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Dostop javnosti do dokumentov v letih 2014 in 2015 

2015/2287(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. poudarja, da so trialogi pomembni in 

učinkoviti, vendar sedanji postopki, ki se 

zanje uporabljajo, zbujajo pomisleke glede 

odprtosti zakonodajnega postopka; poziva 

sodelujoče institucije, naj zagotovijo več 

preglednosti v neformalnih trialogih za 

krepitev demokracije s tem, da 

državljanom omogočijo nadzor nad vsemi 

informacijami, ki so bile podlaga za 

zakonodajni akt (kot je Sodišče določilo v 

združeni zadevi Švedska in Turco proti 

Svetu), obenem pa sozakonodajalcema 

zagotovijo zadosten prostor za razmislek; 

poziva institucije EU, naj povečajo 

poročanje v pristojnem parlamentarnem 

odboru o stanju pogajanj v okviru 

trialogov; meni, da dokumenti, ustvarjeni v 

okviru trialogov, kot so dnevni redi, 

povzetki izidov, zapisnikov in splošnih 

pristopov Sveta, kadar so na voljo, 

zadevajo zakonodajne postopke in se 

načeloma ne morejo obravnavati drugače 

kot drugi zakonodajni dokumenti; meni, da 

bi moral biti seznam trialogov in takšnih 

prej naštetih dokumentov neposredno 

dostopen na spletni strani Parlamenta; želi 

opomniti, da bo prihodnji 

medinstitucionalni sporazum o boljši 

pripravi zakonodaje v primeru sprejetja 

obravnaval tudi ustrezni potek trialogov; 

27. poudarja, da so trialogi pomembni in 

učinkoviti, vendar sedanji postopki, ki se 

zanje uporabljajo, zbujajo pomisleke glede 

odprtosti zakonodajnega postopka; poziva 

sodelujoče institucije, naj zagotovijo več 

preglednosti v neformalnih trialogih za 

krepitev demokracije s tem, da 

državljanom omogočijo nadzor nad vsemi 

informacijami, ki so bile podlaga za 

zakonodajni akt (kot je Sodišče določilo v 

združeni zadevi Švedska in Turco proti 

Svetu), obenem pa sozakonodajalcema 

zagotovijo zadosten prostor za razmislek; 

poziva institucije EU, naj povečajo 

preglednost trialogov s tem, da 

organizirajo seje, odprte za javnost, in 

poročanje v pristojnem parlamentarnem 

odboru o stanju pogajanj v okviru 

trialogov; meni, da dokumenti, ustvarjeni v 

okviru trialogov, kot so dnevni redi, 

dokazilne listine pri pogajanjih med 

institucijami, povzetki izidov, zapisnikov 

in splošnih pristopov Sveta, kadar so na 

voljo, zadevajo zakonodajne postopke in se 

načeloma ne morejo obravnavati drugače 

kot drugi zakonodajni dokumenti; meni, da 

bi morali biti seznam trialogov in takšni 

prej našteti dokument, tudi takoimenovani 

dokument v štirih stolpcih, ki je redno 

posodobljen glede začasnih sporazumov, 
neposredno dostopni na spletni strani 
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Parlamenta; želi opomniti, da bo prihodnji 

medinstitucionalni sporazum o boljši 

pripravi zakonodaje v primeru sprejetja 

obravnaval tudi ustrezni potek trialogov; 

Or. en 

 

 


