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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че институциите на ЕС са задължени да прилагат член 15, параграф 3 
от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и да приемат 
правен инструмент относно достъпа до документи в съответствие с 
демократичните принципи, установени в член 10, параграф 3 от Договора за 
Европейския съюз (ДЕС), и правата на гражданите на ЕС, залегнали в член 41 и 
член 42 от Хартата на основните права; счита, че един актуализиран правен 
режим би могъл да вземе предвид технологичното развитие, опита с прилагането 
на Регламент (ЕО) № 1049/2001 и съответната съдебна практика; изтъква, че 
член 15, параграф 3 от ДФЕС предвижда повече възможности за институциите, 
органите, службите и агенциите на Съюза, и изисква техните действия да бъдат 
прозрачни; счита, че са необходими ясни правила за разрешаването на искания за 
провеждане на заседание в рамките на институциите на ЕС при закрити врата;

2 припомня, че доверието на гражданите в Съюза зависи от прозрачността;  
подчертава, че публичният достъп до документи е от съществено значение за 
обществения контрол върху дейността на ЕС; посочва, следователно, че 
прозрачността и възможно най-широк достъп до документите, държани от 
институциите, трябва да бъдат правило, в съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 1049/2001; счита освен това, че както вече е посочено в установената съдебна 
практика на Съда на Европейския съюз, изключенията от това правило трябва да 
се тълкуват стриктно, като се отчитат изискванията на демокрацията, 
включително по-тясното участие на гражданите в процеса на вземане на решения, 
легитимността на управлението, ефективността и отчетността пред гражданите ; 
призовава институциите на ЕС да отговарят своевременно на искания за достъп 
до документи; изразява съжаление, че за гражданите все още е трудно да получат 
достъп до информация, съхранявана от институциите на ЕС, поради липсата на 
ефективен междуинституционален подход; призовава настоятелно институциите, 
органите и агенциите да приемат по-бързи, не толкова тромави и по-достъпни 
процедури за разглеждане на жалби срещу отказ за предоставяне на достъп; счита, 
че в случаите, които са свързани с достъпа до документи, институциите на ЕС не 
следва да изискват от насрещната страна да поема разходите по съдебните дела;

3. припомня, че международните споразумения, които са част от правния ред на ЕС, 
имат предимство пред законодателството на ЕС, и следователно настоява върху 
необходимостта от по-голяма прозрачност в процеса на тяхното договаряне;

4. припомня, че в съответствие с член 15, параграф 1 от ДФЕС „[з]а да се насърчи 
доброто управление и да се осигури участието на гражданското общество, 
институциите, органите, службите и агенциите на Съюза работят при възможно 
най-голямо зачитане на принципа на откритост.“ подчертава, че член 10, параграф 
3 от ДЕС дава право на гражданите на ЕС да участват в демократичния живот на 
Съюза и гласи, че решенията трябва да се вземат възможно най-открито и най-
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близо до гражданите; настоява, че всички институции трябва да прилагат тези 
принципи, като гарантират, че демократичната политическа система продължава 
да бъде отговорна и легитимна; подчертава, че като неразделна част от 
законодателния орган на ЕС Съветът е обвързан със същите задължения за 
прозрачност като другите институции на ЕС;  призовава, следователно, Съвета да 
изпълнява тези задължения и да прилага изцяло решенията на Съда на ЕС в 
областта на прозрачността по отношение на буквата и духа, по-специално делото 
„Access Info Europe“ от 2013 г.;

5. припомня своята резолюция от 17 януари 2019 г. относно стратегическото 
проучване OI/2/2017 на Омбудсмана относно прозрачността на законодателните 
обсъждания в подготвителните органи на Съвета на ЕС1 и настоятелно призовава 
Съвета да подобри своите правила и процедури по отношение на законодателната 
прозрачност, включително достъпността и класификацията на законодателните 
документи, като по този начин в пълна степен отразява обществения интерес от 
прозрачност и позволява легитимен контрол не само от гражданите, но също и от 
националните парламенти; припомня, че Съветът следва да предоставя достъп до 
документи, свързани с текущи законодателни процедури, системно да отбелязва 
съответните държави членки, когато те изразяват позициите си в подготвителните 
органи на Съвета, и да предвиди система на проактивно публикуване на своите 
документи в лесен за ползване и позволяващ търсене формат; 

6. подчертава, че високата степен на прозрачност на законодателния процес е 
съществено изискване за търсенето на отчетност от лицата, отговорни за 
вземането на решения във всички институции на ЕС; призовава всички 
законодатели на ЕС да изпълнят цялостно и във възможно най-кратък срок 
решението на Общия съд от 22 март 2018 г. относно достъпа до документите от 
тристранни срещи (дело T-540/15, De Capitani), като по този начин допълнително 
се укрепя културата на прозрачност и откритост в законодателната работа на ЕС; 
припомня въпреки това стратегическия характер на тези документи, които са в 
основата на преговорните позиции, които не отразяват непременно окончателните 
текстове, които са вследствие договорени от съзаконодателите и чието 
публикуване преди тристранната среща би могло да бъде обект на злоупотреби от 
страна на външни страни;

7. настоятелно призовава институциите на ЕС незабавно да изпълнят своя 
ангажимент от Междуинституционалното споразумение за по-добро 
законотворчество, за създаване на единна лесно достъпна междуинституционална 
база данни със законодателни документи, която да дава възможност за 
прозрачност на различните етапи на законодателния процес и да предоставя на 
гражданите на ЕС по-ясна представа за законодателните процедури на ЕС;

8. настоятелно призовава институциите да приключат възможно най-скоро 
преговорите по предложението за задължителен регистър за прозрачност, като по 
този начин направят работата си възможно най-прозрачна в интерес на 
демократичния процес;

1 Приети текстове, P8_TA(2019)0045.
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9. приветства създаването от председателя на Комисията на длъжността на 
заместник-председателя с изрична отговорност за прозрачността;  призовава 
заместник-председателя на Комисията, отговарящ за ценностите и прозрачността, 
да се въздържа от предприемането на действия във връзка с намерението си да 
оттегли предложението си за преразглеждане на Регламент (ЕО) № 1049/2001, а 
вместо това да положи всички усилия за бързото постигане на споразумение по 
него, като с това стане възможно вече много закъснялото изпълнение на член 15, 
параграф 3 от ДФЕС; 

10. приветства приемането на Регламент (ЕС) 2019/788 относно Европейската 
гражданска инициатива, която ще насърчава по-активното участие на гражданите 
на ЕС в демократичния живот, и изисква от Комисията да прилага най-високи 
стандарти за прозрачност по отношение на действията за изпълнение на 
исканията, изразени в успешни инициативи (в съответствие с член 15, параграф 2 
и член 15, параграф 3 от Регламента);

11. припомня, че в съответствие с член 3 от ДЕС и Хартата на основните права на ЕС, 
богатото езиково многообразие на Съюза трябва да бъде зачитано; призовава 
институциите на Европейския съюз да положат всички възможни усилия за 
предоставяне на достъп до документи на всички официални езици на Европейския 
съюз.
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