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27. zauważa, że o ile rozmowy trójstronne 

są istotne i skuteczne, dotyczące ich 

obecnie procedury wzbudzają obawy co do 

przejrzystości procedury ustawodawczej; 

wzywa zaangażowane instytucje do 

zapewnienia większej przejrzystości 

nieformalnych rozmów trójstronnych w 

celu umocnienia demokracji poprzez 

umożliwienie obywatelom skontrolowania 

wszelkich istotnych informacji, które legły 

u podstaw aktu prawnego, jak stwierdził 

Trybunał Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej w sprawach połączonych 

Szwecja i Maurizio Turco przeciwko 

Radzie, jednocześnie zapewniając 

wystarczającą przestrzeń na zastanowienie 

się dla współprawodawców; wzywa 

instytucje UE do częstszego składania 

sprawozdań we właściwej komisji 

parlamentarnej na temat rozwoju sytuacji 

negocjacji trójstronnych; uważa, że kiedy 

dokumenty są sporządzane w ramach 

rozmów trójstronnych, takie jak porządki 

dzienne, podsumowania wniosków, 

protokoły i ogólne podejścia Rady, w 

formie dostępnej, są to dokumenty 

dotyczące procedur ustawodawczych i 

zasadniczo nie mogą być traktowane 

odrębnie od innych dokumentów 

ustawodawczych; jest zdania, że wykaz 

posiedzeń trójstronnych oraz wyżej 
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są istotne i skuteczne, dotyczące ich 

obecnie procedury wzbudzają obawy co do 

przejrzystości procedury ustawodawczej; 

wzywa zaangażowane instytucje do 

zapewnienia większej przejrzystości 

nieformalnych rozmów trójstronnych w 
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Radzie, jednocześnie zapewniając 

wystarczającą przestrzeń na zastanowienie 

się dla współprawodawców; wzywa 

instytucje UE do zapewnienia większej 

przejrzystości rozmów trójstronnych przez 

zapewnienie jawności obrad oraz do 

częstszego składania sprawozdań we 

właściwej komisji parlamentarnej na temat 

rozwoju sytuacji negocjacji trójstronnych; 

uważa, że kiedy w ramach rozmów 

trójstronnych sporządzane są dokumenty 

takie jak porządki dzienne, dokumenty 

wykorzystywane w negocjacjach między 

instytucjami, podsumowania wniosków, 

protokoły i ogólne podejścia Rady, w 

formie dostępnej, są to dokumenty 

dotyczące procedur ustawodawczych i nie 
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wspomnianych dokumentów powinien 

zostać bezpośrednio udostępniony na 

stronie internetowej Parlamentu; 

przypomina, że międzyinstytucjonalne 

porozumienie w sprawie lepszego 

stanowienia prawa obejmować będzie bazę 

danych zawierającą dokumenty 

ustawodawcze i jeśli zostanie przyjęte, 

będzie również zawierać zasady 

właściwego prowadzenia rozmów 

trójstronnych; 

mogą być traktowane odrębnie od innych 

dokumentów ustawodawczych; jest zdania, 

że wykaz posiedzeń trójstronnych oraz 

wyżej wspomnianych dokumentów, 

obejmujący tzw. „dokument 

czterokolumnowy”, regularnie 

aktualizowany poprzez uwzględnienie 

wstępnych porozumień, powinien zostać 

bezpośrednio udostępniony na stronie 

internetowej Parlamentu; przypomina, że 

międzyinstytucjonalne porozumienie w 

sprawie lepszego stanowienia prawa 

obejmować będzie bazę danych 

zawierającą dokumenty ustawodawcze i 

jeśli zostanie przyjęte, będzie również 

zawierać zasady właściwego prowadzenia 

rozmów trójstronnych; 
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