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FÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter 
samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag 
till resolution som antas:

1. Europaparlamentet betonar att EU-institutionerna har en skyldighet att genomföra 
artikel 15.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och att 
anta ett rättsligt instrument om tillgång till handlingar i enlighet med de demokratiska 
principer som anges i artikel 10.3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) 
och i enlighet med unionsmedborgarnas rättigheter enligt artikel 42 i stadgan om de 
grundläggande rättigheterna. Parlamentet understryker att det i artikel 15.3 i EUF-
fördraget föreskrivs ett utökat institutionellt tillämpningsområde.

2. Europaparlamentet understryker det faktum att artikel 10.3 i EU-fördraget ger 
unionsmedborgare rätt att delta i unionens demokratiska liv och att besluten ska fattas så 
öppet och så nära medborgarna som möjligt. Parlamentet insisterar på att samtliga 
institutioner måste sträva efter att genomföra dessa principer.

3. Europaparlamentet påminner om sin resolution av den 17 januari 2019 om 
ombudsmannens strategiska undersökning OI/2/2017 om insynen i diskussionerna om 
lagstiftning i rådets förberedande organ och uppmanar med kraft rådet att förbättra sina 
bestämmelser och förfaranden när det gäller insyn i lagstiftningen, inklusive tillgång 
och klassificering av lagstiftningshandlingar.

4. Europaparlamentet begär att EU:s lagstiftare följer tribunalens dom av den 
22 mars 2018 (mål T-540/15) om tillgång till handlingar från trepartsmöten, så att 
öppenhetskulturen i EU:s lagstiftningsarbete kan stärkas ytterligare.

5. Europaparlamentet uppmanar med kraft EU-institutionerna att utan dröjsmål fullgöra 
det åtagande som de gjort enligt det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning för 
att skapa en gemensam interinstitutionell databas för lagstiftningshandlingar.

6. Europaparlamentet välkomnar att kommissionens ordförande har utsett en vice 
ordförande med ett uttryckligt ansvar för öppenhet. Parlamentet uppmanar 
kommissionens vice ordförande med ansvar för värden och öppenhet att återuppta det 
länge försenade genomförandet av artikel 15.3 i EUF-fördraget.


