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POBUDE

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da morajo institucije EU izvajati člen 15(3) Pogodbe o delovanju Evropske 
unije (PDEU) in sprejeti pravni instrument o dostopu do dokumentov v skladu z 
demokratičnimi načeli iz člena 10(3) Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in pravicami 
državljanov EU iz členov 41 in 42 Listine o temeljnih pravicah; meni, da bi lahko 
posodobljena pravna ureditev upoštevala tehnološki razvoj, izkušnje z uporabo Uredbe 
(ES) št. 1049/2001 in ustrezno sodno prakso; poudarja, da člen 15(3) PDEU omogoča 
širše področje delovanja institucij, organov, uradov in agencij Unije ter določa, da so 
njihovi postopki pregledni; meni, da so potrebna jasna pravila za odobritev sej brez 
navzočnosti javnosti v institucijah EU;

2 opozarja, da je zaupanje državljanov v Unijo odvisno od preglednosti; poudarja, da je 
dostop javnosti do dokumentov bistven za javni nadzor nad dejavnostmi EU; zato 
poudarja, da mora v skladu z Uredbo (ES) št. 1049/2001 veljati pravilo o preglednosti in 
čim širšem dostopu do dokumentov institucij; poleg tega meni, da je treba dosledno 
razlagati izjeme od tega pravila, kot je že ustaljena sodna praksa Sodišča Evropske 
unije, ter upoštevati demokratične zahteve, vključno s tesnejšim sodelovanjem 
državljanov v postopku odločanja, legitimnostjo upravljanja, učinkovitostjo in 
odgovornostjo do državljanov; poziva institucije EU, naj nemudoma odgovorijo na 
zahteve za dostop do dokumentov; obžaluje, da državljani še vedno težko dostopajo do 
informacij, ki jih hranijo institucije EU, ker ni dejanskega medinstitucionalnega 
pristopa; poziva institucije, organe in agencije, naj sprejmejo postopke za obravnavo 
pritožb proti zavrnitvi dostopa, ki bodo hitrejši, manj zapleteni in bolj dostopni; meni, 
da institucije EU ne bi smele zahtevati, da nasprotna stranka nosi stroške sodnih 
postopkov v zadevah, povezanih z dostopom do dokumentov;

3. poudarja, da imajo mednarodni sporazumi, ki so del pravnega reda EU, prednost pred 
zakonodajo EU, zato vztraja, da je treba pri pogajanjih povečati preglednost;

4. opozarja, da morajo v skladu s členom 15(1) PDEU institucije, organi, uradi in agencije 
Unije zaradi spodbujanja dobrega upravljanja in zagotovitve sodelovanja civilne družbe 
delovati kar najbolj pregledno; poudarja, da ima v skladu s členom 10(3) PEU vsak 
državljan pravico sodelovati v demokratičnem življenju Unije, odločitve pa se 
sprejemajo kar najbolj odprto in v kar najtesnejši povezavi z državljani; vztraja, da 
morajo vse institucije izvajati ta načela in zagotavljati, da demokratični politični sistem 
ostane odgovoren in legitimen; poudarja, da ima Svet kot sestavni del zakonodajne veje 
oblasti EU enake obveznosti glede preglednosti kot druge institucije EU; zato poziva 
Svet, naj izpolni te obveznosti in v celoti izvaja sodbe Sodišča Evropske unije o 
preglednosti v črki in duhu, zlasti zadevo Access Info Europe iz leta 2013;

5. opozarja na svojo resolucijo z dne 17. januarja 2019 o strateški preiskavi varuhinje 
človekovih pravic št. OI/2/2017 o preglednosti zakonodajnih razprav v pripravljalnih 
telesih Sveta EU1 in poziva Svet, naj izboljša svoja pravila in postopke o zakonodajni 

1 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0045.
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preglednosti, vključno z dostopnostjo in razvrščanjem zakonodajnih dokumentov, ter 
tako v celoti upošteva javni interes za preglednost in omogoči zakoniti nadzor, ki ga 
izvajajo ne le državljani, temveč tudi nacionalni parlamenti; opozarja, da bi moral Svet 
zagotoviti dostop do dokumentov, povezanih s tekočimi zakonodajnimi postopki, 
sistematično evidentirati identiteto držav članic, ko izražajo svoja stališča v 
pripravljalnih telesih Sveta, ter zagotoviti proaktiven sistem za objavo svojih 
dokumentov v obliki, ki je prijazna do uporabnika in mu omogoča iskanje; 

6. poudarja, da je visoka raven preglednosti zakonodajnega postopka bistven pogoj, da 
lahko nosilci odločanja v vseh institucijah EU odgovarjajo za svoja dejanja; poziva vse 
zakonodajalce EU, naj čim prej in v celoti spoštujejo sodbo Splošnega sodišča z dne 
22. marca 2018 o dostopu do dokumentov trialogov (T-540/15, zadeva De Capitani) in 
tako dodatno okrepijo kulturo preglednosti in odprtosti zakonodajnega dela EU; kljub 
temu opozarja na strateško naravo teh dokumentov, na katerih temeljijo pogajalska 
stališča in ki ne nujno odražajo končnih besedil, o katerih se sozakonodajalca 
dogovorita naknadno, in katerih objavo pred trialogom bi lahko zunanje stranke 
zlorabile;

7. poziva institucije EU, naj nemudoma izpolnijo svojo zavezo iz Medinstitucionalnega 
sporazuma o boljši pripravi zakonodaje, da bodo vzpostavile enotno, lahko dostopno 
medinstitucionalno podatkovno zbirko zakonodajnih dokumentov, ki bo omogočila 
preglednost v različnih fazah zakonodajnega postopka in državljanom EU zagotavljala 
jasnejše razumevanje zakonodajnih postopkov EU;

8. poziva institucije, naj čim prej zaključijo pogajanja o predlogu o obveznem registru za 
preglednost, s čimer bo njihovo delo karseda pregledno v interesu demokratičnega 
procesa;

9. pozdravlja dejstvo, da je predsednica Komisije ustvarila mesto podpredsednika, ki je 
izrecno odgovoren za preglednost; poziva podpredsednico Komisije, pristojno za 
vrednote in preglednost, naj ne ukrepa v zvezi z namero o umiku predloga za revizijo 
Uredbe (ES) št. 1049/2001 in naj si namesto tega po najboljših močeh prizadeva doseči 
hiter dogovor o njej, kar bi omogočilo že dolgo zapoznelo izvajanje člena 15(3) PDEU; 

10. pozdravlja sprejetje Uredbe (EU) 2019/788 o evropski državljanski pobudi, ki bo 
spodbujala okrepljeno sodelovanje državljanov EU v demokratičnem življenju, in od 
Komisije zahteva, da pri ukrepih za izvajanje zahtev iz uspešnih pobud uporabi najvišje 
standarde preglednosti v skladu s členom 15(2) in 15(3) uredbe;

11. poudarja, da je treba v skladu s členom 3 PEU in Listino o temeljnih pravicah v 
spoštovati bogato jezikovno raznolikost Unije; poziva institucije Evropske unije, naj si 
po najboljših močeh prizadevajo zagotoviti dostop do dokumentov v vseh uradnih 
jezikih Evropske unije.
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