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FÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Av de ekonomisk-politiska och socialpolitiska åtgärder som berör EU-medborgarna 
utarbetas 75 procent i Bryssel.

B. Samråd, deltagande och öppenhet är centrala inslag för att allmänheten ska bli mer 
delaktig i utformningen av EU:s politik.

C. Den verksamhet som bedrivs av företrädare för intressegrupper ökar snabbt både vad 
gäller antalet aktörer och de metoder som används. Denna verksamhet omfattar olika typer 
av strukturer och aktörer med vitt skilda intressen.

D. I artikel 9.4 första till tredje stycket i Europaparlamentets arbetsordning föreskrivs 
följande:

”Kvestorerna skall ansvara för utfärdandet av personliga passerkort med en giltighet på 
högst ett år till personer som regelbundet vill ha tillträde till parlamentets lokaler för att i 
eget eller tredje mans intresse förse ledamöter med information inom ramen för 
ledamöternas mandat.

Dessa personer skall i gengäld

– följa de ordningsregler som anges i en bilaga till arbetsordningen,

– skriva in sig i ett register som förs av kvestorerna.

Allmänheten kan på begäran få ta del av detta register på alla parlamentets arbetsorter och 
på informationskontoren i medlemsstaterna på det sätt som kvestorerna fastställer”.

E. I kvestorernas meddelande nr 53/05 regleras utfärdandet av passerkort till ledamöternas 
medarbetare.

1. Europaparlamentet anser att de nuvarande villkoren enligt artikel 9.4 i Europaparlamentets 
arbetsordning för att erhålla en ackreditering såsom företrädare för en intressegrupp är 
tillräckliga och lämpliga. Parlamentet ser ett behov av att vidta vissa ytterligare åtgärder 
för insyn i intressegruppsföreträdarnas verksamheter utöver dem som föreskrivs i denna 
artikel. Parlamentet noterar särskilt de förslag som lagts fram i förslaget till betänkande 
från utskottet för konstitutionella frågor.
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RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande 26.2.2008
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Slutomröstning: närvarande ledamöter Gabriele Albertini, Mariela Velichkova Baeva, Pervenche Berès, Slavi 
Binev, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, 
Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Elisa Ferreira, Jean-Paul 
Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Dariusz Maciej Grabowski, 
Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, 
Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, 
Kurt Joachim Lauk, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Cristobal Montoro 
Romero, Lapo Pistelli, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard 
Rapkay, Dariusz Rosati, Heide Rühle, Eoin Ryan, Antolín Sánchez 
Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ieke 
van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

Slutomröstning: närvarande 
suppleanter

Thomas Mann, Gianni Pittella, Bilyana Ilieva Raeva

Slutomröstning: närvarande 
suppleant(er) (art. 178.2)
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