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Förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att förbättra insynen och 

tillgången till handlingar och information 

om EU Pilot-förfaranden avseende 

mottagna framställningar, och om EU 

Pilot-förfaranden och 

överträdelseförfaranden som redan har 

avslutats. Parlamentet understryker vikten 

av att kommissionen gör regelbundna 

uppföljningar med Europaparlamentet. 

Parlamentet vill se en fortsättning av 

ombudsmannens strategiska undersökning 

av kommissionens öppenhet vid hantering 

av överträdelseklagomål inom ramen för 

EU Pilot-förfarandet, och uppmanar 

ombudsmannen att beslutsamt och 

uppmärksamt fortsätta att utreda frågan 

2017. 

14. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att säkerställa full insyn 

och tillgång till handlingar och information 

om EU Pilot-förfaranden avseende 

mottagna framställningar, och om EU 

Pilot-förfaranden och 

överträdelseförfaranden som redan har 

avslutats. Parlamentet understryker vikten 

av att kommissionen gör regelbundna 

uppföljningar med Europaparlamentet. 

Parlamentet vill se en fortsättning av 

ombudsmannens strategiska undersökning 

av kommissionens öppenhet vid hantering 

av överträdelseklagomål inom ramen för 

EU Pilot-förfarandet, och uppmanar 

ombudsmannen att beslutsamt och 

uppmärksamt fortsätta att utreda frågan 

2017. 
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Punkt 15 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet berömmer 

ombudsmannens föresats att uppnå den 

högsta nivån av öppenhet och insyn i EU:s 

beslutsprocess. Parlamentet understryker 

behovet av att övervaka genomförandet av 

ombudsmannens rekommendationer för 

insyn i trepartsförhandlingar. Parlamentet 

uppmanar rådet och kommissionen att 

offentliggöra relevant information om de 

beslut som fattas under 

trepartsförhandlingarna. Parlamentet 

upprepar vidare behovet av fullständig och 

ökad öppenhet i handelsavtal och 

handelsförhandlingar, och uppmanar 

ombudsmannen att göra fortsatta 

ansträngningar för att övervaka öppenheten 

och insynen i förhandlingar avseende 

samtliga EU-handelsavtal med 

tredjeländer, samtidigt som man beaktar 

att detta inte får undergräva EU:s 

förhandlingsposition. 

15. Europaparlamentet berömmer 

ombudsmannens föresats att uppnå den 

högsta nivån av öppenhet och insyn i EU:s 

beslutsprocess. Parlamentet understryker 

behovet av att övervaka genomförandet av 

ombudsmannens rekommendationer för 

insyn i trepartsförhandlingar. Parlamentet 

uppmanar rådet och kommissionen att 

offentliggöra all information om de beslut 

som fattas under trepartsförhandlingarna. 

Parlamentet upprepar vidare behovet av 

fullständig och ökad öppenhet i 

handelsavtal och handelsförhandlingar, och 

uppmanar ombudsmannen att göra fortsatta 

ansträngningar för att övervaka öppenheten 

och insynen i förhandlingar avseende 

samtliga EU-handelsavtal med 

tredjeländer. 
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Förslag till resolution 

Punkt 15a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 15a. Europaparlamentet upprepar sitt 

motstånd mot det övergripande avtalet om 

ekonomi och handel (Ceta). Parlamentet 

beklagar bristen på insyn i samband med 

förhandlingar om handelsavtal, såsom det 

transatlantiska partnerskapet för handel 

och investeringar (TTIP) och Ceta, och 

delar den oro som uttrycks av miljontals 

medborgare i detta avseende. Parlamentet 

välkomnar att det populära europeiska 

medborgarinitiativet om att stoppa TTIP 

blivit så framgångsrikt och nu samlat mer 

än 3,2 miljoner underskrifter samt i 23 

medlemsstater uppnått det antal 

underskrifter som krävs. 

Europaparlamentet beklagar 

kommissionens oacceptabla vägran att 

registrera initiativet. Parlamentet 

välkomnar i detta sammanhang domen av 

den 10 maj 2017 i Europeiska unionens 

tribunal, som ogiltigförklarade 

kommissionens beslut och erkände att 

medborgarinitiativet ”Stop TTIP” inte 

utgjorde en otillåten inblandning i 

lagstiftningsprocessen utan var en 

berättigad inledning på en demokratisk 

debatt, om någon sådan ska hinna hållas. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 22 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet stöder 

ombudsmannens åtagande att förbättra 

insynen i EU:s lobbyverksamhet, och 

uppmanar kommissionen att fullt ut följa 

ombudsmannens förslag till förbättringar 

av EU:s öppenhetsregister genom att göra 

det till ett obligatoriskt centralt nav för 

insyn för alla EU:s institutioner och byråer. 

Parlamentet betonar att tydliga åtgärder bör 

vidtas och att en konsekvent och effektiv 

tidsplan bör utvecklas för detta ändamål. 

Parlamentet betonar vikten av ökad insyn, 

inklusive avseende information om 

finansiering, intressegrupper och 

ekonomiska intressen. 

22. Europaparlamentet stöder 

ombudsmannens åtagande att förbättra 

insynen i EU:s lobbyverksamhet, och 

uppmanar kommissionen att fullt ut följa 

ombudsmannens förslag till förbättringar 

av EU:s öppenhetsregister genom att göra 

det till ett helt obligatoriskt och rättsligt 

bindande centralt nav för insyn för alla 

EU:s institutioner, byråer och 

intresseorganisationer. Parlamentet 

betonar att tydliga åtgärder bör vidtas och 

att en konsekvent och effektiv tidsplan bör 

utvecklas för antagande av en EU-

lagstiftningsakt. Parlamentet betonar 

vikten av full insyn, inklusive avseende 

information om finansiering, 

intressegrupper och ekonomiska intressen. 

Or. en 

 

 


