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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по 
конституционни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

А. като има предвид, че 75 % от мерките в областта на икономическата и социалната 
политика, които засягат европейските граждани, се изготвят в Брюксел,

Б. като има предвид, че консултирането, участието и прозрачността са в основата на 
по-засиленото ангажиране на обществеността с формулирането на политиките на 
ЕС,

В. като има предвид, че дейността на представителите на интереси се разраства бързо 
както по отношение на броя на участниците, така и на използваните похвати, и като 
има предвид, че тази дейност обхваща различни видове структури и участници с 
разнопосочни интереси,

Г. като има предвид, че член 9, параграф 4, алинеи 1-3 от Правилника за дейността на 
Европейския парламент предвижда, че:

„Квесторите отговарят за издаването на поименни пропуски, валидни до една 
година, на лица, които се нуждаят от чест достъп до помещенията на Парламента в 
свой собствен интерес или в интерес на трети лица с оглед предоставяне на 
информация на членовете на ЕП в рамките на техния парламентарен мандат.

В замяна от тези лица се изисква:

– да спазват кодекса за поведение, публикуван като приложение към настоящия 
правилник;

– да се впишат в регистър, поддържан от квесторите.

До този регистър се осигурява публичен достъп при поискване във всички работни 
места на Парламента и в информационните служби в държавите-членки в 
определена от квесторите форма.”;

Д. като има предвид Съобщение 53/05 на квесторите, което описва правилата относно 
пропуските на свързаните с членовете на ЕП лица;

1. счита, че съществуващите разпоредби относно условията за получаване на 
акредитация като представител на интереси, предвидени в член 9, параграф 4 от 
Правилника за дейността на Европейския парламент, са достатъчни и адекватни; 
вижда необходимост от вземане на мерки по отношение на прозрачността на 
дейностите на представителите на интереси в допълнение към разпоредбите на 
гореспоменатия член от правилника; отбелязва по-конкретно предложенията, които 
са представени в проектодоклада на комисията по конституционни въпроси.
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