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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 24. maj 2018 

 
 

EU-revisorerne vil undersøge offentlighedens deltagelse i 
lovgivningsprocessen 
Den Europæiske Revisionsret er i gang med en revision vedrørende offentlighedens deltagelse i 
lovgivningsprocessen i EU. Den vil især undersøge de offentlige høringer af interessenter, som 
Kommissionen gennemfører, når den udarbejder sine lovforslag. Revisorerne har i dag 
offentliggjort baggrundspapiret "Consulting the public when preparing EU law" som 
informationskilde for personer med interesse i emnet. 

Før Kommissionen foreslår nye lovgivningsmæssige initiativer, vurderer den deres potentielle 
økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser. Den hører også interesserede parter såsom 
borgere, virksomheder og andre organisationer. Revisorerne vil vurdere, om de offentlige 
høringer af interessenter er effektive, hensigtsmæssige, gennemsigtige og åbne. 

"Offentlige høringer sigter mod at fremme gennemsigtighed og ansvarlighed og at sikre bred 
offentlig opbakning og støtte til EU-initiativer," siger Annemie Turtelboom, det medlem af Den 
Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for revisionen. "Vi vil undersøge, i hvilket omfang de 
opfylder disse målsætninger." 

Revisorerne vil gennemgå Kommissionens rammer for offentlige høringer og undersøge en 
stikprøve af dens offentlige høringer. Revisionsberetningen forventes offentliggjort i midten af 
2019. 

Bemærkninger til redaktører 

Efter valget til Europa-Parlamentet i 2014 vedtog Europa-Kommissionen en dagsorden for bedre 
regulering. Formålet med dagsordenen var at gennemgå EU's lovgivningsmæssige praksis med 
henblik på at sikre, de opfylder moderne krav og borgernes forventninger om størst mulig 
gennemsigtighed og bred høring. Den anbefalede også, at interesserede borgere og andre 
interessenter tilbydes yderligere muligheder for at deltage under hele udviklingen og 
gennemførelsen af politikker. 

Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske 
Revisionsrets baggrundspapir. Baggrundspapiret i sin helhed kan fås på www.eca.europa.eu 
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