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46. podsjeća na to da je člankom 11. 
Poslovnika uvedena obveza za izvjestitelje, 
izvjestitelje u sjeni i predsjednike odbora 
da u okviru svojih izvješća objavljuju 
informacije o sastancima koje su održali sa 
zainteresiranim predstavnicima; sa 
zadovoljstvom prima na znanje da je od 
početka novog zakonodavnog razdoblja 
potrebna infrastruktura dostupna na 
internetskoj stranici Parlamenta kako bi 
zastupnici mogli objavljivati zakazane 
sastanke sa zainteresiranim 
predstavnicima; poziva tajništvo da 
distribuira detaljne informacije i organizira 
osposobljavanja kako bi se uredima 
zastupnika olakšalo da se u potpunosti 
pridržavaju te obveze; žali zbog toga što 
postojeća infrastruktura ne uključuje 
postupak kojim bi zastupnici i akreditirani 
parlamentarni asistenti mogli dati 
prijedloge za poboljšanje na temelju 
iskustva korisnika; poziva parlamentarne 
službe da izrade upitnik za povratne 
informacije na godišnjoj osnovi i da se 
rezultate uvrsti u izvješće o uporabi alata;

46. podsjeća na to da je člankom 11. 
Poslovnika uvedena obveza za izvjestitelje, 
izvjestitelje u sjeni i predsjednike odbora 
da u okviru svojih izvješća objavljuju 
informacije o sastancima koje su održali s 
predstavnicima interesnih skupina; sa 
zadovoljstvom prima na znanje da je od 
početka novog zakonodavnog razdoblja 
potrebna infrastruktura dostupna na 
internetskoj stranici Parlamenta kako bi 
zastupnici mogli objavljivati zakazane 
sastanke sa zainteresiranim 
predstavnicima; poziva tajništvo da 
distribuira detaljne informacije i organizira 
osposobljavanja kako bi se uredima 
zastupnika olakšalo da se u potpunosti 
pridržavaju te obveze; žali zbog toga što 
postojeća infrastruktura ne uključuje 
postupak kojim bi zastupnici i akreditirani 
parlamentarni asistenti mogli dati 
prijedloge i povratne informacije za 
poboljšanje na temelju iskustva korisnika; 
poziva parlamentarne službe da izrade 
upitnik za povratne informacije na 
godišnjoj osnovi i da se rezultate uvrsti u 
izvješće o uporabi alata; pozdravlja 
činjenicu da je glavni tajnik naložio 
službama Parlamenta da taj alat povežu s 
registrom transparentnosti i 
zakonodavnim opservatorijem te potiče 
sve napore kojima bi se taj alat dodatno 
poboljšao, među ostalim omogućavanjem 
obrade podataka koje zastupnici u 



AM\1204581HR.docx PE647.609v01-00

HR Ujedinjena u raznolikosti HR

Europskom parlamentu pružaju u okviru 
infrastrukture internetskih stranica 
Parlamenta u vezi sa sastancima s 
predstavnicima interesnih skupina u 
strojno čitljivom formatu, pružajući 
mogućnost da se sastanak poveže s 
članstvom u izaslanstvu, da se označi da 
se sjednica održala na razini osoblja, da 
se unosi na internetskoj stranici 
Parlamenta povežu s internetskom 
stranicom zastupnika te da ta 
infrastruktura bude dostupna na svim 
službenim jezicima Unije; nadalje poziva 
Parlament da zastupnike na bolji način 
obavijesti o tome da izvjestitelji, 
izvjestitelji u sjeni i predsjednici odbora 
imaju obvezu objavljivati takve sastanke;
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47. pozdravlja taj pozitivni pomak 
prema većoj transparentnosti i 
mogućnosti da svi zastupnici koji žele 
objaviti te informacije koristeći se 
internetskim stranicama Parlamenta, čak 
i ako zastupnik nije izvjestitelj, izvjestitelj 
u sjeni ili predsjednik odbora; smatra da 
ta veća transparentnost pomaže 
europskim građanima da bolje razumiju 
rad svojih zastupnika; stoga žali što ta 
infrastruktura za objavu tih sastanaka 
postoji samo na engleskom jeziku, a ne na 
svim službenim jezicima Unije;

Briše se.
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