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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION 

om öppenhet, ansvarstagande och integritet i EU:s institutioner 

(2015/2041(INI)) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av sitt beslut av den 15 april 2014 om ändring av det interinstitutionella 

avtalet om öppenhetsregistret1 (EU-lobbyregister), 

– med beaktande av kommissionens beslut av den 25 november 2014 om att inte träffa 

oregistrerade lobbyister och om att offentliggöra information om lobbymöten, 

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandena 

från utskottet för internationell handel, budgetkontrollutskottet, utskottet för miljö, 

folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för rättsliga frågor och utskottet för 

medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0000/2015), och 

av följande skäl: 

A. Unionen ”ska i all sin verksamhet respektera principen om jämlikhet mellan sina 

medborgare, som ska få lika uppmärksamhet från unionens institutioner” (artikel 9 i 

fördraget om Europeiska unionen), ”varje medborgare ska ha rätt att delta i unionens 

demokratiska liv” och ”besluten ska fattas så öppet och så nära medborgarna som 

möjligt” (artikel 10.3). 

B. EU-institutionerna ligger i de flesta avseenden redan före nationella och regionala 

politiska institutioner i fråga om öppenhet, ansvarstagande och integritet. 

C. Med tanke på att avståndet växer mellan EU och dess medborgare måste EU-

institutionerna sträva efter högsta möjliga normer för öppenhet, ansvarstagande och 

integritet. 

D. Ensidig lobbyverksamhet utan insyn utgör ett betydande hot mot beslutsfattandet och 

allmänintresset. 

Införande av avtryck i lagstiftningsprocessen (legislative footprints) genom att göra 

lobbyregistret så obligatoriskt som möjligt 

1. Europaparlamentet anser att kommissionen, parlamentet och rådet bör registrera och 

lämna ut alla synpunkter som tas emot från lobbyister/företrädare för intressegrupper 

om förslag till politik, lagar och ändringsförslag som ”avtryck i lagstiftningsprocessen”. 

Parlamentet föreslår att dessa avtryck i lagstiftningsprocessen ska anta formen av ett 

formulär som fogas till betänkanden, med en förteckning över alla lobbyister som de 

som ansvarar för ett visst ärende har träffat när de har utarbetat varje betänkande, och ett 

andra dokument som innehåller alla skriftliga synpunkter som tagits emot. 

                                                 
1 Antagna texter, P7_TA(2014)0376.  
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2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utöka och förbättra sitt nuvarande 

initiativ, så som det beskrivs i kommissionens beslut av den 25 november 2014 om 

offentliggörande av information om möten som hålls mellan kommissionsledamöter och 

organisationer eller egenföretagare. Parlamentet anser att registreringen av 

mötesuppgifter bör utökas till att omfatta alla som är involverade i EU:s utformning av 

politiken. 

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra all information om lobbypåverkan 

lättillgänglig för allmänheten genom en centraliserad databas på internet. 

4. Europaparlamentet anser att de ledamöter av Europaparlamentet som utnämns till 

föredragande eller utskottsordförande har ett särskilt ansvar att visa ett öppet 

förhållningssätt när det gäller deras kontakter med lobbyister, med tanke på deras roll i 

EU:s lagstiftningsarbete. 

5. Europaparlamentet föreslår att uppförandekoden ändras så att det blir obligatoriskt för 

föredragande och utskottsordförande att tillämpa samma arbetssätt genom att endast 

träffa registrerade lobbyister och offentliggöra information om sådana möten på 

internet, samt för föredragande att offentliggöra avtrycken i lagstiftningsprocessen. 

6. Europaparlamentet anser att obligatoriska månatliga uppdateringar om lobbyutgifter bör 

införas genom en ändring. 

7. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning sedan lång tid om att komplettera EU:s 

lobbyregister med en rättsakt för att stänga alla kryphål och få till stånd ett fullt ut 

obligatoriskt register för alla lobbyister. Parlamentet anser att förslaget till denna 

rättsakt skulle kunna ta hänsyn till de framsteg som görs genom ändringar av det 

interinstitutionella avtalet och parlamentets uppförandekod. 

8. Europaparlamentet uppmanar på nytt rådet att ansluta sig till systemet med 

lobbyregistret så snart som möjligt. 

Öppenhet, ansvarstagande och integritet i kontakterna med lobbyister 

9. Europaparlamentet betraktar öppenheten i fråga om lobbyverksamhet genom månatlig 

rapportering från lobbyisternas sida om de möten som hållits som en väsentlig del av 

EU:s lagstiftningsarbete framöver. 

10. Europaparlamentet anser att uttrycket ”olämpligt uppträdande”, i den mening som avses 

i led b i uppförandekoden, bör omfatta avböjande av formella inbjudningar till 

utfrågningar eller utskott utan tillräckliga skäl. 

11. Europaparlamentet insisterar på att registrerade advokatbyråer i lobbyregistret bör 

redogöra för alla klienter för vilka de bedriver verksamhet som omfattas av registret. 

12. Europaparlamentet uppmanar presidiet att begränsa tillträdet till parlamentets lokaler för 

oregistrerade organisationer eller individer genom att se till att alla besökare till 

lokalerna skriftligen försäkrar antingen att de inte är lobbyister i den mening som avses 

i registret eller att de är registrerade. 
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13. Europaparlamentet ser det som nödvändigt att utan dröjsmål införa ett lämpligt 

övervakningssystem för inlämnad information för att se till att den information som 

registrerade lämnar är meningsfull, korrekt, aktuell och heltäckande. 

14. Europaparlamentet anser att minst 5 procent av dessa redogörelser bör kontrolleras 

årligen. 

15. Europaparlamentet anser att representationer för nationella, regionala och lokala 

myndigheter inte bör omfattas av EU:s lobbyregister om de har ett eget obligatoriskt 

lobbyregister och inte upplåter arbetsplatser till privata eller kommersiella aktörer på 

sina representationer. 

Att försvara integriteten mot intressekonflikter 

16. Europaparlamentet anser att de medlemmar av den rådgivande kommittén som utses 

bland ledamöterna av Europaparlamentet bör kompletteras med en majoritet av externt 

utsedda medlemmar som måste vara kvalificerade experter på etiska regler och bör 

tillsättas genom ett öppet förfarande som inbegriper personer som ingår i det civila 

samhället. 

17. Europaparlamentet anser att uppförandekoden bör ändras så att den utökade rådgivande 

kommittén ges rätt att i stället för talmannen anta slutliga beslut. 

18. Europaparlamentet anser att arbetsordningen bör ändras när det gäller ledamöternas 

förklaringar om ekonomiska intressen, så att den rådgivande kommittén och dess 

administrativa enhet ges i uppgift att göra stickprov och ges rätten att vid behov begära 

verifikationer. 

19. Europaparlamentet anser att artikel 3 i uppförandekoden för ledamöter bör 

omformuleras så att den kommer att inkludera ett tydligt förbud mot att ledamöter har 

anställningar vid sidan om eller utför annat avlönat arbete som skulle kunna medföra 

intressekonflikter. 

20. Europaparlamentet anser att ledamöternas arvode från Europaparlamentet bör reduceras 

med hälften av vad de tjänar, som anställda eller egenföretagare, genom aktiviteter som 

de utför parallellt med sitt uppdrag som ledamöter av Europaparlamentet. 

Karenstider för att säkerställa integriteten bland befattningshavare och personal 

21. Europaparlamentet anser att uppförandekoden bör ändras så att det införs en karenstid 

på tre år under vilken ledamöter inte får engagera sig i lobbyarbete inom sina 

parlamentariska ansvarsområden. 

22. Europaparlamentet anser att karenstiden för kommissionsledamöter bör utökas till tre år 

och att två års karenstid även bör tillämpas på all kommissionspersonal som arbetar med 

att utarbeta eller genomföra EU-lagstiftning eller fördrag, inbegripet kontraktsanställd 

personal. 
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Välavvägd sammansättning av expertgrupper 

23. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att följa upp Europeiska 

ombudsmannens rekommendationer i fråga om intressekonflikter inom expertgrupper. 

24. Europaparlamentet stöder ombudsmannens förslag om att införande av uppgifter i 

lobbyregistret bör bli ett krav för utnämning till expertgrupper, förutsatt att de berörda 

personerna inte är offentliga tjänstemän och inte får alla eller den största delen av sina 

övriga inkomster från statliga institutioner såsom universitet. 

Integritet genom en oberoende kontroll av europeiska politiska partiers finansiering 

25. Europaparlamentet ser Europaparlamentets kontroll av europeiska politiska partiers 

finansiering som en onödig intressekonflikt. 

26. Europaparlamentet anser att kontrollen av europeiska politiska partiers finansiering bör 

vara en uppgift som anförtros åt ett neutralt organ. 

Förverkligande av målet att få till stånd full tillgång till handlingar 

27. Europaparlamentet anser att medborgarna bör ha samma överklaganderätt när de begär 

information som de har när de begär tillgång till specifika handlingar. 

28. Europaparlamentet ser det som ett föredöme att Europaparlamentet förtecknar alla 

handlingar som en del av ett register på internet, och uppmanar kommissionen och rådet 

att följa detta exempel för alla sina handlingar. 

29. Europaparlamentet anser att förordning (EG) nr 1049/2001 utan dröjsmål bör 

uppdateras, i enlighet med det som föreskrivs i Lissabonfördraget, genom att man ökar 

dess räckvidd så att den kommer att omfatta EU:s alla institutioner, organ och byråer 

som i nuläget inte omfattas, t.ex. Europeiska rådet, Europeiska centralbanken, 

Europeiska unionens domstol, Europol och Eurojust. 

30. Europaparlamentet begär att kommissionen ska se till att tredjelandsaktörer som erhåller 

EU-medel har samma redovisningsskyldighet som EU-institutionerna när de använder 

sådana medel. 

31. Europaparlamentet anser att Europaparlamentets rätt till tillgång till handlingar från 

andra EU-institutioner aldrig får ses som svagare än den rätt som varje enskild 

medborgare har enligt förordning (EG) nr 1049/2001. 

Öppenhet för att uppnå ansvarstagande inom ramen för lagstiftningsprocessen 

32. Europaparlamentet beklagar att rådets bristande öppenhet hindrar medborgare och 

nationella parlament att ställa regeringar till svars på grund av bristen på information 

om de enskilda medlemsstaternas ståndpunkter. 

33. Europaparlamentet anser därför att förberedande möten inom rådet bör vara lika 

offentliga som sammanträdena i parlamentets utskott. 
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34. Europaparlamentet anser att ordförandena för parlamentets utskott proaktivt bör 

offentliggöra protokoll och alla övriga handlingar från trepartsmöten. 

35. Europaparlamentet uppmanar rådets ordförandeskap att inkludera alla 

trepartsmöteshandlingar i registret över handlingar så att de blir tillgängliga i 

överensstämmelse med förordning (EG) nr 1049/2001. 

Den externa representationens öppenhet och EU:s förhandlingar 

36. Europaparlamentet anser att ledamöterna bör få tillgång till kommissionens alla 

handlingar, vid behov – i undantagsfall – i ett särskilt läsrum. 

37. Europaparlamentet betraktar det som oacceptabelt att parlamentet har mindre, eller 

mindre öppen, tillgång till handlingar inom ramen för handelsförhandlingar än vissa 

ledamöter av nationella parlament. 

38. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förverkliga ombudsmannens alla 

rekommendationer för att få till stånd en ökad öppenhet i handelsförhandlingar. 

39. Europaparlamentet noterar de framsteg som gjorts för öppenheten i 

handelsförhandlingar men understryker att dessa framsteg med avseende på TTIP måste 

utökas till att omfatta alla handelsförhandlingar. 

40. Europaparlamentet anser att kommissionen, när den deltar i handelsförhandlingar, bör 

offentliggöra förhandlingsmandaten, alla förhandlingspositioner, alla begäranden och 

erbjudanden och alla konsoliderade utkast till förhandlingstexter före nästa 

förhandlingsrunda, så att Europaparlamentet och nationella parlament samt 

organisationer i det civila samhället och den bredare allmänheten kan komma med 

rekommendationer i frågorna innan förhandlingarna stängs för synpunkter och avtalet 

går till ratificering. 

41. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå ett interinstitutionellt avtal för 

att kodifiera dessa principer för alla handelsförhandlingar. 

Öppenhet och ansvarstagande inom ramen för den ekonomiska styrningen av euroområdet 

42. Europaparlamentet anser att beslut som fattas eller bereds i Eurogruppen, i Ekonomiska 

och finansiella kommittén, vid ”informella” Ekofinrådsmöten och vid eurotoppmöten 

bör präglas av öppenhet och ansvarstagande, även genom att deras protokoll 

offentliggörs. 

Skydd av visselblåsare och kampen mot korruption 

43. Europaparlamentet beklagar ombudsmannens slutsats att de flesta EU-institutionerna 

ännu inte i vederbörlig ordning har genomfört regler för att skydda visselblåsare. 

Parlamentet framhåller att det hittills bara är kommissionen, ombudsmannen och 

revisionsrätten som har antagit sådana regler. 

44. Europaparlamentet anser att ett effektivt skydd för visselblåsare är ett mycket viktigt 

vapen mor korruption, och uppmanar därför på nytt kommissionen att utarbeta ett 

direktiv om skydd för visselblåsare, inbegripet miniminormer för skydd i hela EU. 
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45. Europaparlamentet anser att den pågående översynen av EU:s vallag bör innehålla en 

regel om att personer som befunnits skyldiga till korruption som skadat EU:s 

ekonomiska intressen eller ägt rum i medlemsstater inte får kandidera till 

Europaparlamentet under de kommande två valperioderna. 

46. Europaparlamentet anser att personer eller företag som leds av sådana personer som 

befunnits skyldiga till korruption i EU under minst tre år inte ska få ingå 

upphandlingskontrakt med EU eller dra fördel av EU-medel. 

Stärkande av kommissionens och dess byråers ansvarsskyldighet gentemot parlamentet 

47. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta ramlagstiftning som gäller alla 

EU-byråer och enligt vilken parlamentet ges medbeslutandebefogenheter vid tillsättande 

eller avskedande av direktörer för sådana byråer samt en direkt rätt att fråga ut och höra 

dem. 

48. Europaparlamentet stöder nationella parlament som bjuder in kommissionsledamöter 

för att fråga ut dem. 

49. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen. 
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MOTIVERING 

Avståndet till medborgarna kräver högsta normer för öppenhet, ansvarstagande och 

integritet 

EU-institutionerna är öppnare, mer ansvarstagande och mindre korrumperade än de flesta 

andra politiska institutioner på nationell eller regional nivå i Europa. Medborgarna kan följa 

nästan alla kommitté- och utskottsmöten via webbsändningar, en öppenhet som de flesta 

medlemsstaters parlament ännu inte kan uppvisa. Europeiska kommissionen är en öppen 

förvaltning, mycket öppnare och tillgängligare än vad vi känner till från de flesta 

medlemsstater. Men av många olika skäl ligger politiken i Bryssel längre bort från 

unionsmedborgarna. Medborgarnas allmänna förtroende för EU-institutionerna uppgick enligt 

Eurostats undersökning till 42 procent 2014. Det är en ökning jämfört med det föregående 

året men ändå historiskt låga siffror; 2002 låg det på 59 procent. I flertalet medlemsstater (20) 

har medborgarna nu större förtroende för de nationella institutionerna. I en minoritet av 

länderna, bara åtta länder, har medborgarna större förtroende för EU:s institutioner än de 

nationella. 

Den lokala och nationella politiken ligger inte lika långt ifrån medborgarna. Medierna 

rapporterar mer om den, medborgarna har mer personliga kontakter med sina folkvalda, 

frågorna som diskuteras kan ibland kännas mindre abstrakta och språket är oftast inget hinder 

i den nationella och lokala politiken. Men frånsett dessa snarast strukturella skillnader känns 

EU-politiken mer avlägsen för många medborgare på grund av den upplevda bristen på 

medborgarinflytande. Något som är ännu värre är att dagens EU ibland ses som ett 

lobbyisternas Europa snarare än ett medborgarnas Europa. Det finns fler aktiva lobbyister i 

Bryssel än i Washington D.C. Forskning visar på väldiga obalanser mellan tillträde till och 

inflytande över EU:s beslutsfattare för mäktiga affärsintressen å ena sidan, och för svagare 

samhälleliga intressen å andra sidan. För att minska detta upplevda avstånd syftar detta 

betänkande till att få till stånd en tredelad ansats: EU-institutionerna måste öka öppenheten, 

ansvarstagandet och integriteten och fastställa högsta möjliga normer på dessa områden. 

Integritet innebär rättvis och lika behandling av medborgarnas intressen 

Lissabonfördraget garanterar att ”unionen i all sin verksamhet ska respektera principen om 

jämlikhet mellan sina medborgare, som ska få lika uppmärksamhet från unionens 

institutioner” (artikel 9 i fördraget om Europeiska unionen) och att ”varje medborgare ska ha 

rätt att delta i unionens demokratiska liv”. Men i verkligheten ser det annorlunda ut: De 

mäktiga lobbyisternas privilegierade tillträde till EU:s beslutsfattare utgör en bjärt kontrast till 

den lika behandlingen av medborgarnas intressen. De som redan har mer pengar och makt kan 

lätt utöva förhållandevis stort inflytande. För att överbrygga klyftan behöver EU-

institutionerna öka sin integritet. Integritet betyder att lika tillträde och vikt ska ges 

medborgarna i beslutsprocessen. Att favorisera särintressen framför allmänna intressen är 

motsatsen till integritet. Syftet med detta betänkande är att bidra till att den ekonomiska och 

politiska makten hålls isär. Detta är också i de flesta små och medelstora företags bästa 
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intresse i EU. När de multinationella bolagen skriver lagarna kan de små företagen inte 

blomstra. 

Att ge medborgarna makt genom tillgång till information och handlingar 

För att förverkliga integriteten i EU-politiken anges riktningen och kraven i artikel 10.3 i 

EUF-fördraget: ”Besluten ska fattas så öppet och så nära medborgarna som möjligt.” Därför 

förstår vi öppenhet som att all relevant information görs tillgänglig i tid för medborgarna för 

att minska eventuella informationsklyftor mellan medborgare och lobbyister, även mellan 

dem som företräder särskilda affärsintressen och dem som företräder mer allmänna 

samhälleliga intressen. Lydelsen och andan i fördragen visar på vikten av att information 

lämnas i tid. Att fatta beslut ”så nära medborgarna som möjligt” betyder att medborgarna bör 

få den tid som behövs för att smälta informationen innan beslut fattas. Dessutom är frågan om 

jämlikhet mellan medborgarna en fråga om tid. Eftersom beslutsfattande vanligen är en 

fortlöpande process har det betydelse om man får tillgång till handlingar och information 

innan överenskommelser nås. Skillnaderna mellan resursstarka och professionella aktörer å 

ena sidan och medborgare och även parlamentsledamöter å andra sidan strider mot fördragen 

och undergräver integriteten. Därför är det inte acceptabelt att hemliga och informella 

handlingar cirkulerar bland ett privilegierat fåtal. Enligt fördragen krävs det en tydlig 

distinktion: handlingar är antingen offentliga eller i undantagsfall konfidentiella. Detta 

innebär följande: Allt som lobbyisterna känner till måste vara offentligt för alla. 

Processen med att utarbeta EU-lagstiftning är av central betydelse för att öka öppenheten i 

Europeiska unionen. Allmänheten har rätt att få veta vem som har påverkat lagstiftningens 

utformning. Ett viktigt verktyg för att nå mer öppenhet i EU-lagstiftningen är införandet av 

”avtryck i lagstiftningsprocessen”. Dessa avtryck innebär att man registrerar påverkan från 

olika intressen på varje lagstiftningsakt och gör det möjligt att uppskatta eventuell ojämlik 

påverkan. Ju mer relevant information om möten och synpunkter som tillgängliggörs i realtid, 

desto bättre kan också obalansen korrigeras innan lagstiftningen antas. I 

utredningsavdelningens studie Institutional and Constitutional aspects of Special Interest 

Representation, beställd av AFCO-utskottet, rekommenderas att nämnda avtryck införs. 

EU-institutionernas ansvarstagande genom öppenhet 

Skandaler, t.ex. i samband med köpta ändringsförslag, har drivit fram nya regler för att 

garantera integriteten i EU-politiken. I fördragen ställs följande krav på all verksamhet i 

institutionerna: ”När unionens institutioner, organ och byråer fullgör sina uppgifter ska de 

stödja sig på en öppen, effektiv och oberoende europeisk administration” (artikel 298.1 i 

EUF-fördraget). Ansvarstagande kan endast uppnås genom bestämmelser som säkerställer att 

institutioner, befattningshavare och personal på ett öppet sätt avlägger rapport om sitt arbete.  

Samtidigt som många faser i EU-lagstiftningsarbetet är öppnare än i medlemsstaterna 

avhandlas en avgörande fas i medbeslutandeförfaranden inom stängda dörrar. Den ökade 

tillämpningen av informella samtal i trepartsmötesformat har lett till att 80 procent av EU-

lagstiftningen nu godkänns vid första behandlingen. Det finns ett öppenhetsproblem med 

dessa stängda möten: Det finns inga protokoll från mötena, deltagarna och deras ståndpunkter 

förblir okända och konfidentiella dokument hamnar ibland i vissa lobbyisters händer men inte 

i allmänhetens. Denna selektiva öppenhet för utvalda aktörer undergräver integriteten i det 
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nuvarande förfarandet eftersom medborgarna inte behandlas lika. 

Att försvara integriteten med oberoende tillsyn för undvikande av intressekonflikter 

Bästa tillgängliga normer behövs för att skydda integriteten för EU-institutionernas egna 

befattningshavare och anställda. Dessa normer måste omfatta befattningshavarnas och 

personalens verksamhet inom och utanför EU-institutionerna både under och efter deras 

uppdrag vid EU-institutionerna, t.ex. genom införande av karenstider om de vill arbeta vidare 

på områden som har en nära anknytning till deras institutionella arbete. 

Neutralitet är ett viktigt kriterium för en effektiv tillsyn av reglerna. I EU:s 

antikorruptionsrapport för 2014 dras slutsatsen att de korruptionsbekämpande byråernas 

oberoende är avgörande för deras framgång: I vissa fall, där byråerna har ett starkt mandat, 

visade sig ett oberoende och ansvarstagande ledarskap vara det genombrott som behövdes för 

att korruptionsfall på hög nivå skulle kunna lagföras (s. 41). Av befintliga integritetssystem 

lär vi oss alltså att man bör lägga tillsynen av tillämpningen av reglerna för befattningshavare 

och personal i externa och neutrala händer. Sådan oberoende tillsyn tillämpas nu i 

medlemsstater som Frankrike och Kroatien. Eventuella intressekonflikter måste också beaktas 

när expertgrupper sätts samman och vid kontrollen av europeiska politiska partiers 

finansiering. Expertgrupper får inte låta särintressen vara med och direkt diktera lagstiftning 

som påverkar dem. Europaparlamentet bör inte övervaka finansieringen av de partier som de 

flesta av dess ledamöter är knutna till. 

Att bygga ett nytt förtroende för handelsförhandlingar genom öppenhet 

Internationella handelsförhandlingar är ännu mer avlägsna från medborgarna än vad EU-

politiken är. Handelsavtal är ofta bindande för EU, vilket kan göra det svårt att ändra besluten 

i fråga när den politiska majoriteten förändras eller den allmänna opinionen vänder. Med 

tanke på dessa handelsavtals långtgående konsekvenser måste förhandlingarna i än högre grad 

motsvara de högsta normerna vad gäller öppenhet och ansvarstagande. Mot öppenhet har 

invändningen gjorts att sekretess kan bidra till framgångsrika förhandlingar. Exempel från 

Världshandelsorganisationen (WTO), Förenta nationernas ramkonvention om 

klimatförändringar (UNFCCC) och Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten 

(Wipo) visar emellertid att internationella avtal kan förhandlas fram med framgång även om 

alla handlingar, och även själva förhandlingarna, är offentliga. Med tanke på det växande 

missnöjet i Europa med de pågående TTIP-förhandlingarna och slutförandet av det 

övergripande avtalet om ekonomi och handel bör EU anta dessa bästa metoder för att förbättra 

öppenheten, ansvarstagandet och integriteten i alla sina handelsförhandlingar. 

 


