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POBUDE

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da morajo institucije EU izvajati člen 15(3) Pogodbe o delovanju Evropske 
unije (PDEU) in sprejeti pravni instrument o dostopu do dokumentov v skladu z 
demokratičnimi načeli iz člena 10(3) Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in pravicami 
državljanov EU iz člena 42 Listine o temeljnih pravicah; poudarja, da člen 15(3) PDEU 
določa razširjeno institucionalno področje uporabe;

2. poudarja, da ima v skladu s členom 10(3) PEU vsak državljan pravico sodelovati v 
demokratičnem življenju Unije, odločitve pa se sprejemajo kar najbolj odprto in v kar 
najtesnejši povezavi z državljani; vztraja, da si morajo vse institucije prizadevati za 
izvajanje teh načel;

3. želi spomniti na svojo resolucijo z dne 17. januarja 2019 o strateški preiskavi varuhinje 
človekovih pravic št. OI/2/2017 o preglednosti zakonodajnih razprav v pripravljalnih 
telesih Sveta EU ter poziva Svet, naj izboljša pravila in postopke za preglednost 
zakonodaje, vključno z dostopnostjo in klasifikacijo zakonodajnih dokumentov;

4. poziva zakonodajalca EU, naj spoštujeta sodbo Splošnega sodišča z dne 22. marca 2018 
(zadeva T-540/15) o dostopu do dokumentov v okviru trialogov in tako dodatno 
okrepita kulturo preglednosti pri zakonodajnem delu EU;

5. poziva institucije EU, naj nemudoma začnejo spoštovati zavezo iz medinstitucionalnega 
sporazuma o boljši pripravi zakonodaje, da bodo vzpostavile enotno medinstitucionalno 
podatkovno zbirko zakonodajnih dokumentov;

6. pozdravlja dejstvo, da je predsednica Komisije ustvarila mesto podpredsednice, ki je 
izrecno odgovorna za preglednost; poziva podpredsednico Komisije za vrednote in 
preglednost, naj poskrbi, da se bo končno spet začel izvajati člen 15(3) PDEU.


