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PASIŪLYMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi 75 proc. ekonominės ir socialinės politikos priemonių, susijusių su Europos 
piliečiais, rengiama Briuselyje,

B. kadangi konsultavimasis, dalyvavimas ir skaidrumas yra pagrindiniai elementai siekiant 
labiau įtraukti visuomenę į ES politikos formavimo procesą,

C. kadangi interesų grupių atstovų veikla greitai plečiasi atsižvelgiant ir į veikėjų skaičių, ir į 
naudojamas technikas ir kadangi ši veikla apima skirtingus struktūros tipus ir labai 
skirtingų poreikių veikėjus,

D. kadangi Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio ketvirtos dalies 
pirmoje – trečioje pastraipose nustatyta:

„Kvestoriai yra atsakingi už vardinių, ilgiausiai vienerius metus galiojančių leidimų 
išdavimą asmenims, pageidaujantiems dažnai lankytis Parlamento patalpose ir teikti 
nariams informaciją, susijusią su jų parlamentiniais įgaliojimais. Šie asmenys gali 
atstovauti savo pačių ar trečiųjų asmenų interesams.

Kita vertus, šie asmenys privalo:

– paisyti Darbo tvarkos taisyklių priede esančio elgesio kodekso;

– įsirašyti į kvestorių tvarkomą registrą.

Su registru susipažinti galima visose Parlamento darbo vietose, taip pat, pagal 
kvestorių nustatytą tvarką, valstybių narių informacijos centruose.“

E. kadangi paskelbtas kvestorių pranešimas Nr. 53/05 dėl Parlamento narių padėjėjams 
skirtų leidimų išdavimo,

1. pažymi, kad galiojančių nuostatų, reglamentuojančių interesų grupės atstovų 
akreditavimo kortelių gavimo sąlygas ir numatytų Europos Parlamento darbo tvarkos 
taisyklių 9 straipsnio 4 dalyje, pakanka ir jos yra tinkamos; mano, kad esama poreikio 
imtis minėtąjį straipsnį papildančių priemonių, susijusių su interesų grupių atstovų 
veiklos skaidrumu; ypač atkreipia dėmesį į pasiūlymus, pateiktus Konstitucinių reikalų 
komiteto pranešimo projekte.
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