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WSKAZÓWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, właściwej 
dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

A. mając na uwadze, że 75 proc. środków gospodarczych oraz w zakresie polityki 
społecznej, które dotyczą obywateli europejskich, przygotowuje się w Brukseli,

B. mając na uwadze, że konsultacje, uczestnictwo i przejrzystość to zasadnicze elementy w 
procesie angażowania obywateli w większym zakresie w formułowanie strategii 
politycznych UE,

C. mając na uwadze, że działalność przedstawicieli grup interesu szybko się wzmaga 
zarówno pod względem liczby podmiotów, jak i stosowanych technik oraz mając na 
uwadze, że działalność ta obejmuje różnego rodzaju struktury i podmioty o nader 
zróżnicowanych zainteresowaniach,

D. mając na uwadze art. 9 ust. 4, akapity od pierwszego do trzeciego, Regulaminu 
Parlamentu Europejskiego, który stanowi, co następuje:

„Kwestorzy są odpowiedzialni za wydawanie imiennych identyfikatorów o maksymalnej 
ważności jednego roku osobom, które chciałyby mieć częsty dostęp do lokali Parlamentu 
w celu dostarczania informacji posłom w ramach ich mandatu parlamentarnego, w 
interesie własnym lub osób trzecich.

W zamian osoby te powinny:

– stosować się do kodeksu postępowania opublikowanego jako załącznik do niniejszego 
Regulaminu;

– wpisać się do rejestru prowadzonego przez kwestorów.

Rejestr ten udostępnia się na życzenie w każdym miejscu pracy Parlamentu, a także – w 
formie ustalonej przez kwestorów – w punktach informacyjnych Parlamentu w 
państwach członkowskich.”,

E. mając na uwadze, że komunikat kwestorów 53/05 reguluje wydawanie przepustek 
osobom z otoczenia posłów,

1. uważa, że obowiązujące przepisy dotyczące warunków otrzymania akredytacji przez 
przedstawicieli grup interesu w takiej postaci, jak w art. 9 ust. 4 Regulaminu Parlamentu 
Europejskiego są wystarczające i odpowiednie; dostrzega potrzebę przyjęcia 
dodatkowych środków dotyczących przejrzystości działalności przedstawicieli grup 
interesu, wykraczających poza to, co przewiduje wspomniany artykuł Regulaminu;
zwraca uwagę zwłaszcza na propozycje przedstawione w projekcie sprawozdania 
Komisji Spraw Konstytucyjnych.
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