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ETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et 75% Euroopa kodanikke puudutavatest majandus- ja sotsiaalpoliitilistest 
meetmetest kavandatakse Brüsselis;

B. arvestades, et konsulteerimine, osalemine ja läbipaistvus on keskse tähtsusega üldsuse 
suuremal kaasamisel ELi poliitikavaldkondade kujundamisse; 

C. arvestades, et huvide esindajate tegevus laieneb kiiresti nii tegutsejate arvu kui ka 
kasutatavate tehnikate osas, ning arvestades, et kõnealune tegevus hõlmab erinevat tüüpi 
struktuure ja väga erinevate huvidega tegutsejaid,

D. võttes arvesse, et Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 9 lõike 4 kolmes esimeses lõigus 
on sätestatud:

„Kvestorid vastutavad kuni ühe aastase kehtivusega nimeliste läbipääsulubade 
väljaandmise eest isikutele, kes soovivad sageli pääseda parlamendi valdustesse, et anda 
enda või kolmandate isikute huvides parlamendiliikmele tema ülesannete täitmiseks 
vajalikku teavet.

Neilt isikuilt nõutakse, et nemad omalt poolt:

– täidaksid käesoleva kodukorra juurde kuuluvas lisas avaldatud eetikakoodeksi 
nõudeid;

– kirjutaksid end sisse kvestorite poolt peetavasse registrisse.

See register on üldsusele nõudmisel kättesaadav kõigis parlamendi töökohtades ja 
kvestorite poolt kehtestatud kujul ka liikmesriikides asuvates parlamendi infobüroodes.”;

E. arvestades, et kvestorite teatises 53/05 on sätestatud sissepääsulubade andmise eeskirjad 
parlamendiliikmete lähikonnale,

1. on seisukohal, et praegu Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 9 lõikes 4 sisalduvad 
sätted, mis käsitlevad akrediteeringu saamise tingimusi huvirühma esindajana, on piisavad 
ja asjakohased; peab vajalikuks võtta huvirühmade esindajate tegevuse läbipaistvuse 
seisukohast mõningaid meetmeid lisaks selles artiklis sätestatule; märgib eeskätt 
põhiseaduskomisjoni raporti projektis sisalduvaid ettepanekuid;
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PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev 26.2.2008

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Gabriele Albertini, Mariela Velichkova Baeva, Pervenche Berès, Slavi 
Binev, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, 
Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Elisa Ferreira, Jean-Paul
Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Dariusz Maciej Grabowski, 
Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, 
Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, 
Kurt Joachim Lauk, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Cristobal Montoro 
Romero, Lapo Pistelli, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard 
Rapkay, Dariusz Rosati, Heide Rühle, Eoin Ryan, Antolín Sánchez 
Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ieke 
van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed

Thomas Mann, Gianni Pittella, Bilyana Ilieva Raeva
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