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Pozmeňujúci návrh  1 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, 

Angelika Mlinar 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0141/2016 

Laura Ferrara 

Prístup verejnosti k dokumentom v rokoch 2014 – 2015 

2015/2287(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

27. poukazuje na to, že hoci sú trialógy 

dôležité a účinné, postupy, ktoré sa pri nich 

v súčasnosti uplatňujú, vyvolávajú obavy 

o otvorenosť legislatívneho postupu; 

vyzýva zainteresované inštitúcie, aby 

zabezpečili väčšiu transparentnosť 

neformálnych trialógov tým, že občanom 

umožnia kontrolovať všetky informácie, na 

základe ktorých bol vydaný právny akt, 

ako uviedol Súdny dvor Európskej únie 

v spojených veciach Švédsko 

a Turco/Rada, pričom je však potrebné 

zabezpečiť spoluzákonodarcom dostatočný 

priestor na rozhodovanie; vyzýva inštitúcie 

EÚ, aby zintenzívnili podávanie správ 

príslušnému parlamentnému výboru 

o aktuálnom stave rokovaní v rámci 

trialógu; domnieva sa, že dokumenty 

vytvorené v rámci trialógov, ako sú 

programy, zhrnutia výsledkov, zápisnice 

a všeobecné smerovania Rady, sa týkajú 

legislatívnych postupov, a preto sa k nim 

v zásade nemôže pristupovať inak ako 

k ostatným legislatívnym dokumentom; 

zastáva názor, že zoznam takýchto 

dokumentov, ako aj zoznam stretnutí 

v rámci trialógov, by mali byť priamo 

prístupné na internetovej stránke 

Parlamentu; pripomína, že budúca 

medziinštitucionálna dohoda o lepšej 

tvorbe práva obsahuje ustanovenia 

27. poukazuje na to, že hoci sú trialógy 

dôležité a účinné, postupy, ktoré sa pri nich 

v súčasnosti uplatňujú, vyvolávajú obavy 

o otvorenosť legislatívneho postupu; 

vyzýva zainteresované inštitúcie, aby 

zabezpečili väčšiu transparentnosť 

neformálnych trialógov tým, že občanom 

umožnia kontrolovať všetky informácie, na 

základe ktorých bol vydaný právny akt, 

ako uviedol Súdny dvor Európskej únie 

v spojených veciach Švédsko 

a Turco/Rada, pričom je však potrebné 

zabezpečiť spoluzákonodarcom dostatočný 

priestor na rozhodovanie; vyzýva inštitúcie 

EÚ, aby zabezpečili väčšiu 

transparentnosť trialógov tým, že schôdze 

budú verejné, zintenzívnili podávanie 

správ príslušnému parlamentnému výboru 

o aktuálnom stave rokovaní v rámci 

trialógu; domnieva sa, že dokumenty 

vytvorené v rámci trialógov, ako sú 

programy, podkladové dokumenty k 

rokovaniam medzi inštitúciami, zhrnutia 

výsledkov, zápisnice a všeobecné 

smerovania Rady, sa týkajú legislatívnych 

postupov, a preto sa k nim v nemôže 

pristupovať inak ako k ostatným 

legislatívnym dokumentom; zastáva názor, 

že zoznam stretnutí v rámci trialógov a 

uvedené dokumenty vrátane tzv. 

štvorstĺpcového dokumentu, pravidelne 
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o databáze legislatívnych spisov a ak bude 

prijatá, bude upravovať aj spôsob vedenia 

trialógov; 

aktualizované podmienečnými dohodami, 

by mali byť priamo prístupné 

na internetovej stránke Parlamentu; 

pripomína, že budúca medziinštitucionálna 

dohoda o lepšej tvorbe práva obsahuje 

ustanovenia o databáze legislatívnych 

spisov a ak bude prijatá, bude upravovať 

aj spôsob vedenia trialógov; 

Or. en 

 

 


