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46. opominja, da člen 11 poslovnika 
poročevalcem, poročevalcem v senci in 
predsednikom odborov po novem nalaga 
obveznost, da v svojih poročilih objavljajo 
informacije o sestankih z zainteresiranimi 
predstavniki; je zadovoljen, da je z novim 
zakonodajnim sklicem na spletišču 
Parlamenta na voljo potrebna 
infrastruktura, da lahko poslanci objavljajo 
načrtovana srečanja z zainteresiranimi 
predstavniki; poziva sekretariat, naj razširja 
podrobne informacije in organizira 
usposabljanja, da bi poslancem omogočil, 
da v celoti spoštujejo to obveznost; 
obžaluje, da sedanja infrastruktura ne 
vključuje postopka, s katerim bi lahko 
poslanci in akreditirani parlamentarni 
pomočniki posredovali predloge za 
izboljšanje na podlagi uporabniških 
izkušenj; poziva parlamentarne službe, naj 
pripravijo letni vprašalnik in rezultate 
vključijo v poročilo o uporabi orodja;

46. opominja, da člen 11 poslovnika 
poročevalcem, poročevalcem v senci in 
predsednikom odborov po novem nalaga 
obveznost, da v svojih poročilih objavljajo 
informacije o sestankih s predstavniki 
interesnih skupin; je zadovoljen, da je z 
novim zakonodajnim sklicem na spletišču 
Parlamenta na voljo potrebna 
infrastruktura, da lahko poslanci objavljajo 
načrtovana srečanja z zainteresiranimi 
predstavniki; poziva sekretariat, naj razširja 
podrobne informacije in organizira 
usposabljanja, da bi poslancem omogočil, 
da v celoti spoštujejo to obveznost; 
obžaluje, da sedanja infrastruktura ne 
vključuje postopka, s katerim bi lahko 
poslanci in akreditirani parlamentarni 
pomočniki posredovali predloge in 
povratne informacije za izboljšanje na 
podlagi uporabniških izkušenj; poziva 
parlamentarne službe, naj pripravijo letni 
vprašalnik in rezultate vključijo v poročilo 
o uporabi orodja; pozdravlja dejstvo, da je 
generalni sekretar tem službam naročil, 
naj to orodje povežejo z registrom za 
preglednost in zakonodajnim 
observatorijem, in spodbuja vsa 
prizadevanja za nadaljnje izboljšave 
orodja, med drugim z možnostjo obdelave 
podatkov o srečanjih s predstavniki 
interesnih skupin, ki jih evropski poslanci 
objavljajo na spletišču Parlamenta, v 
strojno berljivi obliki, z možnostjo 
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povezave srečanja s članstvom v 
delegaciji, z navedbo, da je srečanje 
potekalo na ravni uslužbencev, z 
možnostjo povezave med vnosi na 
spletišču Parlamenta in osebnimi spletišči 
poslancev ter s prevodom te infrastrukture 
v vse uradne jezike Unije; Parlament še 
poziva, naj poslance izčrpneje obvešča o 
obveznosti poročevalcev, poročevalcev v 
senci in predsednikov odborov, da 
objavijo informacije o teh srečanjih;

Or. en



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

SL Združena v raznolikosti SL

6.5.2020 A9-0021/11

Predlog spremembe 11
Gilles Boyer
v imenu skupine Renew

Poročilo A9-0021/2020
Maria Grapini
Razrešnica 2018: splošni proračun EU – Evropski parlament
(2019/2056(DEC))

Predlog resolucije
Odstavek 47

Predlog resolucije Predlog spremembe

47. pozdravlja pozitiven korak k večji 
preglednosti in možnost, da lahko vsi 
poslanci, ki to želijo, objavijo te 
informacije prek infrastrukture na 
spletišču Parlamenta, tudi če niso v vlogi 
poročevalca, poročevalca v senci ali 
predsednika odbora; meni, da večja 
preglednost pomaga evropskim 
državljanom, da bolje razumejo delo 
svojih poslancev; zato obžaluje, da je 
infrastruktura za prijavo sej na voljo le v 
angleščini in ne v vseh uradnih jezikih 
Unije;

črtano

Or. en


