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FORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at 75 % af de økonomiske og socialpolitiske foranstaltninger, der 
berører europæiske borgere, udarbejdes i Bruxelles,

B. der henviser til, at høring, deltagelse og gennemskuelighed er vigtige for at inddrage 
offentligheden mere i udformningen af EU-politikkerne,

C. der henviser til, at interesserepræsentanternes virksomhed er i hurtig ekspansion, både 
for så vidt angår antallet af aktører og de anvendte teknikker, og som henviser til, at 
disse aktiviteter omfatter forskellige strukturtyper såvel som aktører med vidt 
forskellige interesser,

D. der henviser til Europa-Parlamentets forretningsordens artikel 9, stk. 4, afsnit 1-3, hvori 
der står følgende:

"Kvæstorerne er ansvarlige for udstedelse af adgangskort, der er personlige og gyldige i 
op til et år, til personer, der regelmæssigt ønsker adgang til Parlamentet for i egen eller 
tredjemands interesse at informere dets medlemmer som led i disses parlamentariske 
mandat. 

Til gengæld skal de pågældende personer: 

- efterleve den adfærdskodeks, der er anført i et bilag(2) til forretningsordenen 

- indskrive sig i et register, som føres af kvæstorerne. 

Offentligheden har efter anmodning adgang til registret på alle Parlamentets 
arbejdssteder og, på en af kvæstorerne nærmere fastsat måde, i dets 
informationskontorer i medlemsstaterne."

E. der henviser til meddelelse fra kvæstorerne nr. 53/05 om udstedelse af adgangskort for 
medlemmernes nærmeste kreds,

1. mener, at de gældende bestemmelser om betingelserne for udstedelse af en 
akkreditering som repræsentant for en interessegruppe i overensstemmelse med artikel 
9, stk. 4, i Europa-Parlamentets forretningsorden er tilstrækkelige og hensigtsmæssige; 
ser et behov for at træffe visse foranstaltninger udover bestemmelserne i denne artikel;
bemærker især de forslag, der er fremsat i udkastet til betænkning fra Udvalget om 
Konstitutionelle Anliggender.
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RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET
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