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Skriftlig förklaring om förvaltning som grundas på öppenhet och samarbete

Europaparlamentet avger denna förklaring
– med beaktande av artikel 123 i arbetsordningen, och av följande skäl:
A. I Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och Århuskonventionen
fastställs rätten till god förvaltning, rätten att få tillgång till handlingar och rätten att sprida
uppgifter.
B. Allmänheten har ökade förväntningar på organ när det gäller öppenhet, trovärdighet och
effektivitet.
C. Man bör starkt uppmuntra interaktivt samarbete mellan allmänheten och regeringarna
respektive de europeiska institutionerna för att ytterligare förbättra förtroendet och
öppenheten.
D. Europaparlamentet har som mål att föregå med gott exempel när det gäller att ge tillgång
till information och samarbeta med allmänheten.
1. Europaparlamentet anser att information från den offentliga sektorn i allmänhetens
intresse måste vara tillgänglig för alla och fritt och stadigvarande ställas till förfogande via
internet i ett maskinläsbart, gängse format, som lämpar sig för sökning, med garanterat
skydd av personuppgifter och nationella säkerhetsintressen.
2. Europaparlamentet anser att kommissionens strategi för öppen tillgång till uppgifter
(open data strategy) är ett viktigt steg mot ökad öppenhet och betonar att även
medlemsstaterna behöver utarbeta sådana strategier för öppenhet och ansvarsskyldighet.
3. Europaparlamentet anser att allmänheten måste kunna delta i utformningen av politiken,
insamlingen av information, utarbetandet av politiska strategier och beslutsfattandet.
4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och regeringarna att samarbeta med det
civila samhället för att utarbeta processer och plattformar för ett meningsfullt deltagande
av allmänheten i samråd och politiskt nytänkande samt rapportera om resultaten.
5. Europaparlamentet stöder kommissionen i utarbetandet av ytterligare strategier och
plattformar för förvaltning som grundas på öppen tillgång till uppgifter och samarbete.
6. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna förklaring tillsammans med
namnen på undertecknarna till kommissionen och Europeiska unionens medlemsstater.
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