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46. palauttaa mieliin, että 
työjärjestyksen 11 artiklassa asetetaan 
esittelijöille ja valmistelijoille, 
varjoesittelijöille ja -valmistelijoille sekä 
valiokuntien puheenjohtajille velvoite 
julkistaa mietintöjensä yhteydessä 
edunvalvojien kanssa järjestetyt 
tapaamiset; panee tyytyväisenä merkille, 
että uuden vaalikauden alusta lähtien 
parlamentin verkkosivustolla on ollut 
tarvittava infrastruktuuri, jotta jäsenet 
voivat julkistaa edunvalvojien kanssa 
suunnitellut tapaamiset; kehottaa 
sihteeristöä toimittamaan yksityiskohtaisia 
tietoja ja järjestämään koulutusta, jotta 
jäsenten toimistot voivat noudattaa 
täysimääräisesti tätä velvoitetta; pitää 
valitettavana, että nykyiseen 
infrastruktuuriin ei sisälly prosessia, jolla 
jäsenet ja valtuutetut avustajat voisivat 
esittää käyttäjien kokemuksiin perustuvia 
parannusehdotuksia; kehottaa parlamentin 
yksiköitä laatimaan vuotuisen 
palautelomakkeen ja sisällyttämään sen 
tulokset kertomukseen välineen käytöstä;

46. palauttaa mieliin, että 
työjärjestyksen 11 artiklassa asetetaan 
esittelijöille ja valmistelijoille, 
varjoesittelijöille ja -valmistelijoille sekä 
valiokuntien puheenjohtajille velvoite 
julkistaa mietintöjensä yhteydessä 
edunvalvojien kanssa järjestetyt 
tapaamiset; panee tyytyväisenä merkille, 
että uuden vaalikauden alusta lähtien 
parlamentin verkkosivustolla on ollut 
tarvittava infrastruktuuri, jotta jäsenet 
voivat julkistaa edunvalvojien kanssa 
suunnitellut tapaamiset; kehottaa 
sihteeristöä toimittamaan yksityiskohtaisia 
tietoja ja järjestämään koulutusta, jotta 
jäsenten toimistot voivat noudattaa 
täysimääräisesti tätä velvoitetta; pitää 
valitettavana, että nykyiseen 
infrastruktuuriin ei sisälly prosessia, jolla 
jäsenet ja valtuutetut avustajat voisivat 
esittää käyttäjien kokemuksiin perustuvia 
parannusehdotuksia ja antaa palautetta; 
kehottaa parlamentin yksiköitä laatimaan 
vuotuisen palautelomakkeen ja 
sisällyttämään sen tulokset kertomukseen 
välineen käytöstä; suhtautuu myönteisesti 
siihen, että pääsihteeri on kehottanut 
parlamentin yksiköitä yhdistämään 
välineen avoimuusrekisteriin ja 
lainsäädäntövahtiin, ja kannustaa 
ryhtymään kaikkiin toimiin, joilla tätä 
välinettä voitaisiin edelleen parantaa, 
muun muassa mahdollistamalla jäsenten 
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toimittamien, edunvalvojien kanssa 
pidettyjä kokouksia koskevien tietojen 
käsittelyn parlamentin verkkosivuston 
infrastruktuurissa koneellisesti 
luettavassa muodossa ja tarjoamalla 
mahdollisuuden yhdistää kokous 
jäsenyyteen jossakin valtuuskunnassa, 
kehottaa ilmoittamaan, että kokous 
pidettiin henkilöstön tasolla, yhdistämään 
parlamentin verkkosivustolla olevat tiedot 
jäsenen omaan verkkosivustoon ja 
asettamaan tämän infrastruktuurin 
saataville kaikilla unionin virallisilla 
kielillä; kehottaa lisäksi parlamenttia 
tiedottamaan jäsenille nykyistä paremmin 
esittelijöiden ja valmistelijoiden, 
varjoesittelijöiden ja -valmistelijoiden 
sekä valiokuntien puheenjohtajien 
velvollisuudesta julkistaa tällaiset 
tapaamiset;
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47. pitää myönteisenä tätä positiivista 
toimenpidettä, jolla lisätään avoimuutta ja 
parannetaan kaikkien jäsenten 
mahdollisuutta julkistaa halutessaan 
nämä tiedot parlamentin verkkosivustolla 
olevan infrastruktuurin kautta, vaikka 
jäsen ei olisi esittelijä tai valmistelija, 
varjoesittelijä tai -valmistelija tai 
valiokunnan puheenjohtaja; katsoo, että 
avoimuuden lisääminen tällä tavoin 
auttaa unionin kansalaisia ymmärtämään 
paremmin parlamentin jäsenten työtä; 
pitää tästä syystä valitettavana, että tämä 
tapaamisten ilmoittamista koskeva 
infrastruktuuri on olemassa vain 
englanninkielisenä eikä kaikilla unionin 
virallisilla kielillä;

Poistetaan.

Or. en


