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POBUDE

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za ustavne zadeve, kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker se 75 % ukrepov ekonomske in socialne politike, ki zadeva evropske državljane, 
pripravi v Bruslju, 

B. ker so posvetovanje, sodelovanje in preglednost bistveni za večje sodelovanje javnosti pri 
oblikovanju politik EU, 

C. ker se dejavnosti zastopnikov interesov hitro širijo tako v smislu števila udeležencev kot 
tudi uporabljenih tehnik in ker te dejavnosti zajemajo različne vrste struktur kot tudi 
udeležence z zelo različnimi interesi,

D. ker se prvi trije pododstavki člena 9(4) poslovnika Parlamenta glasijo:

„Kvestorji so zadolženi za izdajo poimenskih izkaznic, veljavnih največ za eno leto, 
osebam, ki želijo pogosto vstopati v prostore Parlamenta, da bi posredovali informacije 
poslancem v okviru njihovega parlamentarnega mandata v svojem interesu ali interesu 
tretjih oseb.

Navedene osebe morajo v zameno:

– spoštovati pravila ravnanja, objavljena v prilogi tega poslovnika;

– vpisati se v register, ki ga vodijo kvestorji.

Register je na zahtevo dostopen javnosti na vseh krajih dela Parlamenta ter, v obliki, ki jo 
določijo kvestorji, v vseh njegovih informacijskih pisarnah v državah članicah.”

E. ker sporočilo kvestorjev št. 53/05 določa pravila o izkaznicah za spremljevalce poslancev,

1. meni, da so sedanji pogoji za pridobitev akreditacije predstavnikov interesnih skupin, kot 
jih določa člen 9(4) poslovnika Parlamenta, zadostni in ustrezni; v zvezi s preglednostjo 
dejavnosti predstavnikov interesnih skupin pa meni, da je treba k določbam poslovnika 
sprejeti dodatne ukrepe; je seznanjen še zlasti s predlogi iz osnutka poročila Odbora za 
ustavne zadeve.
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