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SUGGESTIES

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie constitutionele zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:
A. overwegende dat 75% van de economische en sociale beleidsmaatregelen die de Europese 

burgers aanbelangen in Brussel wordt voorbereid,
B. overwegende dat raadpleging, inspraak en transparantie sleutelelementen zijn om het 

publiek meer te betrekken bij de uitstippeling van het EU-beleid,
C. overwegende dat de werkzaamheden van belangenbehartigers snel groeien, zowel op het 

vlak van het aantal spelers als op het vlak van de gebruikte technieken, en overwegende 
dat deze werkzaamheden verschillende soorten structuren en spelers met zeer 
uiteenlopende belangen omvatten,

D. overwegende dat in artikel 9, lid 4, paragrafen 1 t/m 3 van het Reglement van het 
Europees Parlement het volgende is bepaald:

"De Quaestoren zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van een op naam gesteld 
laissez-passer, dat maximaal één jaar geldig is, aan personen die ten behoeve van zichzelf 
of van derden frequent toegang tot de gebouwen van het Parlement wensen met het oog 
op de informatieverstrekking aan de leden in het kader van hun parlementair mandaat.

Als tegenprestatie dienen deze personen:

– de in een bijlage bij het Reglement opgenomen gedragscode na te leven;

– zich in te schrijven in een register dat door de quaestoren wordt bijgehouden.

Dit register wordt op verzoek ter beschikking van het publiek gesteld in alle 
vergaderplaatsen van het Parlement en - in de door de Quaestoren vastgestelde vorm - bij 
zijn voorlichtingsbureaus in de lidstaten",

E. overwegende dat mededeling 53/05 van de Quaestoren regels vastlegt voor de 
toegangspasjes voor personen die behoren tot de entourage van de leden,

1. is van oordeel dat de huidige bepalingen voor het verkrijgen van een accreditatie als 
vertegenwoordiger van een belangengroep zoals vermeld in artikel 9, lid 4 van het 
Reglement van het Europees Parlement voldoende en adequaat zijn; ziet dat het nodig is
om, met betrekking tot de transparantie van de activiteiten van vertegenwoordigers van 
belangengroepen, enkele aanvullende maatregelen te nemen die verder gaan dan hetgeen 
in genoemd artikel van het Reglement is voorgeschreven; neemt in het bijzonder kennis 
van de voorstellen in het ontwerpverslag van de Commissie constitutionele zaken.
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