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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

27. επισημαίνει ότι, αν και οι τριμερείς 

διάλογοι είναι σημαντικοί και 

αποτελεσματικοί, οι διαδικασίες που 

ισχύουν για αυτούς σήμερα εγείρουν 

ανησυχίες όσον αφορά τον ανοικτό 

χαρακτήρα της νομοθετικής διαδικασίας· 

καλεί τα εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα να 

εξασφαλίσουν μεγαλύτερη διαφάνεια των 

ανεπίσημων τριμερών διαλόγων και να 

ενισχύσουν τη δημοκρατία παρέχοντας 

στον πολίτη τη δυνατότητα να ελέγχει το 

σύνολο των πληροφοριών που αποτέλεσαν 

τη βάση μιας νομοθετικής πράξης, όπως 

αναφέρεται στην απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 

συνεκδικασθείσες υποθέσεις Σουηδία και 

Turco κατά Συμβουλίου, διασφαλίζοντας 

παράλληλα επαρκή χώρο προβληματισμού 

για τους συννομοθέτες· καλεί τα θεσμικά 

όργανα της ΕΕ να αυξήσουν την υποβολή 

εκθέσεων στην αρμόδια κοινοβουλευτική 

επιτροπή σχετικά με την κατάσταση 

προόδου των διαπραγματεύσεων στο 

πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου· θεωρεί 

ότι, όταν συντάσσονται έγγραφα στο 

πλαίσιο τριμερών διαλόγων, όπως 

ημερήσιες διατάξεις, περιλήψεις 

αποτελεσμάτων, πρακτικά και γενικές 

προσεγγίσεις του Συμβουλίου, εφόσον 

υπάρχουν, τα έγγραφα αυτά σχετίζονται με 

τη νομοθετική διαδικασία και δεν 

27. επισημαίνει ότι, αν και οι τριμερείς 

διάλογοι είναι σημαντικοί και 

αποτελεσματικοί, οι διαδικασίες που 

ισχύουν για αυτούς σήμερα εγείρουν 

ανησυχίες όσον αφορά τον ανοικτό 

χαρακτήρα της νομοθετικής διαδικασίας· 

καλεί τα εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα να 

εξασφαλίσουν μεγαλύτερη διαφάνεια των 

ανεπίσημων τριμερών διαλόγων και να 

ενισχύσουν τη δημοκρατία παρέχοντας 

στον πολίτη τη δυνατότητα να ελέγχει το 

σύνολο των πληροφοριών που αποτέλεσαν 

τη βάση μιας νομοθετικής πράξης, όπως 

αναφέρεται στην απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 

συνεκδικασθείσες υποθέσεις Σουηδία και 

Turco κατά Συμβουλίου, διασφαλίζοντας 

παράλληλα επαρκή χώρο προβληματισμού 

για τους συννομοθέτες· καλεί τα θεσμικά 

όργανα της ΕΕ να εξασφαλίσουν 

μεγαλύτερη διαφάνεια των τριμερών 

διαλόγων πραγματοποιώντας δημόσιες 

συνεδριάσεις, να αυξήσουν την υποβολή 

εκθέσεων στην αρμόδια κοινοβουλευτική 

επιτροπή σχετικά με την κατάσταση 

προόδου των διαπραγματεύσεων στο 

πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου· θεωρεί 

ότι, όταν συντάσσονται έγγραφα στο 

πλαίσιο τριμερών διαλόγων, όπως 

ημερήσιες διατάξεις, έγγραφα που 

επικουρούν τις διαπραγματεύσεις μεταξύ 
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μπορούν, καταρχήν, να έχουν διαφορετική 

μεταχείριση από τα άλλα νομοθετικά 

έγγραφα· είναι της άποψης ότι ένας 

κατάλογος των συνεδριάσεων τριμερούς 

διαλόγου και τα προαναφερόμενα έγγραφα 

πρέπει να καθίστανται άμεσα προσβάσιμα 

στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου· 

υπενθυμίζει ότι η μελλοντική διοργανική 

συμφωνία για τη βελτίωση της 

νομοθετικής διαδικασίας περιλαμβάνει μια 

βάση δεδομένων με νομοθετικούς 

φακέλους, και, εφόσον εγκριθεί, θα 

αντιμετωπίζει επίσης την κατάλληλη 

διαχείριση των τριμερών διαλόγων· 

θεσμικών οργάνων, περιλήψεις 

αποτελεσμάτων, πρακτικά και γενικές 

προσεγγίσεις του Συμβουλίου, εφόσον 

υπάρχουν, τα έγγραφα αυτά σχετίζονται με 

τη νομοθετική διαδικασία και δεν 

μπορούν, καταρχήν, να έχουν διαφορετική 

μεταχείριση από τα άλλα νομοθετικά 

έγγραφα· είναι της άποψης ότι ένας 

κατάλογος των συνεδριάσεων τριμερούς 

διαλόγου και τα προαναφερόμενα 

έγγραφα, συμπεριλαμβανομένου του 

λεγόμενου "τετράστηλου" εγγράφου, 

τακτικά επικαιροποιούμενου με σημεία 

προσωρινής συμφωνίας, πρέπει να 

καθίστανται άμεσα προσβάσιμα στον 

ιστότοπο του Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει 

ότι η μελλοντική διοργανική συμφωνία για 

τη βελτίωση της νομοθετικής διαδικασίας 

περιλαμβάνει μια βάση δεδομένων με 

νομοθετικούς φακέλους, και, εφόσον 

εγκριθεί, θα αντιμετωπίζει επίσης την 

κατάλληλη διαχείριση των τριμερών 

διαλόγων· 

Or. en 

 

 


