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SUGESTII

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și 
afaceri interne, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că instituțiile UE au obligația de a pune în aplicare articolul 15 alineatul (3) 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și de a adopta un instrument 
juridic privind accesul la documente, în conformitate cu principiile democratice 
exprimate la articolul 10 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și 
cu drepturile cetățenilor UE consacrate la articolul 42 din Carta drepturilor 
fundamentale; subliniază că articolul 15 alineatul (3) din TFUE prevede un domeniu de 
aplicare instituțional consolidat;

2. subliniază faptul că articolul 10 alineatul (3) din TUE conferă tuturor cetățenilor dreptul 
de a participa la viața democratică a Uniunii și prevede că deciziile trebuie luate într-un 
mod cât mai deschis și mai apropiat de cetățeni; insistă asupra faptului că toate 
instituțiile trebuie să depună eforturi pentru a pune în aplicare aceste principii;

3. reamintește Rezoluția sa din 17 ianuarie 2019 referitoare la ancheta strategică a 
Ombudsmanului OI/2/2017 privind transparența dezbaterilor legislative din cadrul 
grupurilor de pregătire ale Consiliului UE și îndeamnă Consiliul să își îmbunătățească 
normele și procedurile în ceea ce privește transparența legislativă, inclusiv 
accesibilitatea și clasificarea documentelor legislative;

4. solicită legiuitorilor UE să respecte hotărârea Tribunalului din 22 martie 2018 (cauza T-
540/15) privind accesul la documentele trilogurilor, consolidând astfel și mai mult 
cultura transparenței în activitatea legislativă a UE;

5. îndeamnă instituțiile UE să pună în aplicare fără întârziere angajamentul pe care și l-au 
asumat în cadrul Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare, de a crea o 
bază de date interinstituțională unică a documentelor legislative;

6. salută crearea de către președintele Comisiei a funcției de vicepreședinte cu 
responsabilitate explicită pentru transparență; solicită vicepreședintei Comisiei pentru 
valori și transparență să reia punerea în aplicare îndelung așteptată a articolului 15 
alineatul (3) din TFUE.


