát, aby rozeslal podrobné 
informace a uspořádal školení, jejichž 
cílem bude umožnit, aby kanceláře 
poslanců tuto povinnost v plné míře 
dodržovaly; vyjadřuje politování nad tím, 
že současná infrastruktura nezahrnuje 
postup, kterým by poslanci a akreditovaní 
parlamentní asistenti mohli navrhovat 
zlepšení na základě vlastních zkušeností; 
vyzývá útvary Parlamentu, aby 
vypracovaly dotazník, kterým by se 
každoročně získávala zpětná vazba, 
přičemž výsledky tohoto dotazování by se 
zahrnuly do zprávy o používání tohoto 
nástroje;

46. připomíná, že článek 11 jednacího 
řádu zavádí povinnost zpravodajů, 
stínových zpravodajů a předsedů výborů 
zveřejňovat v rámci svých zpráv informace 
o uskutečněných schůzkách se zástupci 
zájmových skupin; oceňuje, že od zahájení 
nového volebního období je na 
internetových stránkách Parlamentu k 
dispozici infrastruktura, která umožňuje 
poslancům zveřejňovat plánované schůzky 
se zástupci zájmových skupin; vyzývá 
sekretariát, aby rozeslal podrobné 
informace a uspořádal školení, jejichž 
cílem bude umožnit, aby kanceláře 
poslanců tuto povinnost v plné míře 
dodržovaly; vyjadřuje politování nad tím, 
že současná infrastruktura nezahrnuje 
postup, kterým by poslanci a akreditovaní 
parlamentní asistenti mohli navrhovat 
zlepšení a předkládat zpětnou vazbu v této 
věci na základě vlastních zkušeností; 
vyzývá útvary Parlamentu, aby 
vypracovaly dotazník, kterým by se 
každoročně získávala zpětná vazba, 
přičemž výsledky tohoto dotazování by se 
zahrnuly do zprávy o používání tohoto 
nástroje; vítá skutečnost, že generální 
tajemník pověřil služby Parlamentu, aby 
tento nástroj propojily s rejstříkem 
transparentnosti a Legislativní 
observatoří, a vybízí, aby bylo vynaloženo 
veškeré úsilí, které by dále tento nástroj 
zlepšilo, včetně toho, aby byl poskytnut 
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přístup k údajům poskytnutým poslanci 
EP na internetových stránkách 
Parlamentu ohledně schůzek se zástupci 
zájmových skupin ve strojově čitelném 
formátu, aby bylo možné propojit schůzi s 
členstvím v delegaci, s cílem poskytnout 
informace o tom, zda se schůzka konala 
na úrovni zaměstnanců, propojit údaje na 
parlamentních internetových stránkách s 
internetovými stránkami samotného 
poslance a zajistit přístup k této 
infrastruktuře ve všech úředních jazycích 
Unie; dále vyzývá Parlament, aby zlepšil 
svou komunikaci s poslanci ohledně 
povinnosti zpravodajů, stínových 
zpravodajů a předsedů výborů zveřejňovat 
informace o konání takovýchto schůzek;
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Návrh usnesení
Bod 47

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

47. vítá tento pozitivní krok ke zvýšení 
transparentnosti a možnost, aby všichni 
poslanci, kteří si to přejí, mohli 
zveřejňovat tyto informace 
prostřednictvím infrastruktury webových 
stránek Parlamentu, a to i v případě, že 
poslanec není zpravodajem, stínovým 
zpravodajem nebo předsedou výboru; 
domnívá se, že takové zvýšení 
transparentnosti pomáhá evropským 
občanům lépe pochopit činnost jejich 
poslanců; vyjadřuje proto politování nad 
tím, že tato infrastruktura pro prohlášení 
o schůzkách existuje pouze v angličtině a 
ne ve všech úředních jazycích Unie;

vypouští se

Or. en


