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Förslag till resolution Ändringsförslag 

27. Europaparlamentet påpekar att 

trepartsmötena visserligen är viktiga och 

effektiva men att de förfaranden som för 

närvarande tillämpas på dem väcker 

farhågor kring öppenheten i 

lagstiftningsförfarandet. Parlamentet 

uppmanar de berörda institutionerna att 

skapa större insyn i de informella 

trepartsmötena för att stärka demokratin 

genom att göra det möjligt för 

medborgarna att kontrollera all relevant 

information som har legat till grund för en 

lagstiftningsakt, såsom EU-domstolen 

konstaterade i de förenade målen Sverige 

och Turco mot rådet, samtidigt som 

medlagstiftarna måste ges tillräckligt med 

utrymme för eftertanke. Parlamentet 

uppmanar EU-institutionerna att utöka 

rapporteringen till det ansvariga 

parlamentsutskottet om läget i 

trepartsförhandlingarna. Parlamentet anser 

att handlingar som upprättas inom ramen 

för trepartsmöten, exempelvis 

föredragningslistor, 

resultatsammanfattningar, protokoll och 

allmänna ställningstaganden i rådet, i den 

mån de finns tillgängliga, är handlingar 

som rör lagstiftningsförfaranden och i 

princip inte kan behandlas annorlunda än 

andra lagstiftningshandlingar. En 

förteckning över trepartsmötena och de 

27. Europaparlamentet påpekar att 

trepartsmötena visserligen är viktiga och 

effektiva men att de förfaranden som för 

närvarande tillämpas på dem väcker 

farhågor kring öppenheten i 

lagstiftningsförfarandet. Parlamentet 

uppmanar de berörda institutionerna att 

skapa större insyn i de informella 

trepartsmötena för att stärka demokratin 

genom att göra det möjligt för 

medborgarna att kontrollera all relevant 

information som har legat till grund för en 

lagstiftningsakt, såsom EU-domstolen 

konstaterade i de förenade målen Sverige 

och Turco mot rådet, samtidigt som 

medlagstiftarna måste ges tillräckligt med 

utrymme för eftertanke. Parlamentet 

uppmanar EU-institutionerna att säkra 

större insyn i trepartsmötena genom att 

hålla dessa möten offentligt och att utöka 

rapporteringen till det ansvariga 

parlamentsutskottet om läget i 

trepartsförhandlingarna. Parlamentet anser 

att handlingar som upprättas inom ramen 

för trepartsmöten, exempelvis 

föredragningslistor, underlag för 

förhandlingarna mellan institutionerna, 

resultatsammanfattningar, protokoll och 

allmänna ställningstaganden i rådet, i den 

mån de finns tillgängliga, är handlingar 

som rör lagstiftningsförfaranden och inte 
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ovannämnda handlingarna bör enligt 

parlamentet göras direkt tillgänglig på 

parlamentets webbplats. Parlamentet 

erinrar om att det framtida 

interinstitutionella avtalet om bättre 

lagstiftning omfattar en databas med 

lagstiftningsärenden och att det, om det 

antas, även kommer att ta upp lämplig 

hantering av trepartsmöten. 

kan behandlas annorlunda än andra 

lagstiftningshandlingar. En förteckning 

över trepartsmötena, liksom de 

ovannämnda handlingarna, inklusive det så 

kallade fyrspaltiga dokument som 

regelbundet uppdateras med preliminära 

överenskommelser, bör enligt parlamentet 

göras direkt tillgängliga på parlamentets 

webbplats. Parlamentet erinrar om att det 

framtida interinstitutionella avtalet om 

bättre lagstiftning omfattar en databas med 

lagstiftningsärenden och att det, om det 

antas, även kommer att ta upp lämplig 

hantering av trepartsmöten. 

Or. en 

 

 


