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SUGESTII

Comisia pentru afaceri economice și bugetare recomandă Comisiei pentru afaceri 
constituționale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât 75 % dintre măsurile politice cu caracter economic și social care afectează 
cetățeanul european sunt elaborate la Bruxelles,

B. întrucât consultarea, participarea și transparența sunt aspecte esențiale ale procesului de 
implicare crescândă a publicului în elaborarea politicilor UE,

C. întrucât activitatea reprezentanților grupurilor de interese se lărgește rapid, atât sub 
aspectul numărului de persoane implicate, cât și al tehnicilor utilizate, și întrucât aceste 
activități acoperă diverse tipuri de structuri, precum și persoane cu preocupări sensibil 
diferite,

D. întrucât articolul 9 – alineatul (4) – paragrafele 1-3 din Regulamentul de procedură al 
Parlamentului European prevede următoarele:

„Chestorii răspund de eliberarea legitimațiilor de acces nominale, cu o durată de 
valabilitate de cel mult un an, pentru persoanele care doresc să aibă acces frecvent în 
localurile Parlamentului în vederea furnizării de informații deputaților în cadrul 
mandatului lor parlamentar, în nume propriu sau în numele unor terți.

În schimb, aceste persoane trebuie:

– să respecte codul de conduită anexat la prezentul regulament,

– să se înscrie într-un registru ținut de chestori.

Acest registru este pus la dispoziția publicului, la cerere, în toate locurile în care 
Parlamentul își desfășoară activitatea, precum și în birourile de informații ale acestuia din 
statele membre, în forma stabilită de chestori.”,

E. întrucât Comunicarea Chestorilor nr. 53/05 reglementează eliberarea legitimațiilor de 
acces pentru persoanele din anturajul deputaților,

1. consideră că condițiile actuale de obținere a unei acreditări ca reprezentant al unui grup 
de interese, așa cum figurează la articolul 9 – alineatul (4) din Regulamentul de procedură 
al Parlamentului European sunt suficiente și adecvate; consideră că, în ceea ce privește 
transparența activităților reprezentanților grupurilor de interese, sunt necesare și alte 
măsuri, care să se adauge dispozițiilor respectivului articol; ia notă, în special, de 
propunerea formulată în proiectul de raport întocmit de Comisia pentru afaceri 
constituționale.
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