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SUGESTII

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și 
afaceri interne, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că instituțiile UE au obligația de a pune în aplicare articolul 15 alineatul (3) 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și de a adopta un instrument 
juridic privind accesul la documente, în conformitate cu principiile democratice 
prevăzute la articolul 10 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și 
cu drepturile cetățenilor UE consacrate la articolele 41 și 42 din Carta drepturilor 
fundamentale; consideră că un regim juridic actualizat ar putea să țină seama de 
evoluțiile tehnologice, de experiența cu aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 și 
de jurisprudența relevantă; atrage atenția că articolul 15 alineatul (3) din TFUE prevede 
un domeniu de aplicare mai extins pentru instituțiile, organele, oficiile și agențiile 
Uniunii și solicită ca procedurile acestora să fie transparente; consideră că sunt necesare 
norme clare pentru aprobarea cererilor de organizare a unei sesiuni cu ușile închise în 
instituțiile UE;

2 reamintește că încrederea cetățenilor în Uniune depinde de transparență; subliniază că 
accesul publicului la documente este esențial pentru controlul public asupra activității 
UE; evidențiază, prin urmare, că transparența și accesul cât mai larg la documentele 
deținute de instituții trebuie să reprezinte norma, în conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1049/2001; consideră, de asemenea, că, astfel cum s-a stabilit deja în jurisprudența 
consacrată a Curții de Justiție a Uniunii Europene, excepțiile de la această normă trebuie 
să fie interpretate în mod strict, ținându-se seama de cerințele democrației, inclusiv de 
implicarea mai mare a cetățenilor în procesul decizional, de legitimitatea guvernanței, 
de eficiență și de responsabilitatea față de cetățeni; invită instituțiile UE să răspundă cu 
promptitudine cererilor de acces la documente; regretă că este în continuare dificil 
pentru cetățeni să obțină acces la informațiile deținute de instituțiile UE, din cauza lipsei 
unei politici interinstituționale eficace; le solicită instituțiilor, organelor și agențiilor să 
adopte proceduri mai rapide, mai simple și mai accesibile de tratare a plângerilor 
împotriva refuzurilor de acordare a accesului; consideră că instituțiile UE nu ar trebui să 
solicite părții adverse să suporte costurile procedurilor judiciare în cauzele legate de 
accesul la documente;

3. reamintește că acordurile internaționale care fac parte din ordinea juridică a UE au 
întâietate în raport cu legislația UE și insistă, prin urmare, asupra necesității unei mai 
mari transparențe în procesul de negociere a acestora;

4. reamintește că, în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) din TFUE, în scopul 
promovării unei bune guvernări și al asigurării participării societății civile, instituțiile, 
organele, oficiile și agențiile Uniunii trebuie să acționeze respectând în cel mai înalt 
grad principiul transparenței; subliniază că articolul 10 alineatul (3) din TUE le conferă 
cetățenilor UE dreptul de a participa la viața democratică a Uniunii și prevede că 
deciziile trebuie luate într-un mod cât mai deschis și cât mai apropiat de cetățeni; insistă 
că toate instituțiile trebuie să pună în aplicare aceste principii, garantând că sistemul 
politic democratic își asumă răspunderea și este legitim; atrage atenția că, în calitate de 
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legislator al UE, Consiliul are aceleași obligații de transparență ca și celelalte instituții 
ale UE; invită, prin urmare, Consiliului să respecte aceste obligații și să pună pe deplin 
în aplicare hotărârile CJUE privind transparența, în litera și în spiritul lor, în special pe 
cea din cauza Access Info Europe din 2013;

5. reamintește Rezoluția sa din 17 ianuarie 2019 referitoare la ancheta strategică a 
Ombudsmanului OI/2/2017 privind transparența dezbaterilor legislative care au loc în 
cadrul grupurilor de pregătire ale Consiliului UE1 și îndeamnă Consiliul să își 
îmbunătățească normele și procedurile în ceea ce privește transparența legislativă, 
inclusiv accesibilitatea și clasificarea documentelor legislative, reflectând astfel pe 
deplin interesul public privind transparența și făcând posibil controlul legitim nu doar 
din partea cetățenilor, ci și din partea parlamentelor naționale; reamintește că Consiliul 
ar trebui să ofere acces la documentele legate de procedurile legislative în curs, să 
înregistreze în mod sistematic identitatea statelor membre atunci când acestea își 
exprimă pozițiile în cadrul grupurilor de pregătire ale Consiliului și să prevadă un 
sistem proactiv de publicare a documentelor sale într-un format ușor de utilizat și de 
consultat; 

6. subliniază că un nivel ridicat de transparență a procesului legislativ este o cerință 
esențială pentru responsabilizarea factorilor de decizie din toate instituțiile UE; invită 
toți legiuitorii UE să respecte pe deplin și în cel mai scurt timp hotărârea Tribunalului 
din 22 martie 2018 privind accesul la documentele trilogurilor (cauza T-540/15, De 
Capitani), consolidând astfel și mai mult cultura transparenței și deschiderii în 
activitatea legislativă a UE; reamintește, cu toate acestea, caracterul strategic al acestor 
documente, care stau la baza unor poziții de negociere ce nu reflectă neapărat textele 
finale convenite ulterior de colegiuitori și care, dacă sunt publicate înainte de trilog, ar 
putea ar putea fi folosite în mod abuziv de către părți externe;

7. îndeamnă instituțiile UE să pună în aplicare fără întârziere angajamentul din cadrul 
Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare, de a crea o bază de date 
interinstituțională unică ușor accesibilă a documentelor legislative, asigurând 
transparență în diferitele etape ale procesului legislativ și ajutând cetățenii UE să 
înțeleagă mai bine procedurile legislative ale UE;

8. îndeamnă instituțiile să încheie negocierile cu privire la propunerea referitoare la un 
registru de transparență obligatoriu cât mai curând posibil, astfel încât activitatea lor să 
fie cât mai transparentă, în interesul procesului democratic;

9. salută crearea de către președintele Comisiei a funcției de vicepreședinte cu 
responsabilitate explicită pentru transparență; invită vicepreședintele Comisiei pentru 
valori și transparență să se abțină de la a da curs intenției de a-și retrage propunerea de 
revizuire a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 și să depună toate eforturile pentru a 
ajunge la un acord rapid cu privire la aceasta, permițând punerea în aplicare mult 
așteptată a articolului 15 alineatul (3) din TFUE; 

10. salută adoptarea Regulamentului (UE) 2019/788 privind inițiativa cetățenească 
europeană, care va promova participarea sporită a cetățenilor UE la viața democratică, și 
îi solicită Comisiei să aplice cele mai înalte standarde de transparență acțiunilor de 

1 Texte adoptate, P8_TA(2019)0045.
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transformare a cererilor în inițiative de succes [în conformitate cu articolul 15 
alineatele (2) și (3) din regulament];

11. reamintește că, în conformitate cu articolul 3 din TUE și cu Carta drepturilor 
fundamentale, trebuie respectată bogata diversitate lingvistică a Uniunii; invită 
instituțiile Uniunii Europene să depună toate eforturile pentru a asigura accesul la 
documente în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.
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