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FÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter 
samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag 
till resolution som antas:

1. Europaparlamentet betonar att EU-institutionerna har en skyldighet att genomföra 
artikel 15.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och att 
anta ett rättsligt instrument om tillgång till handlingar i enlighet med de demokratiska 
principerna i artikel 10.3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och 
i enlighet med unionsmedborgarnas rättigheter enligt artikel 41 och 42 i stadgan om de 
grundläggande rättigheterna. Parlamentet anser att en uppdaterad rättsordning skulle 
kunna ta hänsyn till den tekniska utvecklingen, de erfarenheter som gjorts vid 
tillämpningen av förordning (EG) nr 1049/2001 och relevant rättspraxis. Parlamentet 
betonar att artikel 15.3 i EUF-fördraget ger unionens institutioner, organ och byråer 
ett utökat handlingsutrymme och ställer krav på insyn i deras förfaranden. Parlamentet 
anser att det är nödvändigt att ha tydliga regler för när begäranden om att hålla 
ett sammanträde inom stängda dörrar inom EU:s institutioner ska beviljas.

2. Europaparlamentet erinrar om att medborgarnas förtroende för unionen är beroende av 
öppenhet och insyn. Parlamentet understryker att allmänhetens tillgång till handlingar är 
oerhört viktig för den offentliga granskningen av EU:s verksamhet. Därför påpekar 
parlamentet att grundregeln, i enlighet med förordning (EG) nr 1049/2001, måste vara 
öppenhet och insyn och en så bred tillgång till institutionernas handlingar som möjligt. 
Vidare anser parlamentet att undantag från denna regel, som redan fastställts 
i Europeiska unionens domstols fasta rättspraxis, måste tolkas restriktivt och ta hänsyn 
till krav på demokrati, inbegripet ökat deltagande av medborgarna i beslutsprocessen, 
styrningens legitimitet, effektivitet och ansvarsskyldighet gentemot medborgarna. 
EU-institutionerna uppmanas att besvara begäranden om tillgång till handlingar 
omedelbart. Parlamentet beklagar att det fortfarande är svårt för medborgarna att få 
tillgång till information som innehas av EU-institutionerna eftersom det inte finns någon 
faktisk interinstitutionell strategi. Parlamentet uppmanar med kraft institutionerna, 
organen och byråerna att anta snabbare, mindre krångliga och mer lättillgängliga 
förfaranden för att behandla klagomål rörande avslag på begäranden om tillgång till 
handlingar. I mål som rör tillgång till handlingar bör EU-institutionerna inte kräva att 
motparten ska stå för kostnaderna för domstolsförhandlingarna.

3. Europaparlamentet påminner om att de internationella avtalen, som är en del av 
EU:s rättsordning, har företräde framför EU-lagstiftningen, och insisterar därför på 
behovet av ökad insyn i processen när de förhandlas fram.

4. Europaparlamentet erinrar om att unionens institutioner, organ och byråer i linje med 
artikel 15.1 i EUF-fördraget måste utföra sitt arbete så öppet som möjligt, för att främja 
en god förvaltning och se till att det civila samhället kan delta. Parlamentet understryker 
att artikel 10.3 i EU-fördraget ger unionsmedborgare rätt att delta 
i unionens demokratiska liv och fastställer att besluten ska fattas så öppet och så nära 
medborgarna som möjligt. Parlamentet insisterar på att alla institutioner måste 
genomföra dessa principer för att se till att det demokratiska politiska systemet förblir 
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ansvarigt och legitimt. Parlamentet betonar att rådet, som är det ena av unionens 
lagstiftande organ, är bundet av samma krav på öppenhet och insyn som andra 
EU-institutioner. Rådet uppmanas därför att leva upp till dessa skyldigheter och att fullt 
ut genomföra EU-domstolens domar om öppenhet och insyn till bokstav och anda, 
särskilt i målet Access Info Europe 2013.

5. Europaparlamentet påminner om sin resolution av den 17 januari 2019 om 
ombudsmannens strategiska undersökning OI/2/2017 om insynen i diskussionerna om 
lagstiftning i rådets förberedande organ1, och uppmanar med kraft rådet att förbättra 
sina bestämmelser och förfaranden när det gäller insyn i lagstiftningen, inbegripet 
tillgång till och klassificering av lagstiftningshandlingar, för att på så sätt fullt ut 
återspegla allmänhetens intresse av öppenhet och insyn och möjliggöra en legitim 
granskning från inte bara medborgarnas utan även de nationella parlamentens sida. 
Parlamentet påminner om att rådet bör ge tillgång till handlingar som rör pågående 
lagstiftningsförfaranden, systematiskt registrera identiteten på medlemsstaterna när de 
uttrycker sina ståndpunkter i rådets förberedande organ och tillhandahålla ett proaktivt 
publiceringssystem för sina handlingar i ett användarvänligt och sökbart format. 

6. Europaparlamentet understryker att en hög grad av öppenhet och insyn 
i lagstiftningsprocessen är ett väsentligt krav för att hålla beslutsfattare i EU:s samtliga 
institutioner ansvariga. Parlamentet uppmanar alla unionslagstiftare att så snart som 
möjligt fullt ut följa tribunalens dom av den 22 mars 2018 om tillgång till handlingar 
från trepartsmöten (mål T-540/15, De Capitani-målet), och på så sätt stärka kulturen av 
insyn och öppenhet i EU:s lagstiftningsarbete ännu mer. Parlamentet påminner dock om 
dessa handlingars strategiska karaktär, eftersom de handlingar som ligger till grund för 
förhandlingspositioner inte nödvändigtvis återspeglar de slutliga texter som 
medlagstiftarna slutligen enas om, och vars offentliggörande före trepartsmötet skulle 
kunna missbrukas av externa parter.

7. Europaparlamentet uppmanar med kraft EU-institutionerna att utan dröjsmål genomföra 
sitt åtagande enligt det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning att skapa 
en enda lättillgänglig interinstitutionell databas med lagstiftningshandlingar som 
möjliggör insyn i de olika stegen i lagstiftningsprocessen och ger unionsmedborgarna 
en tydligare förståelse av EU:s lagstiftningsförfaranden.

8. Europaparlamentet uppmanar med kraft institutionerna att så snart som möjligt avsluta 
förhandlingarna om förslaget om ett obligatoriskt öppenhetsregister, så att deras arbete 
sker med största möjliga öppenhet för den demokratiska processens skull.

9. Europaparlamentet välkomnar att kommissionens ordförande har utsett 
en vice ordförande med ett uttryckligt ansvar för öppenhet. 
Kommissionens vice ordförande med ansvar för värden och öppenhet uppmanas att låta 
bli att göra verklighet av avsikten att dra tillbaka sitt förslag till översyn av förordning 
(EG) nr 1049/2001, utan i stället att göra allt för att nå en snabb överenskommelse om 
förslaget, så att det länge försenade genomförandet av artikel 15.3 i EUF-fördraget blir 
möjligt. 

1 Antagna texter, P8_TA(2019)0045.
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10. Europaparlamentet välkomnar antagandet av förordning (EU) 2019/788 om det 
europeiska medborgarinitiativet, som kommer att främja ett ökat deltagande i det 
demokratiska livet från unionsmedborgarnas sida, och kräver av kommissionen att den 
tillämpar högsta möjliga standarder för öppenhet i samband med åtgärder för att 
genomföra begäranden i framgångsrika initiativ (i linje med artikel 15.2 och 15.3 
i förordningen).

11. Europaparlamentet påminner om att unionens rika språkliga mångfald måste respekteras 
i enlighet med artikel 3 i EU-fördraget och stadgan om de grundläggande rättigheterna. 
Parlamentet uppmanar EU-institutionerna att göra allt de kan för att tillhandahålla 
handlingar på Europeiska unionens alla officiella språk.
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