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aan de Raad 
Artikel 130 van het Reglement 

Javier Nart (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Jozo Radoš (ALDE), Jean-Marie Cavada (ALDE), 

Nathalie Griesbeck (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE), María Teresa Giménez Barbat (ALDE), Carolina 

Punset (ALDE), Filiz Hyusmenova (ALDE), Urmas Paet (ALDE), Angelika Mlinar (ALDE), Cecilia 

Wikström (ALDE), Hilde Vautmans (ALDE), Norica Nicolai (ALDE) en Marietje Schaake (ALDE) 

Betreft: Het Reglement van het Gerecht en geheim bewijsmateriaal 

Op 10 februari 2015 heeft het Gerecht van de Europese Unie een nieuw Reglement vastgesteld. In 
artikel 105 van dit Reglement staat dat "wanneer een hoofdpartij [...] haar aanspraken wil baseren op 
bepaalde inlichtingen of stukken waarvan zij stelt dat de mededeling ervan de veiligheid van de Unie 
of die van een of meer van haar lidstaten of de door hen onderhouden internationale betrekkingen 
aantast, [...] zij deze inlichtingen of stukken overlegt bij afzonderlijke akte. Deze productie gaat 
vergezeld van een verzoek om vertrouwelijke behandeling van deze inlichtingen of stukken, waarin de 
dwingende vereisten zijn uiteengezet die [...] rechtvaardigen dat de vertrouwelijkheid ervan behouden 
blijft en zich verzetten tegen mededeling aan de andere hoofdpartij." Indien het Gerecht vervolgens 
besluit dat dergelijke informatie relevant is en vertrouwelijk, zal het bestaan ervan niet worden 
medegedeeld aan de betrokken partij, die alleen een niet-vertrouwelijke versie van de tegen hem 
ingediende inlichtingen of stukken zal ontvangen. De inhoud ervan zal worden vastgesteld door de 
hoofdpartij. 

Is de Raad van mening dat dit nieuwe Reglement, dat het Gerecht in staat stelt zijn uitspraken te 
baseren op geheim bewijsmateriaal, in overeenstemming is met het beginsel van hoor en wederhoor - 
dat de essentie is van een eerlijk proces - en met de artikelen 20, 47 en 52 van het Handvest van de 
grondrechten van de EU, de artikelen 6, 13 en 17 van het EVRM; en met artikel 14 van het IVBPR? 


