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IEROSINĀJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu 
komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā 75 % no ekonomikas un sociālās politikas pasākumiem, kuri attiecas uz Eiropas 
Savienības iedzīvotājiem, tiek sagatavoti Briselē;

B. tā kā apspriešanās īstenošanai, tās līdzdalībai un pārredzamībai ir galvenā nozīme 
sabiedrības plašākā iesaistīšana ES politikas veidošanā;

C. tā kā interešu pārstāvju darbība ātri izvēršas gan attiecībā uz iesaistītajiem tirgus 
dalībniekiem, gan attiecībā uz izmantojamiem paņēmieniem, un tā kā šīs darbības attiecas 
uz dažādu veidu struktūrām, kā arī uz tirgus dalībniekiem ar ļoti atšķirīgām interesēm;

D. tā kā Eiropas Parlamenta Reglamenta 9. panta 4. punkta pirmā līdz trešā daļa nosaka:

„Kvestori ir atbildīgi par identificējošu caurlaižu izsniegšanu personām, kas vēlas bieži 
apmeklēt Parlamentu, lai deputātu pilnvaru laikā sniegtu viņiem informāciju vai nu par 
pašu deputātu, vai trešo personu interesēs, un tās ir derīgas ne ilgāk kā gadu.

Šīs personas savukārt apņemas:

– ievērot Rīcības kodeksu, kas publicēts Reglamenta pielikumā,

– parakstīties kvestoru pārziņā esošajā reģistrā.

Šis reģistrs ir pieejams pēc pieprasījuma visās Parlamenta darba vietās, un kvestoru 
izstrādātā reģistra veidlapa – Parlamenta informācijas birojos dalībvalstīs”;

E. tā kā kvestoru paziņojums Nr. 53/05 regulē caurlaižu izsniegšanu piekļuvei deputātu 
aprindām,

1. uzskata, ka pašreizējie noteikumi attiecībā uz nosacījumiem interešu grupas pārstāvja 
akreditācijas iegūšanai, kādi tie ir Eiropas Parlamenta Reglamenta 9. panta 4. punktā, ir 
pietiekami un atbilstoši; uzskata, ka attiecībā uz interešu grupu pārstāvju darbības 
pārredzamību nav vajadzības veikt papildu pasākumus kā tos, kas paredzēti iepriekš 
minētajā Reglamenta pantā; īpaši norāda uz ierosinājumiem, kas iekļauti Konstitucionālo 
jautājumu komitejas ziņojuma projektā.
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