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PASIŪLYMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad ES institucijos privalo įgyvendinti Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) 15 straipsnio 3 dalį ir priimti teisės aktą dėl galimybės susipažinti su 
dokumentais laikantis Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 10 straipsnio 3 dalyje 
išdėstytų demokratijos principų ir paisant Pagrindinių teisių chartijos 42 straipsnyje 
įtvirtintų ES piliečių teisių; pabrėžia, kad SESV 15 straipsnio 3 dalyje numatyta 
sustiprinta institucinė taikymo sritis;

2. akcentuoja, kad pagal ES sutarties 10 straipsnio 3 dalį kiekvienam piliečiui suteikiama 
teisė dalyvauti demokratiniame Sąjungos gyvenime ir jame nustatyta, kad sprendimai 
turi būti priimami kuo atviriau ir kiek įmanoma labiau juos priartinant prie piliečių; 
pabrėžia, kad visos institucijos privalo siekti taikyti šiuos principus;

3. primena savo 2019 m. sausio 17 d. rezoliuciją dėl Ombudsmeno strateginio tyrimo 
OI/2/2017 dėl skaidrumo ES Tarybos parengiamuosiuose organuose svarstant 
teisėkūros procedūra priimamų aktų projektus ir primygtinai ragina Tarybą patobulinti 
savo taisykles ir procedūras, susijusias su teisėkūros skaidrumu, įskaitant teisėkūros 
procedūra priimamų dokumentų prieinamumą ir klasifikavimą;

4. ragina ES teisėkūros institucijas laikytis 2018 m. kovo 22 d. Bendrojo Teismo 
sprendimo (byla T-540/15) dėl galimybės susipažinti su trišalių dialogų dokumentais ir 
taip toliau stiprinti ES teisėkūros darbo skaidrumo kultūrą;

5. primygtinai ragina ES institucijas nedelsiant įgyvendinti Tarpinstituciniame susitarime 
dėl geresnės teisėkūros prisiimtą įsipareigojimą sukurti bendrą tarpinstitucinę teisėkūros 
procedūra priimtų dokumentų duomenų bazę;

6. palankiai vertina tai, kad Komisijos pirmininkė įsteigė pirmininko pavaduotojo, kuris 
yra konkrečiai atsakingas už skaidrumą, pareigybę; ragina už vertybes ir skaidrumą 
atsakingą Komisijos pirmininkės pavaduotoją iš naujo pradėti ilgai lauktą SESV 15 
straipsnio 3 dalies įgyvendinimą.


