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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

27. huomauttaa, että vaikka 

kolmikantaneuvottelut ovat tärkeitä ja 

tehokkaita, niihin nykyisin sovellettavat 

menettelyt aiheuttavat huolta 

lainsäädäntömenettelyn avoimuudesta; 

kehottaa kyseisiä toimielimiä 

varmistamaan epävirallisten 

kolmikantaneuvottelujen suuremman 

avoimuuden, jotta voidaan vahvistaa 

demokratiaa, sillä se tarjoaa kansalaisille 

mahdollisuuden valvoa kaikkia tietoja, 

jotka muodostavat lainsäädäntötoimen 

perustan, kuten Euroopan unionin 

tuomioistuin totesi yhdistetyissä asioissa 

Ruotsi ja Turco vastaan neuvosto siten, että 

samalla taataan lainsäädäntövallan 

käyttäjien ajatuksille riittävästi tilaa; 

kehottaa unionin toimielimiä raportoimaan 

parlamentin asiasta vastaavissa 

valiokunnissa enemmän 

kolmikantaneuvottelujen tilanteesta; 

katsoo, että kun kolmikantaneuvottelujen 

yhteydessä laaditaan asiakirjoja, kuten 

esityslistat, tulosten yhteenvedot, 

pöytäkirjat ja neuvoston yleiset 

lähestymistavat, sikäli kuin ne ovat 

saatavilla, nämä asiakirjat liittyvät 

lainsäädäntömenettelyihin eikä niitä voida 

periaatteessa käsitellä eri tavalla kuin 

muita lainsäädäntöasiakirjoja; katsoo, että 

luettelo kolmikantakokouksista sekä edellä 

27. huomauttaa, että vaikka 

kolmikantaneuvottelut ovat tärkeitä ja 

tehokkaita, niihin nykyisin sovellettavat 

menettelyt aiheuttavat huolta 

lainsäädäntömenettelyn avoimuudesta; 

kehottaa kyseisiä toimielimiä 

varmistamaan epävirallisten 

kolmikantaneuvottelujen suuremman 

avoimuuden, jotta voidaan vahvistaa 

demokratiaa, sillä se tarjoaa kansalaisille 

mahdollisuuden valvoa kaikkia tietoja, 

jotka muodostavat lainsäädäntötoimen 

perustan, kuten Euroopan unionin 

tuomioistuin totesi yhdistetyissä asioissa 

Ruotsi ja Turco vastaan neuvosto siten, että 

samalla taataan lainsäädäntövallan 

käyttäjien ajatuksille riittävästi tilaa; 

kehottaa unionin toimielimiä 

varmistamaan kolmikantaneuvottelujen 

suuremman avoimuuden järjestämällä 

kokoukset julkisesti ja raportoimaan 

parlamentin asiasta vastaavissa 

valiokunnissa enemmän 

kolmikantaneuvottelujen tilanteesta; 

katsoo, että kun kolmikantaneuvottelujen 

yhteydessä laaditaan asiakirjoja, kuten 

esityslistat, toimielinten välisten 

neuvottelujen tueksi laaditut asiakirjat, 

tulosten yhteenvedot, pöytäkirjat ja 

neuvoston yleiset lähestymistavat, sikäli 

kuin ne ovat saatavilla, nämä asiakirjat 
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mainituista asiakirjoista olisi asetettava 

suoraan yleisön saataville Euroopan 

parlamentin verkkosivustolla; toteaa, että 

tuleva toimielinten välinen sopimus 

paremmasta lainsäädännöstä sisältää 

lainsäädäntöasiakirjoja koskevan 

tietokannan, ja jos se hyväksytään, se 

vaikuttaisi myös kolmikantaneuvottelujen 

asianmukaiseen toteuttamiseen; 

liittyvät lainsäädäntömenettelyihin eikä 

niitä voida käsitellä eri tavalla kuin muita 

lainsäädäntöasiakirjoja; katsoo, että 

luettelo kolmikantakokouksista sekä edellä 

mainituista asiakirjoista, mukaan luettuna 

niin sanottu ”neljän palstan asiakirja”, 

jota säännöllisesti päivitetään ehdotetuilla 

sopimuksilla, olisi asetettava suoraan 

yleisön saataville Euroopan parlamentin 

verkkosivustolla; toteaa, että tuleva 

toimielinten välinen sopimus paremmasta 

lainsäädännöstä sisältää 

lainsäädäntöasiakirjoja koskevan 

tietokannan, ja jos se hyväksytään, se 

vaikuttaisi myös kolmikantaneuvottelujen 

asianmukaiseen toteuttamiseen; 

Or. en 

 

 


