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46. primena, kad Darbo tvarkos 
taisyklių 11 straipsnyje nustatyta pranešėjų, 
šešėlinių pranešėjų ir komitetų pirmininkų 
pareiga skelbti informaciją apie su jų 
pranešimais susijusius susitikimus su 
suinteresuotaisiais atstovais; teigiamai 
vertina tai, kad nuo naujos kadencijos 
pradžios Parlamento interneto svetainėje 
suteikiama infrastruktūra, kurios reikia, 
kad Parlamento nariai galėtų skelbti 
suplanuotus susitikimus su 
suinteresuotaisiais atstovais; ragina 
sekretoriatą platinti išsamią informaciją ir 
rengti mokymus, kad būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos Parlamento narių 
biurams visapusiškai laikytis šio 
įpareigojimo; apgailestauja dėl to, kad 
dabartinėje infrastruktūroje nesuteikiama 
galimybė Parlamento nariams ir 
akredituotiems padėjėjams teikti naudotojų 
patirtimi pagrįstų pasiūlymų dėl 
patobulinimų; ragina Parlamento tarnybas 
kasmet parengti grįžtamosios informacijos 
klausimyną ir rezultatus įtraukti į šios 
priemonės naudojimo ataskaitą;

46. primena, kad Darbo tvarkos 
taisyklių 11 straipsnyje nustatyta pranešėjų, 
šešėlinių pranešėjų ir komitetų pirmininkų 
pareiga skelbti informaciją apie su jų 
pranešimais susijusius susitikimus su 
interesų grupių atstovais; teigiamai vertina 
tai, kad nuo naujos kadencijos pradžios 
Parlamento interneto svetainėje suteikiama 
infrastruktūra, kurios reikia, kad 
Parlamento nariai galėtų skelbti 
suplanuotus susitikimus su 
suinteresuotaisiais atstovais; ragina 
sekretoriatą platinti išsamią informaciją ir 
rengti mokymus, kad būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos Parlamento narių 
biurams visapusiškai laikytis šio 
įpareigojimo; apgailestauja dėl to, kad 
dabartinėje infrastruktūroje nesuteikiama 
galimybė Parlamento nariams ir 
akredituotiems padėjėjams teikti naudotojų 
patirtimi pagrįstų pasiūlymų dėl 
patobulinimų ir jų grįžtamąsias pastabas; 
ragina Parlamento tarnybas kasmet 
parengti grįžtamosios informacijos 
klausimyną ir rezultatus įtraukti į šios 
priemonės naudojimo ataskaitą; palankiai 
vertina tai, kad generalinis sekretorius 
pavedė Parlamento tarnyboms prijungti 
šią priemonę prie Skaidrumo registro ir 
Teisėkūros observatorijos, ir ragina dėti 
visas pastangas, kad ši priemonė būtų dar 
labiau patobulinta, be kita ko, suteikiant 
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galimybę tvarkyti naudojantis Parlamento 
interneto svetainės infrastruktūra 
Europos Parlamento narių pateiktus 
duomenis apie susitikimus su interesų 
grupių atstovais mašininio skaitymo 
formatu, suteikiant galimybę susieti 
susitikimą su naryste delegacijoje, 
nurodyti, kad susitikimas vyko darbuotojų 
lygmeniu, susieti įrašus Parlamento 
interneto svetainėje su Parlamento nario 
oficialia interneto svetaine ir užtikrinti, 
kad visa ši infrastruktūra būtų prieinama 
visomis oficialiosiomis Sąjungos 
kalbomis; be to, ragina Parlamentą 
pagerinti savo komunikaciją su 
Parlamento nariais dėl pranešėjų, 
šešėlinių pranešėjų ir komitetų 
pirmininkų pareigos skelbti tokius 
posėdžius; 
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47. palankiai vertina šį teigiamą 
žingsnį siekiant užtikrinti daugiau 
skaidrumo ir visiems Parlamento 
nariams, kurie nori skelbti šią informaciją 
naudojantis Parlamento interneto 
svetainės infrastruktūra, net jei 
Parlamento narys nėra pranešėjas, 
šešėlinis pranešėjas ar komiteto 
pirmininkas, suteikiamą galimybę; laikosi 
nuomonės, kad šis didesnis skaidrumas 
padeda ES piliečiams geriau suprasti savo 
Parlamento narių darbą; todėl 
apgailestauja, kad ši pranešimų apie 
susitikimus infrastruktūra sukurta ne 
visomis oficialiosiomis Sąjungos 
kalbomis, bet tik anglų kalba;

Išbraukta.
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