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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

27. norāda, ka trialogi ir svarīgi un efektīvi, 

tomēr tiem pašlaik piemērojamās 

procedūras rada bažas par likumdošanas 

procedūras atklātību; aicina iesaistītās 

iestādes nodrošināt labāku pārredzamību 

attiecībā uz neoficiālajiem trialogiem, lai 

stiprinātu demokrātiju, dodot pilsoņiem 

iespēju pārbaudīt tiesību akta pamatā esošo 

attiecīgo informāciju, kā to norādījusi 

Eiropas Savienības Tiesa spriedumā 

apvienotajās lietās Zviedrija un 

Turco/Padome, vienlaikus nodrošinot 

likumdevējiem pienācīgu telpu pārdomām; 

aicina ES iestādes paplašināt ziņošanu 

kompetentajai Parlamenta komitejai par 

trialoga sarunu aktuālo situāciju; uzskata, 

ka tad, ja trialogu darba gaitā ir sagatavoti 

dokumenti, piemēram, darba kārtības, 

rezultātu kopsavilkumi, protokoli un 

Padomes vispārējās pieejas, šie dokumenti, 

ja ir pieejami, ir saistīti ar likumdošanas 

procedūrām un pret tiem principā nedrīkst 

attiekties citādi kā pret citiem 

likumdošanas dokumentiem; uzskata, ka 

trialoga sanāksmju un tādu dokumentu 

sarakstam, kuri minēti iepriekš, vajadzētu 

būt tieši pieejamam Parlamenta tīmekļa 

vietnē; atgādina, ka nākamajā iestāžu 

nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 

ir iekļauta leģislatīvo lietu datubāze un, ja 

nolīgumu pieņems, tajā varētu arī noteikt 

27. norāda, ka trialogi ir svarīgi un efektīvi, 

tomēr tiem pašlaik piemērojamās 

procedūras rada bažas par likumdošanas 

procedūras atklātību; aicina iesaistītās 

iestādes nodrošināt labāku pārredzamību 

attiecībā uz neoficiālajiem trialogiem, lai 

stiprinātu demokrātiju, dodot pilsoņiem 

iespēju pārbaudīt tiesību akta pamatā esošo 

attiecīgo informāciju, kā to norādījusi 

Eiropas Savienības Tiesa spriedumā 

apvienotajās lietās Zviedrija un 

Turco/Padome, vienlaikus nodrošinot 

likumdevējiem pienācīgu telpu pārdomām; 

aicina ES iestādes nodrošināt trialogu 

labāku pārredzamību, rīkojot atklātas 

sanāksmes, paplašināt ziņošanu 

kompetentajai Parlamenta komitejai par 

trialoga sarunu aktuālo situāciju; uzskata, 

ka tad, ja trialogu darba gaitā ir sagatavoti 

dokumenti, piemēram, darba kārtības, 

dokumenti par atbalstu iestāžu sarunām, 

rezultātu kopsavilkumi, protokoli un 

Padomes vispārējās pieejas, šie dokumenti, 

ja ir pieejami, ir saistīti ar likumdošanas 

procedūrām un pret tiem nedrīkst attiekties 

citādi kā pret citiem likumdošanas 

dokumentiem; uzskata, ka trialoga 

sanāksmju sarakstam un iepriekš 

minētajiem dokumentiem, tostarp tā 

sauktajiem četru sleju dokumentiem, ko 

regulāri atjaunina ar pagaidu vienošanos, 
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trialogu pienācīgu norisi; vajadzētu būt tieši pieejamiem Parlamenta 

tīmekļa vietnē; atgādina, ka nākamajā 

iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas 

procesu ir iekļauta leģislatīvo lietu 

datubāze un, ja nolīgumu pieņems, tajā 

varētu arī noteikt trialogu pienācīgu norisi; 

Or. en 

 

 


