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JAVASLATOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel az európai polgárokat érintő gazdasági és szociálpolitikai intézkedések 75 %-át 
Brüsszelben készítik elő,

B. mivel a konzultáció, a részvétel és az átláthatóság a közvéleménynek az EU-politikák 
megformálásába való nagyobb mértékű bevonásának központi kérdései,

C. mivel az érdekképviseletek tevékenységeinek kiterjedtsége rohamosan növekszik, mind a 
szereplők száma, mind az alkalmazott technológiák vonatkozásában, és mivel ezen 
tevékenységekhez különböző struktúrák, valamint jelentősen eltérő érdekeltségű 
szereplők tartoznak,

D. mivel a Parlament eljárási szabályzatának 9. cikke (4) bekezdésének 1-3 albekezdése 
előírja, hogy

„A quaestorok felelősek maximum 1 évig érvényes névre szóló belépők kibocsátásáért 
azon személyek számára, akik gyakran szándékoznak a Parlament épületeibe belépni 
azzal a céllal, hogy saját maguk vagy harmadik felek érdekében tájékoztassák a 
képviselőket parlamenti mandátumok keretében.

Azonban ezen személyek számára kötelezők az alábbiak:

– az eljárási szabályzat mellékleteként közzétett magatartási kódex tiszteletben tartása;

– a quaestorok által vezetett névjegyzék aláírása.

Ezen névjegyzék kérésre rendelkezésre fog állni a nyilvánosság számára a Parlament 
valamennyi munkahelyén, valamint a tagállamokban található információs irodáiban, a 
quaestorok által meghatározott formában.”,

E. mivel a quaestorok 53/05 sz. közleménye meghatározza a képviselők környezetébe 
tartozó személyek belépőire vonatkozó szabályokat,

1. úgy véli, hogy az érdekképviseletek (lobbisták) akkreditációja megszerzésének jelenlegi 
feltételei a Parlament eljárási szabályzatának 9. cikke (4) bekezdése értelmében 
elégségesek és megfelelőek; szükségesnek tartja, hogy az érdekképviseletek (lobbisták) 
tevékenységeinek átláthatósága tekintetében ezen szabályzat rendelkezésein túl 
intézkedéseket hozzanak; tudomásul veszi az Alkotmányügyi Bizottság 
jelentéstervezetében előterjesztett javaslatokat.
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A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma 26.2.2008

A zárószavazáson jelen lévő tagok 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

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Thomas Mann, Gianni Pittella, Bilyana Ilieva Raeva
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