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ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments
2019/2056(DEC)

Rezolūcijas priekšlikums
46. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46. atgādina, ka ar Reglamenta 
11. pantu referentiem, ēnu referentiem un 
komiteju priekšsēdētājiem ir noteikts 
pienākums saistībā ar viņu ziņojumiem 
publicēt informāciju par sanāksmēm, kas 
rīkotas ar interešu pārstāvjiem; ar 
gandarījumu norāda, ka kopš jaunā 
sasaukuma sākuma Parlamenta tīmekļa 
vietnē ir pieejama nepieciešamā 
infrastruktūra, lai deputāti varētu publicēt 
plānotās sanāksmes ar interešu 
pārstāvjiem; aicina sekretariātu izplatīt 
detalizētu informāciju un organizēt 
apmācību, lai palīdzētu deputātu birojiem 
pilnībā ievērot šo pienākumu; pauž nožēlu 
par to, ka pašreizējā infrastruktūrā nav 
paredzēta procedūra, lai deputāti un 
reģistrēti deputātu palīgi varētu sniegt 
ieteikumus par uzlabojumiem, 
pamatojoties uz lietotāju pieredzi; aicina 
Parlamenta dienestus katru gadu izstrādāt 
aptaujas anketu atsauksmēm un rezultātus 
iekļaut ziņojumā par šā instrumenta 
izmantošanu;

46. atgādina, ka ar Reglamenta 
11. pantu referentiem, ēnu referentiem un 
komiteju priekšsēdētājiem ir noteikts 
pienākums saistībā ar viņu ziņojumiem 
publicēt informāciju par sanāksmēm, kas 
rīkotas ar interešu pārstāvjiem; ar 
gandarījumu norāda, ka kopš jaunā 
sasaukuma sākuma Parlamenta tīmekļa 
vietnē ir pieejama nepieciešamā 
infrastruktūra, lai deputāti varētu publicēt 
plānotās sanāksmes ar interešu 
pārstāvjiem; aicina sekretariātu izplatīt 
detalizētu informāciju un organizēt 
apmācību, lai palīdzētu deputātu birojiem 
pilnībā ievērot šo pienākumu; pauž nožēlu 
par to, ka pašreizējā infrastruktūrā nav 
paredzēta procedūra, lai deputāti un 
reģistrēti deputātu palīgi varētu sniegt 
ieteikumus un atgriezenisko saiti par 
uzlabojumiem, pamatojoties uz lietotāju 
pieredzi; aicina Parlamenta dienestus katru 
gadu izstrādāt aptaujas anketu atsauksmēm 
un rezultātus iekļaut ziņojumā par šā 
instrumenta izmantošanu; atzinīgi vērtē to, 
ka ģenerālsekretārs ir devis norādījumus 
Parlamenta dienestiem sasaistīt šo 
instrumentu ar Pārredzamības reģistru un 
Likumdošanas observatoriju, un atbalsta 
visus centienus vēl vairāk uzlabot šo 
instrumentu, tostarp nodrošinot piekļuvi 
to datu apstrādei, kurus EP deputāti 
Parlamenta tīmekļa vietnes infrastruktūrā 
mašīnlasāmā formātā sniedz par 
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sanāksmēm ar interešu pārstāvjiem, 
paredzot iespēju sasaistīt attiecīgo 
sanāksmi ar dalību delegācijā, norādīt, ka 
sanāksme ir notikusi personāla līmenī, 
sasaistīt Parlamenta tīmekļa vietnes 
ierakstus ar paša deputāta tīmekļa vietni 
un darīt šo infrastruktūru pieejamu visās 
oficiālajās Savienības valodās; turklāt 
aicina Parlamentu uzlabot saziņu ar 
deputātiem par referentu, ēnu referentu 
un komiteju priekšsēdētāju pienākumu 
publicēt informāciju par šādām 
sanāksmēm;
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Grozījums Nr. 11
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ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments
(2019/2056(DEC))

Rezolūcijas priekšlikums
47. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

47. atzinīgi vērtē šo pozitīvo soli 
virzībā uz lielāku pārredzamību un 
iespēju visiem deputātiem, kuri vēlas 
publicēt šo informāciju, izmantojot 
Parlamenta tīmekļa vietnes 
infrastruktūru, pat ja deputāts nav 
referents, ēnu referents vai komitejas 
priekšsēdētājs; uzskata, ka šī lielākā 
pārredzamība palīdz Eiropas pilsoņiem 
labāk izprast savu deputātu darbu; tādēļ 
pauž nožēlu, ka šī sanāksmju deklarāciju 
infrastruktūra pastāv tikai angļu valodā, 
nevis visās Savienības oficiālajās valodās;

svītrots

Or. en


