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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

27. märgib, et kolmepoolsete kohtumiste 

olulisusele ja tõhususele vaatamata 

tekitavad praegu nende suhtes 

kohaldatavad menetlused muret seoses 

seadusandliku menetluse avatusega; palub 

osalevatel institutsioonidel tagada 

mitteametlike kolmepoolsete kohtumiste 

suurem läbipaistvus, et tugevdada 

demokraatiat, võimaldades kodanikel 

kontrollida seadusandliku akti aluseks 

olnud teavet, nagu selle sõnastas Euroopa 

Liidu Kohus liidetud kohtuasjades Rootsi 

ja Turco vs. nõukogu, tagades samal ajal 

kaasseadusandjatele piisava 

mõtlemisruumi; kutsub ELi institutsioone 

üles andma pädevas parlamendikomisjonis 

põhjalikumalt aru kolmepoolsete 

läbirääkimiste seisust; on arvamusel, et kui 

kolmepoolsete kohtumiste raames 

koostatakse dokumente, näiteks 

päevakordi, tulemuste kokkuvõtteid, 

protokolle ja üldisi lähenemisviise 

nõukogus (kui need on kättesaadavad), siis 

on need dokumendid seotud seadusandliku 

menetlusega ja neid ei saa põhimõtteliselt 

käsitleda muudest seadusandlikest 

dokumentidest erinevalt; on seisukohal, et 

kolmepoolsete kohtumiste ja eelnimetatud 

dokumentide loetelu tuleks teha vahetult 

kättesaadavaks Euroopa Parlamendi 

veebisaidil; tuletab meelde, et tulevane 

27. märgib, et kolmepoolsete kohtumiste 

olulisusele ja tõhususele vaatamata 

tekitavad praegu nende suhtes 

kohaldatavad menetlused muret seoses 

seadusandliku menetluse avatusega; palub 

osalevatel institutsioonidel tagada 

mitteametlike kolmepoolsete kohtumiste 

suurem läbipaistvus, et tugevdada 

demokraatiat, võimaldades kodanikel 

kontrollida seadusandliku akti aluseks 

olnud teavet, nagu selle sõnastas Euroopa 

Liidu Kohus liidetud kohtuasjades Rootsi 

ja Turco vs. nõukogu, tagades samal ajal 

kaasseadusandjatele piisava 

mõtlemisruumi; kutsub ELi institutsioone 

üles tagama kolmepoolsete kohtumiste 

suuremat läbipaistvust, pidades 

koosolekuid avalikult, ning andma 

pädevas parlamendikomisjonis 

põhjalikumalt aru kolmepoolsete 

läbirääkimiste seisust; on arvamusel, et kui 

kolmepoolsete kohtumiste raames 

koostatakse dokumente, näiteks 

päevakordi, institutsioonide vahel 

läbirääkimisi toetavaid dokumente, 

tulemuste kokkuvõtteid, protokolle ja üldisi 

lähenemisviise nõukogus (kui need on 

kättesaadavad), siis on need dokumendid 

seotud seadusandliku menetlusega ja neid 

ei saa käsitleda muudest seadusandlikest 

dokumentidest erinevalt; on seisukohal, et 
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institutsioonidevaheline kokkulepe parema 

õigusloome kohta sisaldab sätteid 

seadusandlike ettepanekute andmebaasi 

kohta ja puudutaks vastuvõtmise korral ka 

kolmepoolsete kohtumiste asjakohast 

käsitlemist; 

kolmepoolsete kohtumiste ja eelnimetatud 

dokumentide (sealhulgas nn 

neljaveeruline dokument, mida 

ajakohastatakse korrapäraselt esialgsete 

kokkulepetega) loetelu tuleks teha vahetult 

kättesaadavaks Euroopa Parlamendi 

veebisaidil; tuletab meelde, et tulevane 

institutsioonidevaheline kokkulepe parema 

õigusloome kohta sisaldab sätteid 

seadusandlike ettepanekute andmebaasi 

kohta ja puudutaks vastuvõtmise korral ka 

kolmepoolsete kohtumiste asjakohast 

käsitlemist; 
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