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Propunere de rezoluție
Punctul 46 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46. reamintește că articolul 11 din 
Regulamentul de procedură a introdus 
obligația raportorilor, a raportorilor din 
umbră și a președinților de comisie de a 
publica informații privind reuniunile pe 
care le au, în contextul rapoartelor pe care 
le elaborează, cu reprezentanții de interese; 
constată cu satisfacție că, de la începutul 
noii legislaturi, pe site-ul Parlamentului 
este pusă la dispoziție infrastructura 
necesară pentru ca deputații să poată 
publica întrevederile planificate cu 
reprezentanții de interese; invită 
secretariatul să difuzeze informații 
detaliate și să organizeze cursuri de 
formare pentru a le facilita cabinetelor 
deputaților sarcina de a se conforma întru 
totul acestei obligații; regretă că 
infrastructura actuală nu include un proces 
pentru deputați și APA unde să poată face 
sugestii de îmbunătățire pe baza 
experienței utilizatorilor; invită serviciile 
parlamentare să redacteze un chestionar de 
feedback anual, urmând ca rezultatele să 
fie incluse într-un raport privind utilizarea 
acestui instrument;

46. reamintește că articolul 11 din 
Regulamentul de procedură a introdus 
obligația raportorilor, a raportorilor din 
umbră și a președinților de comisie de a 
publica informații privind reuniunile pe 
care le au, în contextul rapoartelor pe care 
le elaborează, cu reprezentanții de interese; 
constată cu satisfacție că, de la începutul 
noii legislaturi, pe site-ul Parlamentului 
este pusă la dispoziție infrastructura 
necesară pentru ca deputații să poată 
publica întrevederile planificate cu 
reprezentanții de interese; invită 
secretariatul să difuzeze informații 
detaliate și să organizeze cursuri de 
formare pentru a le facilita cabinetelor 
deputaților sarcina de a se conforma întru 
totul acestei obligații; regretă că 
infrastructura actuală nu include un proces 
pentru deputați și APA unde să poată face 
sugestii și să furnizeze feedback pentru 
îmbunătățire pe baza experienței 
utilizatorilor; invită serviciile parlamentare 
să redacteze un chestionar de feedback 
anual, urmând ca rezultatele să fie incluse 
într-un raport privind utilizarea acestui 
instrument; salută faptul că Secretarul 
General a comunicat serviciilor 
Parlamentului să conecteze instrumentul 
respectiv la Registrul de transparență și la 
Observatorul legislativ și încurajează 
orice eforturi de îmbunătățire a acestui 
instrument, inclusiv oferind acces pentru 
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procesarea datelor inserate de deputați în 
infrastructura web a Parlamentului 
privind reuniunile cu reprezentanții de 
interese într-un format care poate fi citit 
automat, acordând opțiunea de a lega 
reuniunea de apartenența la o delegație, 
de a indica faptul că reuniunea a avut loc 
la nivel de personal, de a corela intrările 
de pe site-ul Parlamentului cu propriul 
site al deputaților și de a pune la dispoziție 
această infrastructură în toate limbile 
oficiale ale Uniunii; invită, de asemenea, 
Parlamentul să informeze mai bine 
deputații despre obligația raportorilor, a 
raportorilor alternativi și a președinților 
de comisii de a publica astfel de reuniuni;
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Propunere de rezoluție
Punctul 47

Propunerea de rezoluție Amendamentul

47. salută acest pas pozitiv către o mai 
mare transparență și posibilitatea de care 
dispun toți deputații care doresc acest 
lucru de a publica informațiile respective 
prin intermediul infrastructurii de pe site-
ul Parlamentului, chiar dacă deputatul în 
cauză nu este raportor, raportor alternativ 
sau președinte de comisie; consideră că 
această transparență sporită îi ajută pe 
cetățenii europeni să înțeleagă mai bine 
munca deputaților pe care i-au ales; de 
aceea, regretă că această infrastructură 
pentru declararea reuniunilor există doar 
în limba engleză și nu în toate limbile 
oficiale ale Uniunii;

eliminat

Or. en


