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PR_COD_Recastingam

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie (herschikking)
(COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure – herschikking)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2008)0229),

– gezien artikel 251, lid 2, en artikel 255, lid 2, van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
oorspronkelijke voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0184/2008),

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad "Gevolgen 
van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende interinstitutionele 
besluitvormingsprocedures" (COM(2009)0665), 

– gezien artikel 294, lid 3, en artikel 15, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie,

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en met name de artikelen 41 
en 42,

– gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer 
gebruik van de herschikking van besluiten,

– gezien de artikelen 87 en 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en 
de adviezen1 van de Commissie constitutionele zaken en de Commissie verzoekschriften 
(A6-0000/2010),

A. overwegende dat het betreffende voorstel volgens de adviesgroep van de juridische diensten 
van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie geen andere inhoudelijke wijzigingen 
bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden vermeld en dat met betrekking tot de 
codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere besluiten met die wijzigingen kan 
worden geconstateerd dat het voorstel een eenvoudige codificatie van de bestaande besluiten 
behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen;

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast, rekening houdend met de aanbevelingen van 
de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie;

2. is van mening dat procedure 2011/0073(COD) vervallen is als gevolg van de opname van de 
inhoud van het voorstel van de Commissie COM(2011)0137 in procedure 2008/0090(COD);

                                               
1 Bijlage bij verslag A6-0077/2009.
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3. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende de toegang van het publiek tot 
documenten van het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie

Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van de algemene beginselen 
en beperkingen betreffende het recht op 
toegang tot documenten van instellingen, 
organen en instanties van de Unie

Or. en

Motivering

De titel moet, na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, de nieuwe aard van de tekst 
weergeven als nieuw algemeen kader voor democratische participatie, zichtbaarheid, overzicht 
en transparantie dat in principe op alle entiteiten van de EU van toepassing is. Dit sluit tevens 
aan bij COM(2011)0137.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Verordening (EG) nr. 1049/2001 van 
30 mei 2001 inzake de toegang van het 
publiek tot documenten van het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie 
moet op verscheidene punten ingrijpend 
worden gewijzigd. Ter wille van de 
duidelijkheid dient tot herschikking van 
deze verordening te worden overgegaan.

(1) Na de inwerkingtreding van het VEU 
en het VWEU bestrijkt het recht op 
toegang tot documenten alle instellingen, 
organen en instanties van de Unie, met 
inbegrip van de Europese dienst voor 
extern optreden, waardoor Verordening 
(EG) nr. 1049/2001 van 30 mei 2001 
inzake de toegang van het publiek tot 
documenten van het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie1 op 
verscheidene punten ingrijpend moet 
worden gewijzigd, waarbij rekening moet 
worden gehouden met de ervaring uit de 
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oorspronkelijke toepassing van die 
verordening en met de desbetreffende 
jurisprudentie van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie en van het
Europees Hof voor de rechten van de 
mens. 
_________________
1 PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43.

Or. en

Motivering

Na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon is het toepassingsgebied van de 
Verdragsbepalingen aanzienlijk uitgebreid. Het heeft nu ook betrekking op toegang tot 
documenten van een aantal instellingen, organen en instanties van de Europese Unie en is niet 
langer beperkt tot het Parlement, de Commissie en de Raad. Ook heeft het EHRM in zijn 
jurisprudentie inzake vrijheid van meningsuiting (artikel 10 EHRM) onder bepaalde 
voorwaarden het recht op informatie opgenomen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Deze openheid maakt een betere 
deelneming van de burgers aan het 
besluitvormingsproces mogelijk en 
waarborgt een grotere legitimiteit en meer 
doelmatigheid en verantwoordelijkheid van 
de administratie ten opzichte van de 
burgers binnen een democratisch systeem. 
Zij draagt bij aan de versterking van de 
beginselen van democratie en eerbiediging 
van de grondrechten, zoals vervat in artikel 
6 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie en in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie.

(3) Deze openheid maakt een betere 
deelneming van de burgers aan het 
besluitvormingsproces mogelijk en 
waarborgt een grotere legitimiteit en meer 
doelmatigheid en verantwoordelijkheid van 
de administratie ten opzichte van de 
burgers binnen een democratisch systeem. 
Zij draagt bij aan de versterking van de 
beginselen van democratie, zoals 
uiteengezet in de artikelen 9 t/m 12 VEU, 
alsook van eerbiediging van de 
grondrechten, zoals vervat in artikel 6 VEU
en in het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie (het Handvest).

Or. en

Motivering

Aangepast aan het Verdrag van Lissabon en aan de nieuwe rechten die voortvloeien uit het 
Handvest van de grondrechten.
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Transparantie moet ook een 
versterking betekenen van de beginselen 
van behoorlijk bestuur bij de instellingen, 
organen en instanties van de Unie als 
omschreven in artikel 41 van het 
Handvest en artikel 298 VWEU. De 
interne administratieve procedures 
moeten dienovereenkomstig worden 
vastgesteld en er moeten adequate 
financiële en personele middelen 
beschikbaar worden gesteld om het 
beginsel van openheid in de praktijk te 
brengen.

Or. en

Motivering

Aangepast aan het Verdrag van Lissabon en aan de nieuwe rechten die voortvloeien uit het 
Handvest van de grondrechten tot verbetering van de verplichtingen voor een open en 
doeltreffend Europees ambtenarenapparaat, zoals vermeld in artikel 298 VWEU.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De algemene beginselen en de 
beperkingen op grond van openbare of 
particuliere belangen die gelden voor het 
recht van het publiek op toegang tot 
documenten, zijn vastgelegd in 
Verordening (EG) nr. 1049/2001, die op 3 
december 2001 van toepassing is 
geworden.

Schrappen

Or. en
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De toepassing van Verordening (EG) 
nr. 1049/2001 werd voor het eerst 
beoordeeld in een verslag van 30 januari 
2004. Op 9 november 2005 besloot de 
Commissie te beginnen met het proces dat 
moest uitmonden in de herziening van 
Verordening (EG) nr. 1049/2001. In een 
resolutie van 4 april 2006 verzocht het 
Europees Parlement de Commissie te 
komen met een voorstel tot wijziging van 
de Verordening. Op 18 april 2007 heeft de 
Commissie met een groenboek over de 
evaluatie van de verordening het startsein 
gegeven voor een openbare raadpleging.

Schrappen

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Deze verordening heeft tot doel het 
recht van toegang van het publiek tot 
documenten maximaal zijn beslag te geven 
en de voorwaarden en beperkingen van dat 
recht vast te leggen in overeenstemming 
met artikel 255, lid 2, van het EG-
Verdrag.

(6) Deze verordening heeft tot doel het 
recht op toegang van het publiek tot 
documenten maximaal zijn beslag te geven 
en de algemene beginselen en de
beperkingen op grond van openbare of 
particuliere belangen betreffende deze 
toegang vast te leggen in overeenstemming 
met artikel 15, lid 3 VWEU, waaraan alle 
andere regelgeving van de Unie moet 
voldoen, met inachtneming van specifieke 
bepalingen die enkel gelden ten aanzien 
van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie, de Europese Centrale Bank en de 
Europese Investeringsbank wanneer zij 
niet-administratieve taken verrichten. Om 
de openheid van de werkzaamheden van 
de instellingen, organen en instanties te 
verbeteren, moet het recht op toegang ook 
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worden toegepast op documenten die zij 
hebben ontvangen.

Or. en

Motivering

De wijziging weerspiegelt het uitgebreide toepassingsgebied van de voorgestelde 
rechtshandeling en haar kader dat in het algemeen geldt voor alle instellingen, organen en 
instanties van de EU, op grond van het beginsel van een zo groot mogelijke toegang tot 
documenten.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Wat de openbaarmaking van 
persoonsgegevens betreft dient een 
duidelijk verband te worden gelegd tussen 
deze verordening en Verordening (EG) 
nr. 45/2001 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens door 
de communautaire instellingen en 
organen en betreffende het vrije verkeer 
van die gegevens.

(10) De instellingen, organen en 
instanties van de Unie moeten 
persoonsgegevens behandelen met 
inachtneming van de rechten van 
personen over wie gegevens worden 
verzameld, zoals omschreven in artikel 16 
VWEU, artikel 8 van het Handvest, de 
desbetreffende regelgeving van de Unie en 
de jurisprudentie van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie.

Or. en

Motivering

Er moet een goed evenwicht worden vastgesteld tussen de twee grondrechten "bescherming van 
persoonsgegevens" en "toegang tot documenten", op basis van duidelijke regelgeving en de 
desbetreffende jurisprudentie.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Er dienen duidelijke regels te worden 
vastgesteld voor de openbaarmaking van 
documenten van de lidstaten en van 
documenten van derden die deel uitmaken 

(11) Er dienen duidelijke regels te worden 
vastgesteld voor de openbaarmaking van 
documenten van de lidstaten en van 
documenten van derden die deel uitmaken 
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van gerechtelijke dossiers of die door de 
instellingen zijn verkregen krachtens 
specifieke onderzoeksbevoegdheden die zij 
aan het EG-recht ontlenen.

van gerechtelijke dossiers of die door de 
instellingen, organen of instanties zijn 
verkregen krachtens specifieke 
onderzoeksbevoegdheden die zij aan het 
recht van de Unie ontlenen.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Ruimere toegang tot documenten 
dient te worden verleend in gevallen 
waarin de instellingen optreden in hun 
hoedanigheid van wetgever, inbegrepen in 
het geval van gedelegeerde bevoegdheden, 
waarbij tegelijkertijd de doeltreffendheid 
van het besluitvormingsproces van de 
instelling behouden moet blijven. 
Dergelijke documenten dienen zo veel 
mogelijk rechtstreeks toegankelijk te
worden gemaakt.

(12) Overeenkomstig artikel 15, lid 3 
VWEU, dient volledige toegang tot 
documenten te worden verleend in gevallen 
waarin de instellingen volgens de 
Verdragen optreden in hun hoedanigheid 
van wetgever, inbegrepen in het geval van 
gedelegeerde bevoegdheden 
overeenkomstig artikel 290 VWEU en in 
het geval van uitvoeringsbevoegdheden 
overeenkomstig artikel 291 VWEU 
wanneer zij maatregelen van algemene 
strekking vaststellen. Voorbereidende 
wetgevingsdocumenten en alle ermee 
samenhangende informatie over de 
verschillende stadia van de 
interinstitutionele procedure, zoals 
documenten van werkgroepen binnen de 
Raad, namen en standpunten van 
delegaties van de lidstaten die optreden 
als lid van de Raad en 
trialoogdocumenten betreffende de eerste 
lezing, moeten in principe onmiddellijk en 
rechtstreeks op het internet toegankelijk 
worden gemaakt.

Or. en

Motivering

In principe moet volledige, rechtstreekse en tijdige toegang worden verleend tot documenten 
betreffende wetgevingshandelingen, gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen van 
algemene strekking, aangezien de wetgevingsprocedure zo openbaar en zichtbaar mogelijk moet 
zijn.
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Wetgevingsteksten moeten op 
duidelijke en begrijpelijke wijze worden 
opgesteld en worden gepubliceerd in het 
Publicatieblad van de Europese Unie.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig het beginsel van een zo ruim mogelijke toegang en transparantie moet de 
wetgevingsprocedure zo veel mogelijk openbaar en zichtbaar zijn.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) Het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie moeten het 
overeenkomstig artikel 295 VWEU en 
deze verordening eens worden over betere 
wetgevingspraktijken en redactiemodellen 
en –technieken die worden gedeeld door 
de instellingen, organen en instanties, en 
deze moeten in het Publicatieblad van de 
Europese Unie openbaar worden gemaakt 
om het transparantiebeginsel te 
verbeteren via de opmaak en de 
rechtsduidelijkheid van EU-documenten.

Or. en

Motivering

Betere wetgeving en een gecoördineerd optreden van de verschillende instellingen, organen en 
instanties zijn een conditio sine qua non voor een efficiënte toegang van het publiek.
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 quater) Documenten die verband 
houden met niet-wetgevingsprocedures, 
zoals bindende maatregelen of 
maatregelen in verband met de interne 
organisatie, administratieve of 
begrotingstechnische besluiten, of die van 
politieke aard zijn (zoals conclusies, 
aanbevelingen of resoluties), moeten 
gemakkelijk en zo veel mogelijk 
rechtstreeks toegankelijk zijn 
overeenkomstig het beginsel van 
behoorlijk bestuur als omschreven in 
artikel 41 van het Handvest. 

Or. en

Motivering

Toevoeging overeenkomstig het beginsel van een zo ruim mogelijke toegang tot documenten en 
overeenkomstig het Handvest.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 quinquies) Voor iedere categorie 
documenten maakt de verantwoordelijke 
instelling, orgaan of instantie voor de 
burger openbaar: de workflow van de te 
volgen interne procedures, welke 
organisatie-eenheden verantwoordelijk 
zijn, hun werkterrein, de vastgestelde 
termijnen en de dienst waarmee contact 
moet worden opgenomen. De instellingen, 
organen en instanties moeten terdege 
rekening houden met de aanbevelingen 
van de Europese ombudsman. Zij moeten 
overeenkomstig artikel 295 VWEU tot 
overeenstemming komen over 



PE439.989v02-00 14/45 PR\876020NL.doc

NL

gemeenschappelijke richtsnoeren voor de 
wijze waarop elke organisatie-eenheid 
haar interne documenten overeenkomstig 
de in deze verordening omschreven 
beginselen moet registreren, rubriceren 
indien er sprake is van mogelijk nadeel 
voor de belangen van de Unie, en tijdelijk 
of met het oog op hun historisch belang 
moet archiveren. Zij moeten het publiek 
op consequente en gecoördineerde wijze 
op de hoogte brengen van de maatregelen 
die genomen zijn om deze verordening uit 
te voeren en zij moeten hun personeel 
opleiden zodat het de burgers die zich op 
hun rechten uit deze verordening 
beroepen, kan bijstaan.

Or. en

Motivering

Betere wetgeving en een gecoördineerd optreden van de verschillende instellingen zijn een 
conditio sine qua non voor een efficiënte toegang van het publiek.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Om de openheid en de 
transparantie in het wetgevingsproces te 
verbeteren, moeten de instellingen, 
organen en instanties het eens worden 
over een interinstitutioneel register van 
lobbyisten en andere belanghebbenden.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Bepaalde documenten vereisen 
vanwege hun zeer gevoelige inhoud een 

Schrappen
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bijzondere behandeling. Er dienen dan 
ook regelingen te worden getroffen, door 
middel van een interinstitutioneel 
akkoord, over het inlichten van het 
Europees Parlement over de inhoud van 
dergelijke documenten.

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Teneinde de openheid van de 
werkzaamheden van de instellingen te 
verbeteren, dienen het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie
toegang te verlenen niet alleen tot 
documenten die zij zelf hebben opgesteld, 
maar ook tot documenten die zij ontvangen 
hebben. In dit verband zij eraan herinnerd 
dat volgens Verklaring nr. 35 bij de 
Slotakte van het Verdrag van Amsterdam, 
een lidstaat de Commissie of de Raad
erom kan verzoeken, een uit die lidstaat 
afkomstig document zonder diens 
voorafgaande instemming niet aan derden 
door te geven.

(16) Teneinde de openheid van de 
werkzaamheden van de instellingen, 
organen en instanties te verbeteren, 
dienen zij toegang te verlenen niet alleen 
tot documenten die zij zelf hebben 
opgesteld, maar ook tot documenten die zij 
ontvangen hebben. Een lidstaat kan de 
instellingen, organen of instanties erom 
verzoeken, een uit die lidstaat afkomstig 
document zonder diens voorafgaande 
instemming niet aan derden buiten de 
instellingen, organen of instanties zelf
door te geven. 

Or. en

Motivering

De lidstaten mogen niet het recht hebben toegang tot van hen afkomstige documenten te 
weigeren omdat het definitieve besluit ter zake de bevoegdheid van de instellingen, organen en 
instanties is. 

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Het Hof van Justitie van de 
Europese Unie heeft duidelijk gesteld dat 
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de verplichting om de lidstaten te 
raadplegen ten aanzien van verzoeken om 
toegang tot van hen afkomstige 
documenten, de lidstaten niet het recht 
geeft toegang te weigeren of nationale 
voorschriften of bepalingen aan te voeren 
en dat de instelling, het orgaan of de 
instantie, tot welke dit verzoek is gericht, 
uitsluitend toegang mag weigeren op 
grond van de in deze verordening 
voorziene uitzonderingen.1

______________
1 Arrest van 18 december 2007 in de zaak C-64/05 
P, Zweden/Commissie, Jurispr. 2007, I-11389.

Or. en

Motivering

De lidstaten mogen niet het recht hebben toegang tot van hen afkomstige documenten te 
weigeren omdat het definitieve besluit ter zake de bevoegdheid van de instellingen is. 

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Alle regels inzake toegang tot de 
documenten van de instellingen dienen in 
overeenstemming te zijn met deze 
verordening.

(18) Aangezien deze verordening artikel 
15 VWEU evenals artikel 42 van het 
Handvest rechtstreeks uitvoert, moeten de 
vastgestelde beginselen en beperkingen 
voor toegang tot documenten prevaleren 
boven alle regels, maatregelen of 
praktijken die krachtens een andere 
rechtsgrond door een instelling, orgaan of 
instantie zijn vastgesteld en bijkomende of 
striktere uitzonderingen opleggen dan die 
waarin deze verordening voorziet.

Or. en

Motivering

Om artikel 15 VWEU en artikel 42 van het Handvest volledig recht te doen, is het noodzakelijk 
elke striktere "lex specialis" uit te sluiten.
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Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Deze verordening laat bestaande 
rechten inzake toegang tot documenten 
voor lidstaten, gerechtelijke autoriteiten of 
onderzoeksinstanties onverlet.

Schrappen

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Ingevolge artikel 255, lid 3, van het 
EG-Verdrag neemt elke instelling in haar 
eigen reglement van orde specifieke 
bepalingen betreffende de toegang tot haar 
documenten op, 

(23) Ingevolge artikel 15, lid 3 VWEU en 
de in deze verordening omschreven 
beginselen en voorschriften, neemt elke 
instelling, orgaan en instantie in haar 
eigen reglement van orde specifieke 
bepalingen betreffende de toegang tot haar 
documenten op, met inbegrip van 
documenten die verband houden met haar 
administratieve taken,

Or. en

Motivering

Artikel 15, lid 3 VWEU bepaalt dat elke instelling, orgaan en instantie voor transparantie in 
haar werkzaamheden zorgt en in haar eigen reglement van orde specifieke bepalingen 
betreffende de toegang tot haar documenten opneemt.
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Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de bepaling van de beginselen, 
voorwaarden en beperkingen op grond van 
openbare of particuliere belangen 
betreffende het in artikel 255 van het EG-
Verdrag neergelegde recht van toegang tot 
documenten van het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie (hierna "de 
instellingen"), en wel zodanig, dat het 
publiek een zo ruim mogelijke toegang tot 
deze documenten wordt geboden;

a) de bepaling, overeenkomstig artikel 15 
VWEU, van de beginselen, voorwaarden 
en beperkingen op grond van openbare of 
particuliere belangen betreffende het recht 
van toegang tot documenten van de 
instellingen, organen en instanties van de 
Unie, en wel zodanig, dat het publiek een 
zo ruim mogelijke toegang tot deze 
documenten wordt geboden;

Or. en

Motivering

Artikel 15 VWEU voorziet erin dat het EP en de Raad de algemene beginselen en de beperkingen 
op grond van openbare of particuliere belangen betreffende dit recht op toegang tot documenten 
bepalen. Bestrijkt ook COM(2011)0137.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de bevordering van goede 
administratieve praktijken met betrekking 
tot de toegang tot documenten.

c) de bevordering van transparante en
goede administratieve praktijken ter 
verbetering van de toegang tot 
documenten.

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toegangsgerechtigden en Toegangsgerechtigden
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toepassingsgebied
1. Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft 
een recht van toegang tot documenten van 
de instellingen, volgens de beginselen en 
onder de voorwaarden en beperkingen die 
in deze verordening worden bepaald.

1. Iedere natuurlijke of rechtspersoon of 
iedere vereniging van natuurlijke of 
rechtspersonen heeft een recht van 
toegang tot documenten van de 
instellingen, organen en instanties, 
volgens de beginselen en onder de 
voorwaarden en beperkingen die in deze 
verordening worden bepaald.

2. Deze verordening is van toepassing op 
alle bij een instelling berustende 
documenten, namelijk documenten die 
door de instelling zijn opgesteld of 
ontvangen en zich in haar bezit bevinden, 
en die betrekking hebben op een materie 
die verband houdt met 
beleidsmaatregelen, acties en besluiten die 
tot de bevoegdheid van de instelling 
behoren, op alle werkterreinen van de 
Europese Unie

2. Personen die de EU 
vertegenwoordigen, zoals leden van het 
Europees Parlement, het voorzitterschap 
van de Raad of de hoge 
vertegenwoordiger van de EU voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, 
of personen die werken voor een 
instelling, orgaan of instantie van de 
Unie, moeten wanneer zij in hun officiële 
hoedanigheid optreden, gebruik maken 
van de interne middelen waarover zij 
beschikken om een document te zoeken, 
tenzij ze handelen als burger zonder enige 
band met hun professionele taken.

3. Onverminderd de artikelen 4 en 9 
worden documenten voor het publiek 
toegankelijk gemaakt hetzij na een 
schriftelijk verzoek, hetzij direct in 
elektronische vorm, hetzij via een register. 
In het bijzonder worden documenten die 
in het kader van een wetgevingsprocedure 
zijn opgesteld of ontvangen direct 
toegankelijk gemaakt overeenkomstig 
artikel 12.
4. Voor gevoelige documenten in de zin 
van artikel 9, lid 1, geldt overeenkomstig 
dat artikel een bijzondere behandeling.
5. Deze verordening is niet van toepassing 
op documenten die aan de rechter worden 
voorgelegd door andere partijen dan de 
instellingen.
6. Onverminderd specifieke 
toegangsrechten voor belanghebbenden 
op grond van het Gemeenschapsrecht, 
zijn documenten die deel uitmaken van 
een dossier over een onderzoek of over 
een procedure betreffende een besluit van 
individuele strekking niet toegankelijk 
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voor het publiek tot het onderzoek is 
afgesloten of het besluit definitief is 
geworden. Documenten met informatie 
die in het kader van een dergelijk 
onderzoek door een instelling is verkregen 
van natuurlijke of rechtspersonen zijn 
niet toegankelijk voor het publiek.
7. Deze verordening doet niet af aan een 
eventueel recht van toegang van het 
publiek tot documenten die bij de 
instellingen berusten, dat voortvloeit uit 
instrumenten van internationaal recht of 
besluiten van de instellingen ter 
uitvoering daarvan.

Or. en

Motivering

Het recht op toegang moet ook worden verleend aan diverse verenigingsvormen die burgers 
vertegenwoordigen. Officiële vertegenwoordigers van de EU en personen die voor de EU werken 
moeten in principe om documenten en uitwisseling van informatie verzoeken overeenkomstig de 
interne regels voor dergelijke verzoeken en uitwisseling van informatie, zoals interinstitutionele 
akkoorden. 

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
Toepassingsgebied

1. Deze verordening is van toepassing op 
alle bij een instelling, orgaan of instantie 
van de Unie berustende documenten, 
namelijk documenten die door hen zijn 
opgesteld of ontvangen en zich in hun 
bezit bevinden, op alle werkterreinen van 
de Unie. Ten aanzien van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie, de 
Europese Centrale Bank en de Europese 
Investeringsbank geldt deze verordening 
evenwel alleen voor de uitoefening van 
hun administratieve taken.
2. De documenten worden voor het 
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publiek toegankelijk gemaakt in 
elektronische vorm in het Publicatieblad 
van de Europese Unie, in een officieel 
register van een instelling, orgaan of 
instantie van de Europese Unie, dan wel 
naar aanleiding van een schriftelijk 
verzoek. Documenten die in het kader van 
een wetgevingsprocedure zijn opgesteld of 
ontvangen worden direct toegankelijk 
gemaakt overeenkomstig artikel 12 van 
deze verordening.

Or. en

Motivering

De voorgestelde tekst biedt een kader aan voor toegang tot alle soorten EU-documenten en voor 
alle instellingen, organen en instanties van de Unie. Toegang moet hetzij rechtstreeks en 
proactief worden verleend (wat de normale gang van zaken moet zijn voor documenten met 
betrekking tot de wetgevingsprocedure), hetzij op verzoek. Bestrijkt ook COM(2011)0137.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van deze verordening 
wordt verstaan onder:

Voor de toepassing van deze verordening 
wordt verstaan onder:

a) "document": iedere inhoud, ongeacht de 
drager ervan (op papier, in elektronische 
vorm, als geluids-, beeld- of audiovisuele 
opname), die is opgesteld door een 
instelling en formeel aan een of meer 
ontvangers is doorgegeven of anderszins 
is geregistreerd, of is ontvangen door een 
instelling; gegevens in elektronische 
opslag-, verwerkings- en opvraagsystemen 
zijn documenten indien zij met behulp van 
de instrumenten die beschikbaar zijn voor 
het gebruik van het systeem, daaraan 
kunnen worden onttrokken in de vorm van 
een afdruk of in elektronisch formaat;

a) "document": iedere inhoud, ongeacht de 
drager ervan (op papier, in elektronische 
vorm, als geluids-, beeld- of audiovisuele 
opname), betreffende een materie die 
verband houdt met beleidsmaatregelen, 
activiteiten en besluiten die tot de 
bevoegdheid van een instelling, orgaan of 
instantie van de Unie behoren; gegevens 
in elektronische opslag-, verwerkings- en 
opvraagsystemen zijn documenten indien 
zij met behulp van een instrument dat 
redelijkerwijs beschikbaar is voor het 
gebruik van het betrokken systeem, 
daaraan kunnen worden onttrokken. Een 
instelling, orgaan of instantie die 
voornemens is een nieuw elektronisch 
opslagsysteem in te stellen of een 
bestaand systeem aanzienlijk te wijzigen 
moet de waarschijnlijke gevolgen daarvan 
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voor het door deze verordening 
gewaarborgde recht van toegang 
evalueren en zodanig handelen dat de 
doelstelling van transparantie wordt 
bevorderd. De functies voor het ophalen 
van informatie die is opgeslagen in 
elektronische opslagsystemen worden 
aangepast om tegemoet te komen aan 
herhaalde verzoeken van het publiek 
waaraan niet kan worden voldaan met 
gebruikmaking van de instrumenten die 
thans voor de exploitatie van deze 
systemen beschikbaar zijn;
a bis) "gerubriceerde documenten": 
documenten die geheel of gedeeltelijk 
gerubriceerd zijn overeenkomstig artikel 3 
bis, lid 1, van deze verordening;
a ter) "wetgevingshandeling": omvat, 
voor de toepassing van deze verordening, 
documenten die zijn opgesteld of 
ontvangen in de loop van een 
wetgevingsprocedure voor de aanneming 
van een wetgevingshandeling, met 
inbegrip van maatregelen van algemene 
strekking uit hoofde van gedelegeerde en 
uitvoeringsbevoegdheden, en handelingen 
van algemene strekking die wettelijk 
bindend zijn in of voor de lidstaten;
a quater) "administratieve taak": 
maatregelen betreffende organisatorische, 
administratieve of begrotingstechnische 
zaken voor gebruik binnen de betrokken 
instelling, orgaan of instantie;
a quinquies) "archiefsysteem": een 
instrument of procedure van de 
instellingen, organen en instanties voor 
het gestructureerd beheer van de 
registratie van al hun documenten die 
betrekking hebben op een lopende of 
recentelijk afgesloten procedure;
a sexies) "historische archieven": het 
gedeelte van de archieven van de 
instellingen, organen of instanties dat op 
grond van de sub a) beschreven 
voorwaarden voor permanent behoud is 
geselecteerd;
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Een gedetailleerde lijst van alle 
categorieën handelingen die vallen onder 
de definities sub a) t/m a quater) wordt 
gepubliceerd in het Publicatieblad van de 
Europese Unie en op de internetsites van 
de instellingen, organen en instanties, die 
tevens samen hun gemeenschappelijke 
archiveringscriteria vaststellen en 
publiceren.

b) "derde": natuurlijke of rechtspersonen 
en entiteiten buiten de betrokken instelling, 
met inbegrip van de lidstaten, andere 
communautaire of niet-communautaire
instellingen en organen, alsmede derde 
landen.

b) "derde": natuurlijke of rechtspersonen 
en entiteiten buiten de betrokken instelling, 
orgaan of instantie, met inbegrip van de 
lidstaten, andere instellingen en organen 
van binnen of buiten de Unie, alsmede 
derde landen.

Or. en

Motivering

De voorgestelde tekst moet een definitie van de verschillende categorieën documenten bevatten, 
waarbij de instellingen, organen en instanties specifieke regels moeten opstellen voor de 
toepassing van deze algemene definities overeenkomstig hun specifieke werkwijze.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Procedure voor de rubricering en het 

vrijgeven van documenten
1. Indien hiervoor op grond van artikel 4, 
lid 1, maatschappelijke redenen bestaan 
en onverlet het parlementaire toezicht op 
Unie- en nationaal niveau, rubriceert een 
instelling, orgaan of instantie een 
document wanneer de openbaarmaking 
daarvan een ondermijning zou betekenen 
van de bescherming van de essentiële 
belangen van de Unie of van één of 
meerdere lidstaten, met name op het 
gebied van openbare veiligheid, defensie 
en militaire zaken. Een document kan 
geheel of gedeeltelijk gerubriceerd 
worden. Informatie wordt als volgt 
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gerubriceerd:
a) "EU TOPGEHEIM": deze rubricering 
wordt alleen toegepast op gegevens en 
materiaal waarvan de openbaarmaking 
zonder machtiging uitermate schadelijk 
zou kunnen zijn voor de wezenlijke 
belangen van de Unie of van één of 
meerdere lidstaten.
b) "EU GEHEIM": deze rubricering 
wordt alleen toegepast op gegevens en 
materiaal waarvan de openbaarmaking 
zonder machtiging ernstige gevolgen zou 
kunnen hebben voor de wezenlijke 
belangen van de Unie of van één of 
meerdere lidstaten.
c) "EU VERTROUWELIJK": deze 
rubricering wordt toegepast op gegevens 
en materiaal waarvan de openbaarmaking 
zonder machtiging nadelige gevolgen zou 
kunnen hebben voor de wezenlijke 
belangen van de Europese Unie of van 
één of meerdere lidstaten.
d) "EU BEPERKTE VERSPREIDING": 
deze rubricering wordt toegepast op 
gegevens en materiaal waarvan de 
openbaarmaking zonder machtiging 
nadelig zou kunnen zijn voor de belangen 
van de Unie of van één of meerdere 
lidstaten.
2. Informatie wordt uitsluitend 
gerubriceerd wanneer dit noodzakelijk is. 
Zo mogelijk geven de oorspronkelijke 
verstrekkers op gerubriceerde 
documenten een datum of periode aan 
waarop of waarna de inhoud in een lagere 
categorie kan worden gerubriceerd of kan 
worden vrijgegeven. Anders bekijken zij 
de documenten ten minste om de vijf jaar 
om na te gaan of de oorspronkelijke 
rubricering noodzakelijk blijft. De 
rubricering wordt duidelijk en correct 
aangegeven en wordt uitsluitend 
gehandhaafd zolang de informatie 
bescherming vereist. De 
verantwoordelijkheid voor het rubriceren 
van informatie en voor eventuele 
daaropvolgende rubricering in een lagere 
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categorie, dan wel voor het vrijgeven 
berust uitsluitend bij de instelling, het 
orgaan of de instantie die de informatie 
oorspronkelijk verstrekt of die het 
gerubriceerde document van een derde of 
van een andere instelling, orgaan of 
instantie heeft ontvangen.
3. Onverminderd het recht van toegang 
door andere instellingen, organen en 
instanties van de Unie worden 
gerubriceerde documenten alleen met 
toestemming van de oorspronkelijke 
verstrekker aan derden ter beschikking 
gesteld. Indien meer dan één instelling, 
orgaan of instantie bij de verwerking van 
een gerubriceerd document is betrokken, 
wordt dezelfde rubricering gehanteerd en 
wordt er tot bemiddeling overgegaan als 
de instellingen van mening verschillen 
over de mate van bescherming die moet 
worden geboden. Documenten die 
betrekking hebben op 
wetgevingsprocedures worden niet 
gerubriceerd; uitvoeringsmaatregelen 
kunnen vóór aanneming worden 
gerubriceerd indien de rubricering 
noodzakelijk is en ten doel heeft 
schadelijke gevolgen voor de maatregel 
zelf af te wenden. Internationale 
overeenkomsten met betrekking tot de 
uitwisseling van vertrouwelijke informatie 
worden namens de Unie gesloten en 
hieraan kunnen door een derde land of 
een internationale organisatie geen 
rechten worden ontleend teneinde te 
voorkomen dat het Europees Parlement 
toegang krijgt tot vertrouwelijke 
informatie.
4. Verzoeken om toegang tot gevoelige 
documenten volgens de procedures van de 
artikelen 7 en 8 worden uitsluitend
behandeld door personen die het recht 
hebben zelf van deze documenten kennis 
te nemen. Deze personen beoordelen 
eveneens welke verwijzingen naar 
gerubriceerde documenten in het 
openbaar register kunnen worden 
opgenomen.
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5. Gerubriceerde documenten worden 
uitsluitend na instemming van de 
oorspronkelijke verstrekker in het register 
van een instelling, orgaan of instantie 
vermeld of vrijgegeven.
6. Het besluit van een instelling, orgaan 
of instantie om de toegang tot een 
gerubriceerd document te weigeren wordt 
zodanig met redenen omkleed, dat de 
belangen die door de in artikel 4, lid 1, 
vastgestelde uitzonderingen worden 
beschermd, niet worden geschaad.
7. Onverminderd het parlementaire 
toezicht door de nationale parlementen 
nemen de lidstaten de nodige maatregelen 
om te waarborgen dat de in deze 
verordening beschreven beginselen bij de 
behandeling van verzoeken om toegang 
tot door de Unie gerubriceerde 
documenten worden geëerbiedigd.
8. De regels van de instellingen, organen 
en instanties betreffende gerubriceerde 
documenten worden openbaar gemaakt.

Or. en

Motivering

Deze verordening moet een kaderprocedure aanreiken voor de registratie, rubricering, toegang 
en archivering van gerubriceerde documenten.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de openbare veiligheid, met inbegrip
van de veiligheid van natuurlijke of 
rechtspersonen;

a) de openbare veiligheid van de Unie of 
van een of meerdere lidstaten;

Or. en
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Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De instellingen weigeren de toegang tot 
een document wanneer de openbaarmaking 
ervan zou leiden tot ondermijning van de 
bescherming van:

2. De instellingen, organen en instanties
weigeren de toegang tot een document 
wanneer de openbaarmaking ervan zou 
leiden tot ondermijning van de 
bescherming van:

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) juridisch advies en gerechtelijke, 
arbitrage- en 
geschillenbeslechtingsprocedures;

c) juridisch advies met betrekking tot
gerechtelijke procedures;

Or. en

Motivering

Het Hof van Justitie stelde in zijn arrest in de zaak Turco (gecombineerde zaken C-39/05 en C-
52/05) dat openbaarmaking van het juridisch advies inzake wetgevingsinitiatieven de 
transparantie en openheid van het wetgevingsproces verhoogt en het democratisch recht van de 
Europese burgers versterkt.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de objectiviteit en de onpartijdigheid van
selectieprocedures.

e) de objectiviteit en de onpartijdigheid van
openbare aanbestedingsprocedures totdat 
een besluit is genomen door de 
aanbestedende instelling, orgaan of 
instantie, of van een selectiecomité in een 
procedure voor de aanwerving van 
personeel totdat een besluit is genomen 
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door het tot aanstelling bevoegde gezag.

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De toegang tot de volgende documenten 
wordt geweigerd indien de 
openbaarmaking ervan het 
besluitvormingsproces van de instellingen 
ernstig zou ondermijnen: 

3. De toegang tot documenten wordt enkel 
geweigerd indien de openbaarmaking 
ervan het besluitvormingsproces ernstig 
zou ondermijnen, zolang er nog geen 
besluit is genomen.

a) documenten over aangelegenheden 
waarover nog geen besluit is genomen;
b) documenten met standpunten voor 
intern gebruik in het kader van 
beraadslagingen en voorafgaand overleg 
binnen de betrokken instellingen, ook 
nadat het besluit genomen is.

Deze uitzondering is in principe niet van 
toepassing op documenten die deel 
uitmaken van de wetgevingsprocedure.

Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De onder 2) en 3) genoemde 
uitzonderingen gelden tenzij een hoger 
openbaar belang openbaarmaking gebiedt.
Met betrekking tot lid 2, onder a), wordt 
een hoger openbaar belang geacht 
openbaarmaking te gebieden indien de 
gevraagde informatie betrekking heeft op 
uitstoot in het milieu.

4. De in lid 1 t/m 3 genoemde 
uitzonderingen gelden tenzij een hoger 
openbaar belang openbaarmaking gebiedt.
Bij de beoordeling hoe groot het openbaar 
belang is dat openbaarmaking gebiedt, 
wordt in voorkomend geval speciaal 
gewicht toegekend aan het feit dat de 
gevraagde documenten verband houden 
met de bescherming van fundamentele 
rechten of het recht in een gezond milieu 
te leven. Een instelling, orgaan of 
instantie die zich op een van deze 
uitzonderingen beroept, moet aantonen 
dat het gevaar voor het beschermd belang 
voorspelbaar en niet louter hypothetisch 
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is, en vaststellen hoe de toegang tot het 
document het beschermde belang 
specifiek en effectief zou kunnen 
ondermijnen.

Or. en

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Documenten waarvan 
openbaarmaking een risico zou inhouden 
voor de bescherming van het milieu, zoals 
broedplaatsen van zeldzame soorten, 
worden uitsluitend openbaar gemaakt 
overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 1367/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad van 6 september 
2006 betreffende de toepassing van de 
bepalingen van het Verdrag van Aarhus 
betreffende toegang tot informatie, 
inspraak bij besluitvorming en toegang tot 
de rechter inzake milieuaangelegenheden 
op de communautaire instellingen en 
organen1.
________________________
1 PB L 264 van 25.9.2006, blz. 13.

Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt ervoor dat rekening wordt gehouden met het Verdrag van Aarhus en met 
de beginselen die in het arrest-Turco (gecombineerde zaken C-39/05 en C-52/05) zijn verwoord.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Namen, titels en functies van 
ambtsdragers, ambtenaren en 

5. Persoonsgegevens worden niet 
openbaar gemaakt indien zulke 



PE439.989v02-00 30/45 PR\876020NL.doc

NL

belangenvertegenwoordigers die verband 
houden met hun beroepsactiviteiten 
worden openbaar gemaakt tenzij 
openbaarmaking in de specifieke 
omstandigheden nadelig zou zijn voor de 
betrokkenen. Andere persoonsgegevens 
worden openbaar gemaakt 
overeenkomstig de voorwaarden die het 
Gemeenschapsrecht inzake de 
bescherming van personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens stelt 
aan de rechtmatige verwerking van 
dergelijke gegevens.

openbaarmaking de persoonlijke 
levenssfeer of de integriteit van de 
betrokkene zou schaden. Dergelijke 
schade wordt niet geacht te worden 
veroorzaakt:

- indien de gegevens uitsluitend 
betrekking hebben op de 
beroepsactiviteiten van de betrokkene, 
tenzij, gezien specifieke omstandigheden, 
er reden is om aan te nemen dat de 
betrokkene nadeel zou ondervinden van 
openbaarmaking;
- indien de gegevens uitsluitend 
betrekking hebben op een publieke 
persoonlijkheid, tenzij, gezien specifieke 
omstandigheden, er reden is om aan te 
nemen dat die persoon of anderen die met 
hem of haar verbonden zijn, nadeel 
zouden ondervinden van 
openbaarmaking;
- indien de gegevens reeds met 
toestemming van de betrokkene openbaar 
zijn gemaakt.
Persoonsgegevens worden niettemin 
openbaar gemaakt indien een hoger 
openbaar belang dat gebiedt. In dat geval 
moet de betrokken instelling, orgaan of 
instantie aangeven wat dat openbaar 
belang is. Zij geeft aan waarom het 
openbaar belang in dit specifieke geval 
zwaarder weegt dan de belangen van de 
betrokkene.
Wanneer een instelling, orgaan of 
instantie op grond van dit lid toegang tot 
een document weigert, overweegt zij of het 
mogelijk is gedeeltelijke toegang tot dat 
document te verlenen.

Or. en
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Motivering

Het is de taak van de wetgever te voorzien in een goed evenwicht tussen twee grondrechten, met 
name toegang tot documenten en bescherming van persoonsgegevens. Het arrest van het Hof 
van Justitie in de zaak C-28/08 P (Commissie - Bavarian Lager) was gebaseerd op de huidige 
tekst van Verordening (EG) 1049/2001. Een nieuwe verordening moet in een nieuw evenwicht 
voorzien, waarbij rekening wordt gehouden met het standpunt van de Europese toezichthouder 
voor gegevensbescherming op het gebied van vermoedens en een proactieve benadering.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De uitzonderingen die in dit artikel 
worden genoemd zijn slechts van 
toepassing gedurende de periode waarin 
bescherming op grond van de inhoud van 
het document gerechtvaardigd is. De 
uitzonderingen gelden voor ten hoogste 30 
jaar. In geval van documenten die vallen 
onder de uitzonderingen op grond van de 
bescherming van persoonsgegevens of 
van commerciële belangen en in geval 
van gevoelige documenten, kunnen de 
uitzonderingen zo nodig na afloop van 
deze periode van toepassing blijven.

7. De uitzonderingen die in dit artikel 
worden genoemd zijn in principe niet van 
toepassing op documenten die worden 
doorgezonden in verband met procedures 
die leiden tot een wetgevingshandeling of 
tot een gedelegeerde of 
uitvoeringshandeling van algemene 
strekking. De uitzonderingen zijn slechts 
van toepassing gedurende de periode 
waarin bescherming op grond van de 
inhoud van het document gerechtvaardigd 
is. De uitzonderingen gelden voor ten 
hoogste 30 jaar.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig het beginsel van meer transparantie zoals vastgelegd in de nieuwe Verdragen, 
worden alle documenten die tot wetgevingshandelingen leiden openbaar gemaakt.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Raadpleging Raadpleging van derden
1. Wanneer het gaat om documenten van 
derden, wordt de derde door de instelling 
geraadpleegd om te kunnen beoordelen of 

1. Wanneer het gaat om documenten van 
derden, wordt de derde door de instelling, 
orgaan of instantie geraadpleegd om te 
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een in artikel 4 genoemde uitzondering van 
toepassing is, tenzij het duidelijk is dat het 
document wel of niet openbaar moet 
worden gemaakt.

kunnen beoordelen of een in artikel 4
genoemde uitzondering van toepassing is, 
tenzij het duidelijk is dat het document wel 
of niet openbaar moet worden gemaakt.
Documenten die aan instellingen, 
organen of instanties worden verstrekt om 
het besluitvormingsproces door lobbyisten 
en andere belanghebbenden te 
beïnvloeden, moeten openbaar worden 
gemaakt.

2. Wanneer het gaat om een document van 
een lidstaat, anders dan documenten die 
zijn ingediend in het kader van procedures 
die uitmonden in een wetgevingshandeling 
of een niet-wetgevingshandeling van 
algemene strekking, worden de autoriteiten 
van die lidstaat geraadpleegd. De instelling 
waar het document zich bevindt maakt het 
document openbaar, tenzij de betrokken 
lidstaat redenen aanvoert om dat niet te 
doen en zich daarbij baseert op de in artikel 
4 genoemde uitzonderingen of op 
bepalingen in de nationale wetgeving die 
openbaarmaking van het betrokken 
document verhinderen. De instelling 
beoordeelt de gegrondheid van de redenen 
die de betrokken lidstaat aanvoert voor 
zover deze zijn gebaseerd op de 
uitzonderingen die in deze verordening zijn 
vastgelegd.

2. Wanneer het gaat om een document van 
een lidstaat, anders dan documenten die 
zijn ingediend in het kader van procedures 
die uitmonden in een wetgevingshandeling 
of een gedelegeerde of 
uitvoeringshandeling van algemene 
strekking, worden de autoriteiten van die 
lidstaat geraadpleegd. De instelling waar 
het document zich bevindt maakt het 
document openbaar, tenzij de betrokken 
lidstaat redenen aanvoert om dat niet te 
doen en zich daarbij baseert op de in artikel 
4 genoemde uitzonderingen of op 
bepalingen in de nationale wetgeving die 
openbaarmaking van het betrokken 
document verhinderen. De instelling 
beoordeelt de gegrondheid van de redenen 
die de betrokken lidstaat aanvoert voor 
zover deze zijn gebaseerd op de 
uitzonderingen die in deze verordening zijn 
vastgelegd.

3. Wordt van een lidstaat een document 
gevraagd dat hij in zijn bezit heeft en dat 
van een instelling afkomstig is, dan 
raadpleegt hij de betrokken instelling, om 
een besluit te kunnen nemen waardoor het 
doel van deze verordening niet in gevaar 
komt - tenzij het duidelijk is dat het 
document wel of niet wordt vrijgegeven.
De lidstaat kan het verzoek ook 
doorgeleiden aan de betrokken instelling.

3. Wordt van een lidstaat een document 
gevraagd dat hij in zijn bezit heeft en dat 
van een instelling, orgaan of instantie
afkomstig is, dan raadpleegt hij de 
betrokken instelling, om een besluit te 
kunnen nemen waardoor het doel van deze 
verordening niet in gevaar komt - tenzij het 
duidelijk is dat het document wel of niet 
wordt vrijgegeven. De lidstaat kan het 
verzoek ook doorgeleiden aan de betrokken 
instelling.

Or. en

Motivering

De lidstaten mogen niet het recht hebben toegang tot van hen afkomstige documenten te 
weigeren omdat het definitieve besluit terzake de bevoegdheid van de instellingen is.
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Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Wetgevingshandelingen

1. Overeenkomstig de democratische 
beginselen zoals omschreven in de 
artikelen 9 t/m 12 VEU en de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie 
moeten de instellingen, wanneer zij in
hun hoedanigheid van wetgever optreden, 
met inbegrip van gedelegeerde en 
uitvoeringsbevoegdheden, de ruimst 
mogelijke toegang tot documenten met 
betrekking tot hun werkzaamheden 
verlenen.
2. Documenten met betrekking tot 
wetgevingsprogramma's, voorlopige 
raadplegingen van het maatschappelijk 
middenveld, effectbeoordelingen en 
andere voorbereidende documenten in 
verband met een wetgevingsprocedure 
moeten toegankelijk zijn op een 
gebruikersvriendelijke, gecoördineerde 
interinstitutionele site en gepubliceerd 
worden in een speciale elektronische 
reeks van het Publicatieblad van de 
Europese Unie.
3. Tijdens de wetgevingsprocedure 
publiceert elke instelling, orgaan of 
instantie die bij de 
besluitvormingsprocedure betrokken is 
haar voorbereidende documenten en alle 
bijbehorende informatie, waaronder 
juridische adviezen, in een speciale serie 
van het Publicatieblad van de Europese 
Unie en op een gemeenschappelijke 
internetsite waarop het verloop van de 
betrokken procedure te zien is.
4. Na aanneming worden 
wetgevingshandelingen gepubliceerd in 
het Publicatieblad van de Europese Unie, 
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zoals omschreven in artikel 13.

Or. en

Motivering

Krachtens de nieuwe Verdragen (VEU en VWEU) moeten de beginselen van transparantie en 
toegang tot documenten aanzienlijk worden uitgebreid. Dit geldt met name voor de 
wetgevingsprocedure en wetgevingshandelingen en de bijhorende voorbereidende documenten, 
met inbegrip van juridische adviezen in verband met de jurisprudentie van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie. 

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een confirmatief verzoek wordt
onmiddellijk behandeld. Binnen dertig
werkdagen te rekenen na registratie van het 
confirmatief verzoek verleent de instelling 
toegang tot het gevraagde document en 
maakt zij het toegankelijk in de zin van 
artikel 10, of deelt zij de verzoeker 
schriftelijk de redenen mede waarom zij 
het verzoek volledig of gedeeltelijk afwijst, 
waarbij zij hem attendeert op de 
beroepsmogelijkheden die hem openstaan.

1. Een confirmatief verzoek wordt 
onmiddellijk behandeld. Binnen ten 
hoogste vijftien werkdagen te rekenen na
registratie van het confirmatief verzoek 
verleent de instelling, het orgaan of de 
instantie toegang tot het gevraagde 
document en maakt zij het toegankelijk in 
de zin van artikel 10, of deelt zij de 
verzoeker schriftelijk de redenen mede 
waarom zij het verzoek volledig of 
gedeeltelijk afwijst, waarbij de instelling, 
het orgaan of de instantie hem attendeert 
op de beroepsmogelijkheden die hem 
openstaan.

Or. en

Motivering

De termijn van 30 dagen is te lang en niet in overeenstemming met deze van de bestaande 
verordening inzake instellingen en andere organen, die 15 dagen bedraagt.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Uitblijven van een antwoord van de 4. Uitblijven van een antwoord van de 
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instelling binnen de voorgeschreven 
termijn geldt als een afwijzend antwoord 
en geeft de verzoeker het recht beroep in te 
stellen tegen de instelling en/of een klacht 
in te dienen bij de ombudsman, onder de 
voorwaarden van het EG-Verdrag.

instelling, het orgaan of de instantie
binnen de voorgeschreven termijn geldt als 
een definitief afwijzend antwoord en geeft 
de verzoeker het recht beroep in te stellen 
tegen de instelling en/of een klacht in te 
dienen bij de ombudsman, onder de 
voorwaarden van de Verdragen.

Or. en

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat 15 dagen de uiterste limiet en niet de regel is, aangezien een 
antwoord zo spoedig mogelijk moet worden gegeven. Het uitblijven van een antwoord moet als 
een definitief afwijzend antwoord worden beschouwd, wat de mogelijkheid opent om een 
volledige, inhoudelijke, justitiële beoordeling te beginnen.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 Schrappen
Behandeling van gevoelige documenten

1. Gevoelige documenten zijn documenten 
die afkomstig zijn van de instellingen of 
van de agentschappen hiervan, van 
lidstaten, van derde landen of van 
internationale organisaties, en die op 
grond van de regels van de betrokken 
instelling ter bescherming van wezenlijke 
belangen van de Europese Unie, of van 
één of meer van haar lidstaten, op de 
gebieden van artikel 4, lid 1, onder a) - in 
het bijzonder openbare veiligheid, 
defensie en militaire aangelegenheden, 
als "TRÈS SECRET/TOP SECRET", 
"SECRET" of "CONFIDENTIEL" zijn 
gerubriceerd.
2. Verzoeken om toegang tot gevoelige 
documenten volgens de procedures van de 
artikelen 7 en 8 worden uitsluitend 
behandeld door personen die het recht 
hebben zelf van deze documenten kennis 
te nemen. Deze personen beoordelen 
eveneens, onverminderd artikel 11, lid 2, 
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welke verwijzingen naar gevoelige 
documenten in het openbaar register 
kunnen worden opgenomen.
3. Gevoelige documenten worden 
uitsluitend na instemming van de 
oorspronkelijke verstrekker in het register 
vermeld of vrijgegeven.
4. Het besluit van een instelling om de 
toegang tot een gevoelig document te 
weigeren wordt zodanig met redenen 
omkleed, dat de door artikel 4 beschermde 
belangen niet worden geschaad.
5. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om te waarborgen dat de 
beginselen van dit artikel en van artikel 4 
bij de behandeling van verzoeken om 
toegang tot gevoelige documenten worden 
geëerbiedigd.
6. De regels van de instellingen 
betreffende gevoelige documenten worden 
openbaar gemaakt.
7. De Commissie en de Raad informeren 
het Europees Parlement over gevoelige 
documenten overeenkomstig de door de 
instellingen overeengekomen regelingen.

Or. en

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Documenten die zijn opgesteld of 
ontvangen in de loop van procedures tot 
aanneming van EU-
wetgevingshandelingen of niet-
wetgevingshandelingen van algemene 
strekking, worden, met inachtneming van 
de artikelen 4 en 9, rechtstreeks 
toegankelijk gemaakt voor het publiek.

1. De instellingen, organen en instanties 
maken documenten direct beschikbaar 
voor het publiek, in elektronische vorm of 
via registers, in het bijzonder die welke
zijn opgesteld of ontvangen in de loop van 
procedures tot aanneming van
wetgevingshandelingen of niet-
wetgevingshandelingen van algemene 
strekking van de Unie.

Or. en



PR\876020NL.doc 37/45 PE439.989v02-00

NL

Motivering

Om een snelle en zo doeltreffend mogelijke toegang tot documenten te waarborgen, is het 
noodzakelijk deze in elektronische vorm te verstrekken.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Elke instelling bepaalt in haar reglement 
van orde welke andere categorieën 
documenten rechtstreeks toegankelijk zijn
voor het publiek.

4. Elke instelling bepaalt in haar reglement 
van orde welke andere categorieën 
documenten proactief rechtstreeks 
toegankelijk worden gemaakt voor het 
publiek.

Or. en

Motivering

Om een degelijk overzicht te waarborgen van de documenten die de verschillende instellingen, 
organen en instanties ontvangen, moet een gemeenschappelijk register worden opgericht.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) gemeenschappelijke standpunten van de 
Raad overeenkomstig de artikelen 251 en 
252 van het EG-Verdrag, tezamen met de 
motivering, almede de standpunten van het 
Europees Parlement in deze procedures;

b) standpunten van de Raad 
overeenkomstig de procedure waarvan 
sprake in artikel 294 VWEU, tezamen met 
de motivering, almede de standpunten van 
het Europees Parlement in deze 
procedures;

Or. en
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Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) internationale overeenkomsten gesloten 
door de Gemeenschap of overeenkomstig 
artikel 24 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie.

f) internationale overeenkomsten gesloten 
door de Europese Unie overeenkomstig 
artikel 37 VEU en de artikelen 207 en 218 
VWEU.

Or. en

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 bis
Voorlichtingsambtenaar

1. Elke algemene administratieve eenheid 
binnen elke instelling, orgaan en instantie 
benoemt een voorlichtingsambtenaar die 
verantwoordelijk is voor de naleving van 
de bepalingen van deze verordening en 
voor goede bestuurlijke praktijken binnen 
die administratieve eenheid.
2. De voorlichtingsambtenaar bepaalt 
welke gegevens met betrekking tot:
a) de uitvoering van deze verordening;
b) goede praktijken;
geschikt zijn voor openbaarmaking en hij 
ziet erop toe dat deze gegevens in de juiste 
vorm en op de juiste manier worden 
verspreid.
3. De voorlichtingsambtenaar beoordeelt 
of de diensten in zijn of haar algemene 
administratieve eenheid goede praktijken 
toepassen.
4. De voorlichtingsambtenaar kan degene 
die informatie aanvraagt naar een andere 
algemene administratieve eenheid 
verwijzen als de betrokken informatie 
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buiten het bevoegdheidsterrein van de 
eigen eenheid valt, maar wel binnen het 
terrein van een andere eenheid binnen 
dezelfde instelling, orgaan of instantie, op 
voorwaarde dat die eenheid in het bezit is 
van dergelijke informatie.

Or. en

Motivering

Om de naleving van de bepalingen van de voorgestelde handeling te waarborgen, moet van meet 
af aan in elke algemene administratieve eenheid een interne ambtenaar voor transparantie en 
goede bestuurlijke praktijken worden aangesteld.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 ter
Beginsel van behoorlijk en open bestuur

In de overgangsperiode voor de 
aanneming van de regels als bedoeld in 
artikel 298 VWEU en op grond van de 
eisen van artikel 41 van het Handvest, 
nemen de instellingen, organen en 
instanties op grond van de code voor 
correct bestuurlijk gedrag algemene 
richtsnoeren aan over de omvang van de 
verplichtingen tot vertrouwelijkheid en 
beroepsgeheim overeenkomstig artikel 
339 VWEU, de verplichtingen die 
voortvloeien uit behoorlijk en transparant 
bestuur en de bescherming van de 
persoonsgegevens overeenkomstig 
Verordening (EG) 45/2001, en publiceren 
zij deze. In deze richtsnoeren wordt 
eveneens vastgelegd welke 
strafmaatregelen van toepassing zijn als 
niet wordt voldaan aan onderhavige 
verordening, overeenkomstig het Statuut 
van de ambtenaren van de Europese Unie, 
de Regeling welke van toepassing is op de 
andere personeelsleden van de Europese 
Unie en het Reglement van orde van 
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iedere instelling.

Or. en

Motivering

Een open, doeltreffend en onafhankelijk Europees ambtenarenapparaat, zoals vermeld in artikel 
298 VWEU, moet gebaseerd zijn op strenge professionele gedragsnormen, met inbegrip van de 
bescherming van persoonsgegevens, waarbij ook moet worden voorzien in passende sancties in 
het geval van schending van deze normen.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Administratieve praktijken in de 
instellingen

Administratieve transparantiepraktijken
in de instellingen, organen en instanties

Or. en

Motivering

Er moet duidelijk vermeld zijn dat deze bepaling van toepassing is op transparantiekwesties.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De instellingen, organen en 
instanties informeren de burgers op 
eerlijke en transparante wijze over hun 
organigram door vermelding van hun 
interne eenheden, de interne workflow en 
de indicatieve termijnen voor de binnen 
hun bevoegdheidsterrein vallende 
procedures en de diensten waartoe de 
burgers zich kunnen wenden voor steun, 
informatie of correcties in administratieve 
kwesties.

Or. en
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Motivering

Aangepast aan het Verdrag van Lissabon en aan de nieuwe rechten die voortvloeien uit het 
Handvest van de grondrechten tot verbetering van de verplichtingen voor een open en 
doeltreffend Europees ambtenarenapparaat dat voor de burgers toegankelijk is, zoals vermeld in 
de artikelen 10 en 298 VWEU.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Documenten met betrekking tot de 
begroting van de Europese Unie, de 
uitvoering ervan en de begunstigden van 
financiering en subsidies van de Europese 
Unie zijn openbaar en toegankelijk voor 
de burgers.
Deze documenten zijn ook toegankelijk 
via een specifieke website en database, 
alsook via een database over de financiële 
transparantie in de Unie.

Or. en

Motivering

Een belangrijk aspect van transparantie is de zichtbaarheid van de begrotingsprocedure en de 
uitvoering van de EU-begroting.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening doet niet af aan 
bestaande regelingen inzake copyright die 
een beperking kunnen inhouden voor 
derden om kopieën van documenten te 
krijgen of vrijgegeven documenten te 
reproduceren of te gebruiken.

Deze verordening doet niet af aan 
bestaande regelingen inzake copyright die 
een beperking kunnen inhouden voor 
derden om vrijgegeven documenten te 
reproduceren of te gebruiken.

Or. en
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Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – titel (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Titel V - Slotbepalingen

Or. en

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Uiterlijk op ...* publiceert de 
Commissie een verslag over de uitvoering 
van deze verordening en doet zij 
aanbevelingen die, indien noodzakelijk, 
ook voorstellen bevatten voor de 
herziening van deze verordening en voor 
een actieprogramma van door de 
instellingen, organen en instanties te 
treffen maatregelen.
_______________
* Twee jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening.

Or. en

Motivering

De uitvoering van de rechtshandeling vergt een beoordeling achteraf en een uitgebreid verslag, 
met inbegrip van mogelijke herzieningsvoorstellen.
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TOELICHTING

Als rapporteur voor het voorstel tot herziening van Verordening (EG) nr. 1049/2001 heb ik 
enkele cruciale veranderingen voorgelegd op het door de Commissie op 30 april 2008 ingediende 
voorstel. Het Europees Parlement heeft op 11 maart 2009 over de amendementen gestemd en 
deze goedgekeurd. Na de verkiezingen van het EP in juni 2009 werd ik opnieuw tot rapporteur 
voor dit dossier benoemd. Op 1 december is het Verdrag van Lissabon in werking getreden, 
waardoor het juridisch kader voor de herziening van de verordening in ruime mate is gewijzigd.

Toen de huidige verordening in 2001 van kracht werd, was ik ook de rapporteur die met dit 
dossier belast was. 

Reeds in 2006 was ik de auteur van de met overweldigende meerderheid door de 
parlementsleden goedgekeurde resolutie van het Europees Parlement die een lijst aanbevelingen 
bevatte ter verbetering van de huidige verordening.

Tegen deze achtergrond waren mijn verwachtingen op het moment waarop de Commissie haar 
wijzigingsvoorstel in 2008 voorlegde zeer hoog gespannen, omdat ik mij afvroeg hoe zij de 
normen voor de toegang van het publiek tot de documenten van de EU nog verder zou hebben 
verbeterd.

Afgezien van enkele positief te beoordelen wijzigingen in het voorstel die absoluut te 
rechtvaardigen zijn, zoals de uitbreiding van de kring van degenen die een beroep op deze 
verordening kunnen doen en de conformiteit met het Verdrag van Aarhus, betekenen andere 
wijzigingen volgens mij een stap terug als het om transparantie gaat, vooral als we bedenken dat 
met de meeste van de verzoeken van het Europees Parlement uit 2006 geen rekening is 
gehouden.

Bovendien wordt de Commissie verzocht, nu het Verdrag van Lissabon in werking is getreden, 
een duidelijker boodschap aan de burgers te geven dat zij op transparantere wijze wil aangeven 
hoe de instellingen, organen en instanties van de EU werken.

Volgens mij moeten wij als wetgevers deze gelegenheid aangrijpen om van deze verordening het 
werkelijke en enige rechtskader te maken voor de toegang van het publiek tot alle documenten 
waarmee bij de instellingen, organen en instanties wordt omgegaan, waarbij steeds bedacht moet 
worden dat de uiteindelijke gebruikers de burgers zijn. Het is onze plicht deze toegang zo 
gemakkelijk en gebruikersvriendelijk mogelijk te maken. 

Verder moet deze gelegenheid worden aangegrepen om de verschillende bepalingen een 
consequentere en meer voor de hand liggende volgorde te geven, zodat de instellingen eindelijk 
kunnen samenwerken om gemeenschappelijke regels en richtsnoeren voor de behandeling van 
verschillende soorten documenten op te stellen. Wij moeten hier niet bij nul beginnen omdat er 
zonder harde rechtsgrondslag al een groot aantal initiatieven is genomen waarmee hetzelfde 
wordt nagestreefd. Instrumenten zoals het Publicatieblad, het Celex-systeem of de verschillende 
interinstitutionele overeenkomsten over codificering en het opstellen van wetsteksten beogen 
hetzelfde doel, namelijk het Europese besluitvormingsproces beter begrijpelijk maken.

Ik ben van oordeel dat, wanneer ik naar het EU-besluitvormingsproces verwijs, hieronder ook de 
gedelegeerde handelingen en de uitvoeringsbepalingen moeten worden verstaan, omdat dit de 
echte teksten zijn die voor de Europese burgers van belang zijn.
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Mijn benadering is veel ambitieuzer dan die van het Commissievoorstel en gaat waarschijnlijk 
verder dan de Raad bereid is te gaan. Uit mijn verslag blijkt dat ik meer wil voortbouwen op 
onze gemeenschappelijke ervaring door vanuit een interinstitutioneel perspectief onze taken en
werkterreinen op grond van de Verdragen zoveel mogelijk te delen.

Vanuit dit perspectief probeer ik het gebrek aan gemeenschappelijke voorschriften over 
"gerubriceerde informatie" (de zogenoemde gevoelige documenten waarvan in de huidige 
Verordening (EG) nr. 1049/2001 sprake is) aan te vullen door opneming in de verordening van 
een aantal goede beginselen uit de interne veiligheidsvoorschriften van de Raad en de 
Commissie, voor zover deze beginselen ook op een parlementair orgaan kunnen worden 
toegepast.

Een tweede belangrijk punt was het maken van het verschil tussen transparantie in 
wetgevingszaken en administratieve kwesties door nu de gelegenheid te benutten voor een 
nauwkeurige omschrijving van enkele beginselen van een transparant en goed bestuur, zoals 
vermeld in artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de EU.

Ook moeten we onafhankelijke organen, zoals de Europese ombudsman en de Europese 
toezichthouder voor gegevensbescherming, de bevoegdheid geven de instellingen te helpen bij 
de voltooiing van de hervorming van hun interne procedures. Aangezien de instellingen al 
beschikken over functionarissen voor de gegevensbescherming ligt het in de lijn van de 
verordening om in iedere organisatorische eenheid, bijvoorbeeld directoraten-generaal, een
voorlichtingsambtenaar aan te stellen die als gesprekspartner kan optreden voor de burger en ook 
voor de andere administratieve eenheden die met de documenten van de instellingen te maken 
hebben. Transparantie is niet alleen maar een attribuut, maar een beginsel waarmee bij de opzet 
van alle procedures van de instellingen rekening moet worden gehouden.

Bij de herziening van deze verordening moeten de gevolgen die zij zal hebben voor de 
verplichtingen van ambtenaren bij het opstellen, registreren, uiteindelijk vaststellen, rubriceren 
en archiveren van EU-documenten worden afgezet tegen de gelijktijdige bescherming van een 
doeltreffend en transparant functioneren van de instellingen van de EU.

Wij moeten zo snel mogelijk reageren op de steeds toenemende vragen van de Europese burgers, 
maar ook van de nationale instellingen en regionale autoriteiten, met name van de nationale 
parlementen.

Ik heb besloten een aantal amendementen in te dienen met betrekking tot de volgende punten:

· Het aanbrengen van een scheiding in de tekst tussen de toepassingsgerechtigden en het 
toepassingsgebied van de verordening.

• In het artikel betreffende definities besloot ik tot heropneming van de oude definitie van 
"document" uit de huidige verordening omdat deze veelomvattender lijkt, en ook 
wijzigde ik ter verduidelijking de definitie van "gegevensbank" door een verwijzing op te 
nemen naar in deze gegevensbanken opgenomen informatie waartoe het publiek 
desgewenst ook toegang moet hebben. • De instellingen dienen specifieke instrumenten 
beschikbaar te stellen om deze informatie bereikbaar te maken.

• Er zijn ook nieuwe definities opgenomen van de begrippen "gerubriceerde documenten", 
"wetgevingsdocumenten", "administratieve taken", "archiefsystemen" en "historische 
archieven". 
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• Het artikel betreffende uitzonderingen werd gewijzigd om een onderscheid te maken tussen 
de bescherming van overheidsbelangen en belangen van particulieren.

• Getracht werd een beschrijving te geven van de regeling die gehanteerd moet worden voor 
documenten van derden, die in de praktijk bij veel instellingen voor problemen hebben 
gezorgd.

• Wijziging van het artikel betreffende documenten die in het Publicatieblad van de EU 
moeten worden gepubliceerd.

• De rol en verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde voorlichtingsambtenaren komt 
aan de orde doordat de Europese Ombudsman nadrukkelijk optreedt als referentiepunt 
voor de voorlichtingsambtenaren bij de instellingen, omdat hij bij twijfel kan worden 
geraadpleegd.

• Ten slotte bevat een amendement sanctiebepalingen als de verordening niet wordt 
nageleefd.

Het doel van de rapporteur was uiteraard deze verordening te wijzigen om de transparantie te 
verhogen, maar daarbij te vermijden dat dit instrument te specifiek en te moeilijk uitvoerbaar zou 
uitvallen. Daarom hebben vooral de algemene beginselen voor de wetgevingswerkzaamheden en 
administratieve activiteiten van de instellingen die nog aan de huidige verordening ontbraken de 
aandacht gekregen. Daarbij hoop ik dat dit instrument gebruikt zal worden ter verbetering van de 
gang van zaken bij de instellingen doordat lering wordt getrokken uit de ervaring uit het 
verleden, die mijn voornaamste inspiratiebron bij het opstellen van mijn amendementen is 
geweest.


