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46. emlékeztet arra, hogy az eljárási 
szabályzat 11. cikke bevezette az előadók, 
az árnyékelőadók és a bizottsági elnökök 
arra irányuló kötelezettségét, hogy a 
jelentéseikkel összefüggésben az 
érdekképviselőkkel tartott találkozóikkal 
kapcsolatos információkat közzétegyék; 
elismeréssel állapítja meg, hogy az új 
jogalkotási ciklus kezdete óta a Parlament 
honlapján rendelkezésre áll a szükséges 
infrastruktúra, amely lehetővé teszi a 
képviselők számára, hogy közzétegyék az 
érdekképviselőkkel tervezett találkozóikat; 
felkéri a titkárságot, hogy terjesszen 
részletes információkat és szervezzen 
képzéseket annak érdekében, hogy 
megkönnyítse a képviselők számára e 
kötelezettségek teljes körű teljesítését; 
sajnálja, hogy a jelenlegi infrastruktúra 
nem foglal magában olyan eljárást, amely 
során a képviselők és az akkreditált 
parlamenti asszisztensek felhasználói 
tapasztalatok alapján fejlesztésre irányuló 
javaslatokat terjeszthetnek elő; felhívja a 
parlamenti szolgálatokat, hogy évente 
dolgozzanak ki egy visszajelzési kérdőívet, 
amelynek eredményeit tartalmazza az 
eszköz használatáról szóló jelentés;

46. emlékeztet arra, hogy az eljárási 
szabályzat 11. cikke bevezette az előadók, 
az árnyékelőadók és a bizottsági elnökök 
arra irányuló kötelezettségét, hogy a 
jelentéseikkel összefüggésben az 
érdekképviselőkkel tartott találkozóikkal 
kapcsolatos információkat közzétegyék; 
elismeréssel állapítja meg, hogy az új 
jogalkotási ciklus kezdete óta a Parlament 
honlapján rendelkezésre áll a szükséges 
infrastruktúra, amely lehetővé teszi a 
képviselők számára, hogy közzétegyék az 
érdekképviselőkkel tervezett találkozóikat; 
felkéri a titkárságot, hogy terjesszen 
részletes információkat és szervezzen 
képzéseket annak érdekében, hogy 
megkönnyítse a képviselők számára e 
kötelezettségek teljes körű teljesítését; 
sajnálja, hogy a jelenlegi infrastruktúra 
nem foglal magában olyan eljárást, amely 
során a képviselők és az akkreditált 
parlamenti asszisztensek felhasználói 
tapasztalatok alapján fejlesztésre irányuló 
javaslatokat terjeszthetnek elő és 
visszajelzést adhatnak; felhívja a 
parlamenti szolgálatokat, hogy évente 
dolgozzanak ki egy visszajelzési kérdőívet, 
amelynek eredményeit tartalmazza az 
eszköz használatáról szóló jelentés; 
üdvözli, hogy a főtitkár utasította a 
Parlament szolgálatait, hogy kapcsolják 
össze az eszközt az átláthatósági 
nyilvántartással és a Jogalkotási 
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Figyelővel, és ösztönöz minden olyan 
erőfeszítést, amely tovább javítaná ezt az 
eszközt, többek között azáltal, hogy géppel 
olvasható formátumban hozzáférést 
biztosít az európai parlamenti képviselők 
által a Parlament weboldalának 
infrastruktúrájában szolgáltatott, az 
érdekképviselőkkel tartott találkozókkal 
kapcsolatos adatok feldolgozásához, 
lehetővé téve, hogy az ülés küldöttségi 
tagsághoz kapcsolható legyen, jelezve, 
hogy az ülésre személyzeti szinten került-e 
sor, lehetővé téve, hogy a Parlament 
honlapján szereplő bejegyzéseket össze 
lehessen kapcsolni a képviselő saját 
weboldalával, valamint hogy ezt az 
infrastruktúrát az Unió valamennyi 
hivatalos nyelvén el lehessen érni; felhívja 
továbbá a Parlamentet, hogy javítsa a 
képviselőkkel folytatott kommunikációját 
az előadók, az árnyékelőadók és a 
bizottságok elnökeinek az ilyen ülések 
közzétételére vonatkozó kötelezettségéről;
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47. üdvözli ezt a pozitív lépést a 
fokozott átláthatóság felé és a lehetőséget 
azon képviselők számára, akik ezeket az 
információkat a Parlament honlapjának 
infrastruktúráján keresztül szeretnék 
közzétenni, még akkor is, ha a képviselő 
nem előadó, árnyékelőadó vagy bizottsági 
elnök; úgy véli, hogy ez a fokozott 
átláthatóság segíti az európai polgárokat 
abban, hogy jobban megértsék képviselőik 
munkáját; ezért sajnálja, hogy az e 
találkozókkal kapcsolatos nyilatkozati 
infrastruktúra nem érhető el az Unió 
valamennyi hivatalos nyelvén, csak 
angolul;

törölve

Or. en


