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NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že 75 % opatření hospodářské a sociální politiky, která se týkají 
evropských občanů, se připravuje v Bruselu,

B. vzhledem k tomu, že konzultace, účast a transparentnost jsou základem pro širší zapojení 
veřejnosti do formulování politik EU,

C. vzhledem k tomu, že činnost zástupců zájmových skupin rychle narůstá, a to jak 
z hlediska počtu účastníků, tak z hlediska používaných technik, a vzhledem k tomu, že se 
tyto činnosti týkají různých druhů struktur i účastníků s velmi rozdílnými zájmy,

D. vzhledem k čl. 9 odst. 4 prvnímu až třetímu pododstavci jednacího řádu EP, které zní:

„Kvestoři jsou odpovědní za vydávání průkazů opatřených jménem, které jsou platné 
po dobu nejvýše jednoho roku, osobám, které chtějí často vstupovat do parlamentních 
prostor za účelem informování poslanců v rámci jejich mandátu v jejich vlastním 
zájmu nebo v zájmu třetích stran.

Od těchto osob se na druhé straně požaduje, aby:

- dodržovaly kodex chování zveřejněný jako příloha jednacího řádu;

- se zapsaly do rejstříku vedeného kvestory.

Tento rejstřík je veřejnosti přístupný na žádost ve všech pracovních místech 
Parlamentu a ve formě stanovené kvestory, též v jeho informačních kancelářích v 
členských státech.“

E. vzhledem ke Sdělení kvestorů 53/05 o vydávání průkazů ke vstupu pro doprovod 
poslanců,

1. soudí, že stávající podmínky pro získání akreditace jako zástupce zájmových skupin, které 
jsou stanoveny v čl. 9 odst. 4 jednacího řádu Evropského parlamentu, jsou plně dostačující 
a přiměřené; vidí nutnost přijmout některá opatření pro zajištění transparentnosti činnosti 
zástupců zájmových skupin, která by doplňovala ustanovení jednacího řádu; bere na 
vědomí zejména návrhy předložené v návrhu zprávy Výboru pro ústavní záležitosti.
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