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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, посочени в член 10, параграф 3 от Договора за 
Европейския съюз (ДЕС), и правата на гражданите на ЕС, залегнали в член 42 от 
Хартата на основните права; подчертава, че член 15, параграф 3 от ДФЕС 
предвижда засилен институционален обхват; 

2. подчертава факта, 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-близо до гражданите; настоява, че всички 
институции трябва да се стремят да прилагат тези принципи; 

3. 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 ЕС и настоятелно призовава 
Съвета да подобри своите правила и процедури по отношение на законодателната 
прозрачност, включително достъпността и класификацията на законодателните 
документи;

4. призовава законодателите на ЕС да изпълнят решението на Общия съд от 22 март 
2018 г. (дело T-540/15) относно достъпа до документи от тристранните срещи, 
като по този начин допълнително се укрепя културата на прозрачност в 
законодателната дейност на ЕС;

5. настоятелно призовава институциите на ЕС незабавно да изпълнят ангажимента, 
поет в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество, за 
създаване на единна междуинституционална база данни със законодателни 
документи;

6. 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 поднови дългоочакваното изпълнение на член 15, параграф 3 от ДФЕС.


