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EHDOTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että 75 prosenttia Euroopan kansalaisia koskevista taloudellisista ja 
sosiaalipoliittisista toimenpiteistä valmistellaan Brysselissä,

B. ottaa huomioon, että kuuleminen, osallistuminen ja läpinäkyvyys ovat keskeisessä osassa, 
kun pyritään lisäämään kansalaisten osallistumista Euroopan unionin politiikan 
laatimiseen,

C. ottaa huomioon, että edunvalvojien toiminta laajenee nopeasti sekä toimijoiden
lukumäärää että käytettyjä tekniikoita ajatellen; ottaa myös huomioon, että kyseinen 
toiminta koskee erityyppisiä rakenteita sekä toimijoita, joiden etunäkökohdat ovat hyvin 
erilaiset,

D. ottaa huomioon Euroopan parlamentin työjärjestyksen 9 artiklan 4 kohdan ensimmäisen, 
toisen ja kolmannen alakohdan, joissa säädetään seuraavaa:

"Kvestorit antavat korkeintaan vuoden ajan voimassa olevia nimellä varustettuja 
kulkulupia henkilöille, joiden on toistuvasti päästävä parlamentin tiloihin toimittamaan 
jäsenille näiden edustajantoimeen liittyviä tietoja oman etunsa mukaisesti tai muiden 
puolesta.

Vastineeksi näiden henkilöiden on:

– noudatettava työjärjestyksen liitteenä olevia menettelysääntöjä ja

– ilmoittauduttava kvestorien ylläpitämään luetteloon.

Luettelo on pyynnöstä yleisön nähtävillä parlamentin toimipaikoissa ja kvestorien
määräämällä tavalla jäsenvaltioissa sijaitsevissa tiedotustoimistoissa.",

E. ottaa huomioon kvestorien ilmoituksen 53/05, jolla annetaan säännöksiä jäsenten 
lähipiirille myönnettävistä kulkuluvista,

1. katsoo, että Euroopan parlamentin työjärjestyksen 9 artiklan 4 kohdassa olevat voimassa 
olevat säännökset akkreditoinnin myöntämisen ehdoista eturyhmän edustajalle ovat 
riittävät ja asianmukaiset; katsoo, että työjärjestyksen kyseisen artiklan sisältämien 
säännösten lisäksi on tarpeen ryhtyä eturyhmien edustajien toiminnan avoimuutta 
koskeviin toimenpiteisiin; panee erityisesti merkille perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokunnan laatimassa mietintöluonnoksessa tehdyt ehdotukset.
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