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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν το άρθρο 
15 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και 
να εγκρίνουν νομοθέτημα για την πρόσβαση στα έγγραφα σύμφωνα με τις 
δημοκρατικές αρχές που διατυπώνονται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και σύμφωνα με τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ που 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 42 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· επισημαίνει 
ότι στο άρθρο 15 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ προβλέπεται ένα ευρύ φάσμα θεσμικών 
οργάνων·

2. υπογραμμίζει ότι το άρθρο 10 παράγραφος 3 της ΣΕΕ παρέχει στους πολίτες της ΕΕ το 
δικαίωμα να συμμετέχουν στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης και ορίζει ότι οι 
αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά και εγγύτερα στους 
πολίτες· επιμένει ότι όλα τα θεσμικά όργανα πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες για 
την εφαρμογή αυτών των αρχών·

3. υπενθυμίζει το ψήφισμά του, της 17ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με τη στρατηγική 
έρευνα της Διαμεσολαβήτριας OI/2/2017 όσον αφορά τη διαφάνεια των νομοθετικών 
συζητήσεων στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου της ΕΕ, 
και παροτρύνει το Συμβούλιο να βελτιώσει τους κανόνες και τις διαδικασίες του όσον 
αφορά τη διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων της 
προσβασιμότητας και της ταξινόμησης των νομοθετικών εγγράφων·

4. καλεί τους νομοθέτες της ΕΕ να συμμορφωθούν με την απόφαση του Γενικού 
Δικαστηρίου της 22ας Μαρτίου 2018 (υπόθεση T-540/15) σχετικά με την πρόσβαση 
στα έγγραφα των τριμερών διαλόγων, ενισχύοντας έτσι περαιτέρω τη νοοτροπία 
διαφάνειας στις νομοθετικές εργασίες της ΕΕ·

5. προτρέπει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εφαρμόσουν αμελλητί τη δέσμευση που 
ανέλαβαν, στο πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου, να δημιουργήσουν μια ενιαία διοργανική βάση δεδομένων για νομοθετικά 
έγγραφα·

6. επικροτεί το γεγονός ότι η Πρόεδρος της Επιτροπής δημιούργησε μια θέση 
Αντιπροέδρου με ρητή αρμοδιότητα για θέματα διαφάνειας· καλεί την Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής που είναι αρμόδια για τις Αξίες και τη Διαφάνεια να δρομολογήσει εκ νέου 
την από μακρού αναμενόμενη εφαρμογή του άρθρου 15 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ.


