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Förslag till resolution
Punkt 46

Förslag till resolution Ändringsförslag

46. Europaparlamentet påminner om att 
det i artikel 11 i arbetsordningen har införts 
en skyldighet för föredragande, 
skuggföredragande och utskottsordförande 
att offentliggöra information om möten 
som dessa håller med företrädare för 
intressegrupper inom ramen för sina 
betänkanden. Parlamentet noterar med 
tillfredsställelse att sedan den nya 
valperioden inleddes har den nödvändiga 
infrastrukturen funnits tillgänglig på 
parlamentets webbplats för att göra det 
möjligt för ledamöterna att offentliggöra 
planerade möten med företrädare för 
intressegrupper. Parlamentet uppmanar 
sekretariatet att sprida detaljerad 
information och att anordna utbildningar 
för att göra det lättare för ledamöternas 
kontor att till fullo respektera denna 
skyldighet. Parlamentet beklagar att den 
nuvarande infrastrukturen saknar en 
process där ledamöter och ackrediterade 
assistenter kan lämna förslag till 
förbättringar på grundval av användarnas 
erfarenheter. Parlamentet uppmanar 
parlamentets tjänster att ta fram ett årligt 
återkopplingsformulär och vill se att 
resultaten tas med i en rapport om 
användningen av verktyget.

46. Europaparlamentet påminner om att 
det i artikel 11 i arbetsordningen har införts 
en skyldighet för föredragande, 
skuggföredragande och utskottsordförande 
att offentliggöra information om möten 
som dessa håller med företrädare för 
intressegrupper inom ramen för sina 
betänkanden. Parlamentet noterar med 
tillfredsställelse att sedan den nya 
valperioden inleddes har den nödvändiga 
infrastrukturen funnits tillgänglig på 
parlamentets webbplats för att göra det 
möjligt för ledamöterna att offentliggöra 
planerade möten med företrädare för 
intressegrupper. Parlamentet uppmanar 
sekretariatet att sprida detaljerad 
information och att anordna utbildningar 
för att göra det lättare för ledamöternas 
kontor att till fullo respektera denna 
skyldighet. Parlamentet beklagar att den 
nuvarande infrastrukturen saknar en 
process där ledamöter och ackrediterade 
assistenter kan lämna förslag och 
återkoppling om förbättringar på grundval 
av användarnas erfarenheter. Parlamentet 
uppmanar parlamentets tjänster att ta fram 
ett årligt återkopplingsformulär och vill se 
att resultaten tas med i en rapport om 
användningen av verktyget. Parlamentet 
välkomnar att generalsekreteraren har 
gett parlamentets tjänster i uppdrag att 
ansluta verktyget till öppenhetsregistret 
och lagstiftningsobservatoriet och 



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

SV Förenade i mångfalden SV

uppmuntrar alla ansträngningar som 
ytterligare skulle förbättra detta verktyg, 
bland annat genom att ge tillgång till 
behandling av de uppgifter som 
ledamöterna tillhandahåller på 
parlamentets webbplats om möten med 
företrädare för intressegrupper i ett 
maskinläsbart format, vilket gör det 
möjligt att koppla mötet till medlemskap i 
en delegation, ange att mötet hölls på 
tjänstemannanivå, koppla ihop 
uppgifterna på parlamentets webbplats till 
ledamotens egen webbplats och göra 
denna infrastruktur tillgänglig på 
unionens samtliga officiella språk. 
Parlamentet uppmanas dessutom att 
förbättra sin kommunikation till 
ledamöterna om skyldigheten för 
föredragande, skuggföredragande och 
utskottsordförande att offentliggöra 
sådana möten.

Or. en
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Förslag till resolution
Punkt 47

Förslag till resolution Ändringsförslag

47. Europaparlamentet välkomnar 
detta positiva steg mot ökad transparens, 
liksom möjligheten för alla ledamöter som 
så önskar att offentliggöra denna 
information genom infrastrukturen på 
parlamentets webbplats, även om 
ledamoten inte är en föredragande, 
skuggföredragande eller 
utskottsordförande. Parlamentet anser att 
denna ökade transparens hjälper de 
europeiska medborgarna att bättre förstå 
sina ledamöters arbete. Parlamentet 
beklagar därför att denna infrastruktur 
för offentliggörande av möten endast 
finns på engelska och inte på unionens 
alla officiella språk.

utgår

Or. en


