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SUGGESTIES

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, 
justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt dat de EU-instellingen verplicht zijn artikel 15, lid 3, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) ten uitvoer te leggen en een 
rechtsinstrument inzake de toegang tot documenten in te stellen, in overeenstemming 
met de democratische beginselen van artikel 10, lid 3, van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU) en de in de artikelen 41 en 42 van het Handvest van de 
grondrechten verankerde rechten van EU-burgers; is van mening dat in een 
geactualiseerd rechtskader ook rekening kan worden gehouden met technologische 
ontwikkelingen, ervaringen met de toepassing van Verordening (EG) nr. 1049/2001 en 
de desbetreffende jurisprudentie; benadrukt dat artikel 15, lid 3, VWEU voorziet in een 
grotere armslag voor de instellingen, organen en instanties van de Unie, en vereist dat 
hun werkzaamheden transparant zijn; is van mening dat er duidelijke regels nodig zijn 
voor het inwilligen van verzoeken om een zitting in de EU-instellingen achter gesloten 
deuren te houden;

2. herinnert eraan dat het vertrouwen van de burgers in de Unie gebaseerd is op 
transparantie; onderstreept dat de toegang van het publiek tot documenten essentieel is 
voor publiek toezicht op de werkzaamheden van de EU; wijst er daarom op dat 
transparantie en een zo ruim mogelijke toegang tot documenten die in het bezit zijn van 
de instellingen de regel moeten zijn, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1049/2001; 
is voorts van mening dat, zoals reeds is vastgelegd in de vaste rechtspraak van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie, uitzonderingen op deze regel strikt moeten worden 
geïnterpreteerd, rekening houdend met de vereisten van de democratie, met inbegrip van 
een grotere betrokkenheid van de burgers bij het besluitvormingsproces, de legitimiteit 
van bestuur, efficiëntie en verantwoordingsplicht jegens de burgers; roept de EU-
instellingen op om onverwijld te antwoorden op verzoeken om toegang tot documenten; 
betreurt het dat de toegang van de burgers tot informatie die in het bezit is van de EU-
instellingen nog steeds moeizaam verloopt wegens het gebrek aan een doeltreffende 
interinstitutionele aanpak; verzoekt de instellingen, organen en agentschappen om 
snellere, minder omslachtige en toegankelijker procedures vast te stellen voor de 
behandeling van klachten tegen weigeringen van toegang; meent dat in zaken over 
toegang tot documenten de EU-instellingen niet mogen eisen dat de tegenpartij de 
kosten van een rechtszaak draagt;

3. herinnert eraan dat internationale overeenkomsten, die deel uitmaken van de rechtsorde 
van de EU, voorrang hebben op EU-wetgeving, en dringt daarom aan op meer 
transparantie in het onderhandelingsproces;

4. wijst erop dat, overeenkomstig artikel 15, lid 1, VWEU, om goed bestuur te bevorderen 
en de deelneming van het maatschappelijk middenveld te waarborgen, de instellingen, 
organen en instanties van de Unie in een zo groot mogelijke openheid moeten werken; 
onderstreept dat artikel 10, lid 3, VEU EU-burgers het recht verschaft om deel te nemen 
aan het democratisch bestel van de Unie, en dat daarin is bepaald dat de besluitvorming 
zo openlijk en dicht bij de burgers als mogelijk plaatsvindt; hamert erop dat alle 
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instellingen deze beginselen ten uitvoer moeten leggen om te waarborgen dat het 
democratisch politiek stelsel verantwoordelijk en legitiem blijft; wijst erop dat de Raad 
als integraal onderdeel van de wetgevende macht van de EU gebonden is aan dezelfde 
transparantieverplichtingen als andere EU-instellingen; verzoekt de Raad dan ook om 
deze verplichtingen na te komen en de uitspraken van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie over transparantie, met name in de zaak-Access Info Europe van 2013, 
naar de letter en de geest toe te passen;

5. wijst op zijn resolutie van 17 januari 2019 over strategisch onderzoek van de 
Ombudsman OI/2/2017 betreffende de transparantie van het wetgevingsoverleg in de 
voorbereidende instanties van de Raad van de EU1, en dringt er bij de Raad op aan zijn 
regels en procedures over de transparantie van de wetgeving, met inbegrip van de 
toegankelijkheid en classificatie van wetgevingsdocumenten, te verbeteren, en 
zodoende de publieke interesse in transparantie volledig te weerspiegelen en legitiem 
democratisch toezicht, niet alleen door de burgers maar ook door de nationale 
parlementen, mogelijk te maken; wijst erop dat de Raad toegang moet verschaffen tot 
documenten in verband met lopende wetgevingsprocedures, systematisch de identiteit 
van lidstaten moet vastleggen wanneer zij hun standpunten tot uiting brengen in de 
voorbereidende instanties van de Raad, en moet voorzien in een proactief systeem voor 
de publicatie van zijn documenten, in een gebruiksvriendelijk en doorzoekbaar formaat; 

6. benadrukt dat een hoge mate van transparantie in het wetgevingsproces een essentiële 
vereiste is om besluitvormers in alle EU-instellingen ter verantwoording te roepen; 
roept alle EU-wetgevers op zich zo spoedig mogelijk volledig te conformeren aan het 
arrest van het Gerecht van 22 maart 2018 over de toegang tot de documenten van 
trialogen (zaak T-540/15, De Capitani), waardoor de cultuur van transparantie en 
openheid in de wetgevingswerkzaamheden van de EU verder wordt aangewakkerd; 
herinnert niettemin aan het strategische karakter van deze documenten, die de basis 
vormen van onderhandelingsposities en niet noodzakelijkerwijze overeenkomen met de 
definitieve teksten die vervolgens door de medewetgevers zijn goedgekeurd, en 
waarvan de publicatie vóór de trialoogbijeenkomst door externe partijen kan worden 
misbruikt;

7. dringt er bij de EU-instellingen op aan onverwijld uitvoering te geven aan 
hun toezegging in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven om één enkele, 
toegankelijke interinstitutionele gegevensbank van wetgevingsdocumenten op te zetten, 
teneinde te zorgen voor transparantie in de verschillende stappen van het 
wetgevingsproces en de EU-burgers een duidelijker inzicht te geven in de 
wetgevingsprocedures van de EU;

8. dringt er bij de instellingen op aan de onderhandelingen over het voorstel voor een 
verplicht transparantieregister zo spoedig mogelijk af te ronden en daarbij hun 
werkzaamheden zo transparant mogelijk te maken in het belang van het democratische 
proces;

9. vindt het verheugend dat de voorzitter van de Commissie één vicevoorzitter belast heeft 
met de expliciete verantwoordelijkheid voor transparantie; verzoekt de vicevoorzitter 
van de Commissie voor Waarden en Transparantie geen gevolg te geven aan het 

1 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0045.
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voornemen om haar voorstel tot herziening van Verordening (EG) nr. 1049/2001 in te 
trekken, en in plaats daarvan alles in het werk te stellen om snel tot een akkoord te 
komen, zodat artikel 15, lid 3, VWEU eindelijk kan worden toegepast; 

10. is ingenomen met de vaststelling van Verordening (EU) 2019/788 betreffende het 
Europees burgerinitiatief, die een grotere participatie van de EU-burgers aan het 
democratische leven zal bevorderen, en eist van de Commissie dat zij de hoogste 
transparantienormen hanteert bij de uitvoering van maatregelen naar aanleiding van 
succesvolle initiatieven, in overeenstemming met artikel 15, leden 2 en 3, van de 
verordening;

11. herinnert eraan dat krachtens artikel 3 VEU en het Handvest van de grondrechten de 
rijke verscheidenheid van cultuur en taal in de Unie moet worden geëerbiedigd; 
verzoekt de instellingen van de Europese Unie alles in het werk te stellen om toegang te 
verlenen tot documenten in alle officiële talen van de Europese Unie.
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