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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la transparența, responsabilitatea și integritatea în instituțiile UE 

(2015/2041(INI)) 

Parlamentul European, 

– având în vedere Decizia sa din 15 aprilie 2014 referitoare la modificarea Acordului 

interinstituțional privind registrul de transparență 1 (registrul lobbyiștilor din UE), 

– având în vedere decizia Comisiei din 25 noiembrie 2014 de a nu se întâlni cu lobbyiști 

neînregistrați și de a publica informațiile din întâlnirile cu grupurile de lobby; 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale și avizele Comisiei 

pentru comerț internațional, Comisiei pentru control bugetar, Comisiei pentru mediu, 

sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru afaceri juridice și al Comisiei 

pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0000/2015), 

A. întrucât Uniunea „respectă principiul egalității cetățenilor săi, care beneficiază de o 

atenție egală din partea instituțiilor” (articolul 9 din Tratatul privind Uniunea 

Europeană) și întrucât „orice cetățean are dreptul de a participa la viața democratică a 

Uniunii”, iar „deciziile se iau în mod cât mai deschis și la un nivel cât mai apropiat 

posibil de cetățean” [articolul 10 alineatul (3)]; 

B. întrucât, în cele mai multe privințe, instituțiile UE sunt mai avansate decât instituțiile 

politice naționale și regionale în materie de transparență, responsabilitate și integritate; 

C. întrucât, ținând cont de distanța între UE și cetățenii săi, instituțiile UE trebuie să 

depună eforturi pentru adoptarea celor mai înalte standarde de transparență, 

responsabilitate și integritate posibile; 

D. întrucât activitățile de lobby netransparente și unilaterale constituie o amenințare majoră 

la adresa elaborării politicilor și a interesului public; 

Introducerea amprentei legislative - registrul lobbyiștilor trebuie să fie obligatoriu 

1. consideră că Parlamentul, Comisia și Consiliul ar trebui să înregistreze și să divulge 

toate informațiile primite de la lobbyiștii și reprezentanții grupurilor de interese privind 

proiectele de politici, acte cu putere de lege și de amendamente sub forma unei 

„amprente legislative”; sugerează că această amprentă legislativă ar trebui să constea 

într-un formular anexat la rapoarte și să prezinte detaliile privind toți lobbyștii cu care 

persoanele responsabile de un anumit dosar s-au întâlnit în procesul de elaborare a 

fiecărui raport și un al doilea document care să enumere toate contribuțiile scrise 

primite; 

2. solicită Comisiei să extindă și să îmbunătățească inițiativa sa actuală, așa cum se 

                                                 
1  Texte adoptate, P7_TA(2014)0376.  
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prevede în decizia sa din 25 noiembrie 2014 privind publicarea informațiilor referitoare 

la reuniunile dintre membrii Comisiei și organizații sau persoane care desfășoară 

activități independente; consideră că înregistrarea datelor privind reuniunile ar trebui 

extinsă pentru a include toate persoanele implicate în procesul elaborării politicilor UE; 

3. invită Comisia să pună la dispoziția publicului toate informațiile privind influența 

lobby-ului într-un format ușor accesibil prin intermediul unei baze de date online 

centralizate; 

4. consideră că, în rândul membrilor Parlamentului European, deputații desemnați 

raportori sau președinți de comisie au o responsabilitate specială să mențină 

transparența cu privire la contactele pe care le au cu lobbyiștii, având în vedere rolul lor 

în legislația UE; 

5. sugerează că acest cod de conduită ar trebui să fie modificat, astfel încât să devină 

obligatoriu ca raportorii și președinții de comisie să adopte aceleași practici de a se 

întâlni numai cu lobbyiști înregistrați și de a publica informații online cu privire la astfel 

de reuniuni, iar raportorii să publice o amprentă legislativă; 

6. consideră că ar trebui să se prevadă, printr-o modificare, obligația publicării de 

informări lunare privind cheltuielile cu activitățile de lobby; 

7. își reiterează apelul adresat cu mult timp în urmă pentru susținerea unui registru UE al 

lobbyiștilor pe baza unui act juridic care să elimine toate lacunele și să creeze un 

registru obligatoriu pentru toți lobbyiști; consideră că propunerea de act legislativ ar 

putea lua în considerare progresele înregistrate prin modificările la Acordul 

interinstituțional și la Codul de conduită al Parlamentului; 

8. reiterează apelul adresat Consiliului de a susține cât mai curând această propunere; 

Transparență, responsabilitate și integritate în relațiile cu lobbyiștii 

9. consideră că transparența în domeniul lobby-ului prin raportarea lunară realizată de 

lobbyiști cu privire la reuniunile lor este un element esențial pentru viitoarea legislație a 

UE; 

10. consideră că, atunci când se interpretează „comportamentul necorespunzător”, în sensul 

literei (b) din Codul de conduită, această expresie ar trebui înțeleasă ca incluzând 

refuzarea invitațiilor oficiale la audieri sau comisii fără motive suficiente; 

11. insistă asupra faptului că, în registrul lobbyiștilor, cabinetele de avocatură înregistrate ar 

trebui să declare toți clienții în numele cărora desfășoară activități care fac obiectul 

registrului; 

12. solicită Biroului să restricționeze accesul în clădirile Parlamentului European pentru 

organizațiile sau persoanele neînregistrate, obligând toți vizitatorii sediilor sale să 

semneze o declarație prin care afirmă că nu sunt lobbyiști care intră în sfera de aplicare 

a registrului sau, în caz contrar, să declare înregistrarea în respectivul registru; 

13. consideră că este necesar să se introducă urgent un sistem adecvat de monitorizare a 
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informațiilor transmise în scopul de a garanta că informațiile pe care cei înregistrați le 

furnizează sunt semnificative, exacte, actualizate și complete; 

14. consideră că ar trebui să fie verificate cel puțin 5 % dintre declarații în fiecare an; 

15. consideră că reprezentanțele guvernelor naționale, regionale și locale nu ar trebui să 

intre sub incidența registrului lobbyiștilor în cazul în care acestea au propriul registru 

obligatoriu al lobbyiștilor și nu oferă un spațiu pentru actorii privați sau pentru societăți 

în cadrul reprezentanțelor lor; 

Apărarea integrității împotriva conflictelor de interese 

16. consideră că, în afara membrilor Comitetului consultativ aleși dintre membrii 

Parlamentului European, majoritatea membrilor ar trebui să fie aleși din afara instituției, 

trebuie să fie experți calificați în domeniul reglementării eticii, ar trebui să fie recrutați 

pe baza unei invitații deschise și ar trebui să includă reprezentanți ai societății civile; 

17. consideră că ar trebui modificat Codul de conduită pentru a permite Comitetului 

consultativ extins să adopte deciziile finale în locul Președintelui; 

18. consideră că Regulamentul de procedură ar trebui modificat în ceea ce privește 

declarațiile de interese financiare ale deputaților pentru a însărcina Comitetul 

consultativ și serviciile administrative care îl susțin să realizeze verificări factuale prin 

sondaj și pentru a le permite acestora să solicite dovezi, dacă este necesar; 

19. consideră că articolul 3 din Codul de conduită pentru deputați ar trebui reformulat 

pentru a preciza în mod clar interdicția ca deputații să aibă și alte locuri de muncă sau 

alte activități remunerate care ar putea conduce la un conflict de interese; 

20. consideră că ar trebui redusă la jumătate remunerația plătită de Parlament deputaților 

care au venituri, fie ca angajați, fie ca lucrători independenți, din orice activitate externă 

în paralel cu mandatul de deputat în Parlamentul European; 

Perioadele existenței stării de incompatibilitate pentru a asigura integritatea în rândul 

personalului și a persoanelor care dețin mandate 

21. consideră că ar trebui modificat Codul de conduită pentru a prevedea o „perioadă a 

existenței stării de incompatibilitate” de trei ani în care deputații nu se pot implica în 

activități de lobby în domeniul în care au avut responsabilități parlamentare; 

22. consideră că pentru membrii Comisiei „perioada existenței stării de incompatibilitate” 

ar trebui prelungită la trei ani și că o perioadă de incompatibilitate de doi ani ar trebui să 

se aplice, de asemenea, tuturor angajaților Comisiei implicați în elaborarea sau punerea 

în aplicare a legislației sau tratatelor UE, inclusiv agenții contractuali; 

Componența echilibrată a grupurilor de experți 

23. salută intenția Comisiei de a da curs recomandărilor Ombudsmanului împotriva 

conflictelor de interese în grupurile de experți; 

24. susține apelul Ombudsmanului pentru să stabili drept cerință pentru numirea în 
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grupurile de experți înscrierea în Registrul lobbyiștilor, cu excepția cazului în care 

persoanele în cauză sunt funcționari guvernamentali și primesc toate veniturile sau cea 

mai mare parte a veniturilor lor din partea unor instituții de stat, cum ar fi universitățile; 

Integritate prin control independent al finanțării partidelor politice europene 

25. consideră că controlarea de către Parlament a finanțării partidelor politice europene ar fi 

o sursă inutilă de conflict de interese; 

26. solicită ca un organism neutru să fie însărcinat cu controlarea finanțării partidelor 

politice europene; 

Realizarea obiectivului de acces deplin la documentele 

27. solicită ca cetățenii să beneficieze de același drept de recurs atunci când solicită 

informații, ca atunci când solicită documente specifice; 

28. consideră că ar fi exemplar că Parlamentul să listeze toate documentele sale disponibile 

în cadrul unui registru online și invită Comisia și Consiliul să urmeze acest exemplu în 

ceea ce privește toate documentele lor; 

29. consideră că Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 ar trebui actualizat urgent, în 

conformitate cu cerințele Tratatului de la Lisabona, extinzându-se domeniului său de 

aplicare pentru a viza toate instituțiile, organele, oficiile și agențiile UE care nu sunt în 

prezent vizate, cum ar fi Consiliul European, Banca Centrală Europeană, Curtea de 

Justiție a Uniunii Europene, Europol și Eurojust; 

30. solicită Comisiei să se asigure că actorii din afara UE care primesc fonduri UE sunt la 

fel de responsabili ca instituțiile UE atunci când cheltuiesc fonduri ale UE; 

31. consideră că dreptul de acces al Parlamentului la documente ale altor instituții ale UE în 

temeiul Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 nu ar trebui în niciun caz considerat mai 

slab decât cel al cetățenilor individuali; 

Transparență în sensul responsabilității în cadrul procesului legislativ 

32. regretă faptul că lipsa de transparență a Consiliului îi împiedică pe cetățeni și 

parlamentele naționale tragă la răspundere guvernele din cauza lipsei de informații 

privind pozițiile individuale ale statelor membre; 

33. consideră, prin urmare, că reuniunile pregătitoare în cadrul Consiliului ar trebui să fie 

publice în aceeași măsura ca reuniunile comisiilor Parlamentului; 

34. consideră că președinții comisiilor parlamentare ar trebuie să publice, în mod proactiv, 

procesele-verbale și toate documentele utilizate în cadrul trilogurilor; 

35. solicită Președinției Consiliului să includă toate documentele din cadrul trilogului în 

registrul de documente pentru a permite accesul în conformitate cu Regulamentul (CE) 

nr. 1049/2001; 

Transparența reprezentării și a negocierilor externe ale UE 
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36. consideră că deputații în Parlamentul European ar trebui să aibă acces la toate 

documentele Comisiei, în cazul în care este necesar, în circumstanțe excepționale, într-o 

sală de lectură; 

37. consideră inacceptabil faptul că Parlamentul are acces mai redus sau mai restrâns la 

documentele din cadrul negocierilor comerciale decât unii membri ai parlamentelor 

naționale; 

38. invită Comisia să pună în practică toate recomandările Ombudsmanului în favoarea 

creșterii gradului de transparență în negocierile comerciale; 

39. recunoaște progresele realizate în ceea ce privește transparența negocierilor comerciale, 

dar insistă asupra faptului că aceste progrese cu privire la TTIP trebuie extinse la toate 

negocierile comerciale; 

40. consideră că, în cazul în care Comisia participă la negocieri comerciale, aceasta ar 

trebui să publice mandatele de negociere, toate pozițiile de negociere, toate cererile și 

ofertele și toate proiectele textelor consolidate de negociere înaintea fiecărei runde de 

negocieri, astfel încât Parlamentul European și parlamentele naționale, precum și 

organizațiile societății civile și publicul larg să poată face recomandări pe baza acestora 

în faza negocierilor în care încă se pot face comentarii și înainte ca acordul să fie trimis 

spre ratificare; 

41. invită Comisia să propună un acord interinstituțional în vederea codificării acestor 

principii pentru toate negocierile comerciale; 

Transparența și răspunderea în ceea ce privește guvernanța economică în zona euro 

42. consideră că deciziile luate sau pregătite în cadrul Eurogrupului, Comitetului economic 

și financiar, reuniunilor „informale” ale Consiliului ECOFIN și summiturilor zonei euro 

trebuie să devină mai transparente și mai responsabile, inclusiv prin publicarea 

proceselor-verbale; 

Protecția denunțătorilor și lupta împotriva corupției 

43. regretă faptul că, potrivit constatărilor Ombudsmanului, instituțiile UE nu au pus încă în 

aplicare în mod adecvat norme de protejare a denunțătorilor; atrage atenția asupra 

faptului că, până în prezent, numai Comisia, Ombudsmanul și Curtea de Conturi au 

adoptat astfel de norme; 

44. consideră că protecția eficace a denunțătorilor este o armă esențială împotriva corupției 

și, prin urmare, își reiterează apelul adresat Comisiei de a pregăti o directivă de 

protecție a denunțătorilor, inclusiv standarde minime de protecție la nivel european; 

45. consideră că revizuirea în curs a legislației electorale a UE ar trebui să includă o regulă 

conform căreia persoanele găsite vinovate de corupție împotriva intereselor financiare 

ale UE sau în statele membre nu pot să candideze în alegerile pentru Parlamentul 

European în următoarele două legislaturi ale acestuia; 

46. consideră că persoanele sau societățile conduse sau deținute de astfel de persoane, care 
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sunt găsite vinovate de corupție în UE, ar trebui, pentru o perioadă de cel puțin trei ani, 

să nu aibă voie să participe la contracte de achiziții publice cu Uniunea Europeană sau 

să beneficieze de fonduri UE; 

Consolidarea controlului parlamentar asupra Comisiei și agențiilor sale 

47. invită Comisia să elaboreze un regulament-cadru referitor la toate agențiile UE, în 

temeiul căruia i se vor acorda Parlamentului competențe de codecizie în procedura de 

alegere sau de concediere a directorilor acestor agenții și un drept direct de a îi interoga 

și audia; 

48. sprijină parlamentele naționale care îi invită pe comisari pentru a îi audia; 

49. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 

Comisiei. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

Distanța față de cetățenii obligă la adoptarea celor mai înalte standarde de 

transparență, responsabilitate și integritate 

Instituțiile UE sunt mai transparente, mai responsabile și mai curate decât majoritatea 

celorlalte instituții politice de la nivel național sau regional în Europa. Cetățenii pot urmări 

aproape toate reuniunile comisiilor difuzate on-line (prin web streaming), transparență care nu 

există în cea mai mare parte a parlamentelor statelor membre până în prezent. Comisia 

Europeană este o administrație deschisă, mult mai transparentă și mai accesibilă decât ceea ce 

cunoaștem în majoritatea statelor membre. Cu toate acestea, din mai multe motive, politica de 

la Bruxelles este mai îndepărtată de cetățenii din întreaga UE. Nivelul general al încrederii 

cetățenilor în instituțiile UE, potrivit sondajelor Eurostat se ridica la 42 la sută în 2014. 

Aceasta reprezintă o creștere față de anul anterior, însă este un nivel scăzut, în comparație cu 

situația din trecut; acesta a fost de 59 la sută în 2002. Într-o majoritate de 20 de state membre 

încrederea cetățenilor în instituțiile naționale este, în prezent, mai mare. Doar într-un număr 

minoritar de 8 țări, cetățenii au mai multă încredere în instituțiile UE decât în cele naționale. 

Politica locală și națională sunt mai apropiate de cetățeni. Mass-media prezintă mai multe știri 

cu privire la acestea, cetățenii au mai multe contacte personale cu reprezentanții lor, uneori 

chestiunile în discuție par mai puțin abstracte, iar limba nu reprezintă de obicei o barieră în 

politica de la nivel național și local. Cu toate acestea, în afară de aceste diferențe structurale, 

politica UE este considerată ca fiind mai îndepărtată de mulți cetățeni, din cauza unei 

percepute lipse de influență a cetățenilor. Mai mult, Uniunea Europeană de astăzi este văzută 

uneori mai degrabă ca o Europă a lobbyiștilor, decât o Europă a cetățenilor. Există mai mulți 

lobbyiști activi la Bruxelles, decât la Washington D.C. Cercetările arată un dezechilibru imens 

între accesul și influența exercitate de interesele puternice ale mediului de afaceri asupra 

factorilor de decizie ai UE și cele exercitate de interesele societale mai slabe asupra acestor 

factori. Pentru a reduce distanța percepută, prezentul raport solicită o abordare pe trei niveluri: 

instituțiile UE trebuie să consolideze transparența, răspunderea și integritatea și să stabilească 

cele mai înalte standarde posibile în aceste domenii. 

Integritate înseamnă un tratament echitabil și egal al intereselor cetățenilor 

Tratatul de la Lisabona garantează că „Uniunea respectă principiul egalității cetățenilor săi, 

care beneficiază de o atenție egală din partea instituțiilor sale” (articolul 9) și că „orice 

cetățean are dreptul de a participa la viața democratică a Uniunii”. Cu toate acestea, realitatea 

este diferită: accesul privilegiat al grupurilor puternice de lobby la factorii de decizie ai UE 

este în contrast flagrant cu tratamentul egal al intereselor cetățenilor. Persoanele care dețin 

deja mai mulți bani și putere pot cu ușurință să exercite o influență relativ mai mare. Pentru a 

elimina această lacună, instituțiile UE trebuie să își consolideze integritatea. Integritatea 

înseamnă acces și forță egale pentru cetățeni în procesul de luare a deciziilor. Favorizarea 

intereselor speciale în dauna interesului general este contrariul integrității. Obiectivul 

prezentului raport este de a contribui la separarea puterii economice, de cea politică. Acest 
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lucru este, de asemenea, în interesul marii majorități a întreprinderilor mici și mijlocii din 

Europa. În situațiile în care legile sunt redactate de companiile multinaționale, întreprinderile 

mici nu pot prospera. 

Responsabilizarea cetățenilor prin acordarea accesului la informații și documente 

Pentru obținerea integrității în politica UE tratatele dau o nouă direcție și prevăd la 

articolul 10 alineatul (3) din TUE că: „Deciziile se iau în mod cât mai deschis și la un nivel 

cât mai apropiat posibil de cetățean”. Prin urmare, înțelegem prin transparență punerea la 

dispoziția cetățenilor în timp util a tuturor informațiile relevante pentru a reduce posibilele 

decalaje în materie de informare între cetățeni și lobbyiști, inclusiv între grupurile care 

reprezintă interesele speciale ale mediului de afaceri și cele care reprezintă interese societale 

mai generale. Litera și spiritul tratatelor prevede o atenție specială pentru momentul acordării 

accesului la informații. Luarea deciziilor „la un nivel cât mai apropiat posibil de cetățean” 

înseamnă că cetățenii ar trebui să beneficieze de timp pentru a procesa informațiile înainte de 

luarea deciziilor. În plus, chestiunea egalității dintre cetățeni este o chestiune care ține de 

timp. Având în vedere că procesul de luare a deciziilor este, de obicei, un proces continuu 

diferența este făcută de accesul la documente și la informații înainte de încheierea 

înțelegerilor. Diferențele dintre specialiștii cu resurse, pe de o parte, și cetățeni și chiar 

membri ai Parlamentului, pe de altă parte, sunt în contradicție cu tratatele și corup integritatea. 

Prin urmare, documente secrete și neoficiale care circulă între câțiva privilegiați nu sunt 

acceptabile. Tratatele impun o distincție clară: documente sunt publice sau, în mod 

excepțional, sunt clasificate. Aceasta înseamnă că tot ceea ce știu lobbyiști trebuie să fie 

informație publică pentru toată lumea. 

Procesul de elaborare a legislației UE este esențial pentru consolidarea transparenței în cadrul 

Uniunii Europene. Publicul are dreptul să știe cine a exercitat influență asupra procesului de 

elaborare a legislației. Un instrument semnificativ pentru a atinge un nivel mai ridicat de 

transparență în legislația UE este introducerea unei amprente legislative. Aceasta înregistrează 

influența diferitelor interese asupra fiecărui act legislativ și permite evaluarea unei eventuale 

inegalități în ceea ce privește influența. În plus, cu cât informațiile mai relevante despre 

reuniuni și contribuții devin disponibile în timp real, cu atât mai mult dezechilibrul poate fi 

corectat înainte de adoptarea legislației. Studiul realizat de departamentul tematic pentru 

Comisia AFCO și intitulat „Aspecte instituționale și constituționale ale reprezentării 

intereselor speciale” recomandă să fie analizată introducerea acesteia. 

Răspunderea instituțiilor UE prin transparență 

Scandaluri, cum au fost scandalurile de genul bani pentru amendamente, au fost factori 

determinanți pentru noi norme de garantare a integrității politicii UE. În ceea ce privește toate 

activitățile instituțiilor, tratatele stipulează că „în îndeplinirea misiunilor lor, instituțiile, 

organele, oficiile și agențiile Uniunii sunt susținute de o administrație europeană transparentă, 

eficientă și independentă” [articolul 298 alineatul (1) din TFUE]. Răspunderea poate fi 

obținută numai prin intermediul unor dispoziții care să garanteze că instituțiile, persoanele 

care dețin mandate și personalul informează în mod transparent cu privire la activitatea lor.  

Deși numeroase etape ale legislației UE sunt mai transparente decât în statele membre, o fază 

decisivă a procedurii de codecizie dispare în spatele ușilor închise. Utilizarea sporită a 
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negocierilor informale în formatul trilogurilor a dus la situația în care 80 % din legislația UE 

este adoptată în prezent în primă lectură. Există o problemă în ceea ce privește transparența 

acestor reuniuni secrete: nu există procese-verbale ale acestor reuniuni, participanții la acestea 

și pozițiile lor rămân necunoscute, documente secrete uneori ajung în mâinile unor lobbyiști, 

dar nu și la publicul larg. Această transparență selectivă în favoarea unor actori privilegiați 

corupe integritatea procedurii actuale, cetățenii nefiind tratați în mod egal. 

Apărarea integrității împotriva conflictelor de interese cu un control independent 

Cele mai bune standarde disponibile sunt necesare pentru a proteja integritatea membrilor și a 

personalului instituțiilor UE. Aceste standarde trebuie să includă activitățile membrilor și ale 

personalului, atât în interiorul, cât și în afara instituțiilor UE, precum și în timpul și după 

încheierea mandatului lor în cadrul instituțiilor UE, de exemplu prin introducerea unor 

perioade de existență a stării de incompatibilitate, dacă doresc să urmeze o carieră în domenii 

strâns legate de activitatea lor instituțională. 

Neutralitatea este un criteriu important pentru supravegherea eficientă a respectării normelor. 

Raportul anticorupție al UE din 2014 concluzionează că independența agențiilor pentru 

combaterea corupției este un factor esențial pentru succesul lor: „În unele cazuri, atunci când 

agențiile au un mandat solid, conducerea devotată și independentă s-a dovedit a fi factorul 

determinant al unei evoluții care a permis aducerea în fața justiției a cazurilor de corupție la 

nivel înalt.” (p. 41) Prin urmare, atribuirea supravegherii respectării normelor de către membri 

și personal unor organisme externe și neutre constituie una dintre lecțiile învățate din 

actualele sisteme de integritate. O astfel de supraveghere independentă este practicată în state 

membre precum Franța și Croația. Pe de altă parte, de asemenea, trebuie abordate eventualele 

conflicte de interese în privința componenței grupurilor de experți și a controlului finanțării 

partidelor politice europene. Grupurile de experți nu trebuie să permită reprezentanților de 

interese speciale să participe în mod direct la elaborarea actelor legislative care îi afectează. 

Parlamentul European nu ar trebui să supravegheze finanțarea partidelor din care face parte 

majoritatea deputaților săi. 

Reconsolidarea încrederii în negocierile comerciale prin transparență 

În comparație cu politica europeană, negocierile privind comerțul internațional sunt chiar mai 

îndepărtate de cetățeni. Acordurile comerciale sunt de obicei obligatorii în Uniunea 

Europeană, fapt ce îngreunează schimbarea acestor decizii atunci când majoritatea politică sau 

opinia publică se schimbă. Din cauza acestui impact major al acordurilor comerciale, 

negocierile trebuie să se ridice și mai mult la cele mai înalte standarde de transparență și 

responsabilitate. S-a susținut, în dauna transparenței în negocierile comerciale, că secretul ar 

aduce mai ușor succesul unei negocieri. Cu toate acestea, exemple de la Organizația Mondială 

a Comerțului (OMC), Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor 

climatice (CCONUSC) sau Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI) dovedesc 

faptul că tratatele internaționale pot fi negociate cu succes prin transparența totală în privința 

documentelor oficiale și chiar a dezbaterilor publice. Având în vedere creșterea nemulțumirii 

la nivel european față de negocierile TTIP în curs, precum și finalizarea negocierilor CETA, 

Uniunea Europeană ar trebui să adapteze cele mai bune practici pentru a îmbunătăți 

transparența, responsabilitatea și integritatea tuturor negocierilor sale comerciale. 


