
 

 

 

 

 

 

 

   

 2016-09-30   

  

 

  

 

 

2016-09-30 

 

Till den som det berör på UD/ansvarigt statsråd, 

Jag överklagar beslut UD2016/11989/HI där UD inte möjliggör för mig att ta del 

av de tretton uppräknade TTIP-dokumenten. De dokumenten, varav flera ska 

vara s k konsoliderade texter, ska, efter beslut av Europeiska rådets 

generalsekretariat 19/1-16, finnas tillgängliga för läsning i respektive lands 

parlaments s k läsrum. Trots EU-beslutet hävdar UD att dokumenten inte finns 

tillgängliga i Sverige.  

 

Det är helt i strid med EU-beslutet om att de ska finnas tillgängliga för läsning 

för oss parlamentsledamöter. UD hänvisar mig till det s k läsrummet hos EU-

kommissionen i Bryssel. Jag anser att det är fullkomligt absurt och oacceptabelt 

att vi svenska lagstiftare ska tvingas resa till Belgien för att ta del av handlingar 

som rör vårt politiska uppdrag. EUs handelskommissionär Cecilia Malmström 

säger att förhandlingarna kring handels- och investeringsavtalet med USA, TTIP, 

är de mest öppna och demokratiska någonsin bland internationella handelsavtal. 

Men när man som engagerad lagstiftare försöker sätta sig in i frågan och vill läsa 

relevanta dokument försvåras eller omöjliggörs detta i praktiken. Det här visar att 

TTIP-förhandlingarna följer en trist tradition av hemlighetsmakeri.  

 

Rådets generalsekretariat ska ha beslutat om att ytterligare tre dokument ska 

tillgängliggöras i ländernas läsrum. På min direkta fråga till UD har jag fått 

besked om att inte heller dessa dokument finns i UDs läsrum. Jag vill ta del av 

även dessa dokument. De dokumenten räknas upp i ett rådsbeslut från 4/2-16 

som dokument nr 14 (”Graphic comparision on tariffs...”) nr 15 (”Explanatory 

note comparing EU-US tariff...”) och nr 16 (”General comments on Product 

Specific Rules in TTIP”).   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag kan meddela att jag också försökt få ut dessa dokument från riksdagens 

näringsutskott, men inte heller de förfogar över dessa dokument. 

 

Det är av yttersta vikt att jag som riksdagsledamot, och som kommer vara med 

och fatta beslut om detta omfattande avtal, ges möjlighet att sätta mig in i vad det 

handlar om. Jag överklagar därför UDs beslut och vill få tillgång till de tretton 

dokumenten samt de ytterligare ovan nämnda tre. Jag vill kunna ta del av dem 

här i Sverige och inte behöva resa utomlands för att läsa dem.  

 

Jag förväntar mig en skyndsam behandling av min begäran i enlighet med 

offentlighetsprincipen. 

 

Beslutet från UD bifogas. 

 

Jens Holm (V), riksdagsledamot 

 

Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm 

jens.holm@riksdagen.se  

Tel: 08-786 57 33, mobilnr: 0708-250889  

 


