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Amendement 1
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

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 artikel 42 van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 
verankerde rechten van de burgers van de 
Unie; benadrukt dat artikel 15, lid 3, van 
het VWEU voorziet in een ruimer 
institutioneel toepassingsgebied;

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 artikel 42 van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 
verankerde rechten van de burgers van de 
Unie; benadrukt dat artikel 15, lid 3, van 
het VWEU voorziet in een ruimer 
institutioneel toepassingsgebied; herinnert 
eraan dat alle instellingen, organen en 
instanties ervoor moeten zorgen dat hun 
procedures transparant zijn en dat zij in 
hun interne reglementen specifieke 
bepalingen opnemen betreffende de 
toegang tot hun documenten, in 
overeenstemming met de regelgeving;

Or. en

Amendement 2
Loránt Vincze

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

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 

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 
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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 artikel 42 van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 
verankerde rechten van de burgers van de 
Unie; benadrukt dat artikel 15, lid 3, van 
het VWEU voorziet in een ruimer 
institutioneel toepassingsgebied;

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 artikel 42 van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 
verankerde rechten van de burgers van de 
Unie; benadrukt dat artikel 15, lid 3, van 
het VWEU voorziet in een ruimer 
institutioneel toepassingsgebied; meent 
dat in een geactualiseerd rechtskader 
rekening zou kunnen worden gehouden 
met technologische ontwikkelingen, 
ervaringen met de toepassing van 
Verordening nr. 1049/2001 en de 
desbetreffende jurisprudentie;

Or. en

Amendement 3
Juan Fernando López Aguilar

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

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 artikel 42 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie verankerde rechten van de 
burgers van de Unie; benadrukt dat artikel 
15, lid 3, van het VWEU voorziet in een 
ruimer institutioneel toepassingsgebied;

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 van de 
Europese Unie verankerde rechten van de 
burgers van de Unie; benadrukt dat artikel 
15, lid 3, van het VWEU voorziet in een 
ruimer institutioneel toepassingsgebied;

Or. es
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Amendement 4
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat transparantie 
en volledige toegang tot documenten die 
in het bezit van de instellingen zijn de 
regel moeten vormen, zoals bepaald in 
Verordening nr. 1049/2001, en dat, zoals 
de vaste rechtspraak van het Hof van 
Justitie van de EU aangeeft, de 
uitzonderingen waarin die verordening 
voorziet correct geïnterpreteerd moeten 
worden, rekening houdend met het 
openbaar belang van openbaarmaking en 
van de vereisten in verband met de 
democratie, betere participatie van de 
burgers in het besluitvormingsproces, 
legitimiteit van de overheid, 
doeltreffendheid en verantwoordelijkheid 
ten opzichte van de burgers;

Or. it

Amendement 5
Loránt Vincze

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat artikel 10, lid 3, 
van het VEU EU-burgers het recht 
verschaft om deel te nemen aan het 
democratisch bestel van de Unie en bepaalt 
dat de besluitvorming plaatsvindt op een zo 
open mogelijke wijze, en zo dicht bij de 
burgers als mogelijk is; hamert erop dat 
alle instellingen ernaar moeten streven 
deze beginselen ten uitvoer te leggen;

2. onderstreept dat artikel 10, lid 3, 
van het VEU EU-burgers het recht 
verschaft om deel te nemen aan het 
democratisch bestel van de Unie en bepaalt 
dat de besluitvorming plaatsvindt op een zo 
open mogelijke wijze, en zo dicht bij de 
burgers als mogelijk is; hamert erop dat 
alle instellingen ernaar moeten streven 
deze beginselen ten uitvoer te leggen; wijst 
erop dat de Raad als mede-Uniewetgever 
gebonden is aan dezelfde 
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transparantieverplichtingen als de andere 
EU-instellingen; roept de Raad daarom 
op deze verplichtingen na te komen;

Or. en

Amendement 6
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat artikel 10, lid 3, 
van het VEU EU-burgers het recht 
verschaft om deel te nemen aan het 
democratisch bestel van de Unie en bepaalt 
dat de besluitvorming plaatsvindt op een zo 
open mogelijke wijze, en zo dicht bij de 
burgers als mogelijk is; hamert erop dat 
alle instellingen ernaar moeten streven 
deze beginselen ten uitvoer te leggen;

2. onderstreept dat artikel 10, lid 3, 
van het VEU EU-burgers het recht 
verschaft om deel te nemen aan het 
democratisch bestel van de Unie en bepaalt 
dat de besluitvorming plaatsvindt op een zo 
open mogelijke wijze, en zo dicht bij de 
burgers als mogelijk is; hamert erop dat 
alle instellingen ernaar moeten streven 
deze beginselen ten uitvoer te leggen; 
herinnert eraan dat om goed bestuur te 
bevorderen en de deelneming van het 
maatschappelijk middenveld te 
waarborgen, de instellingen, organen en 
instanties van de Unie moeten werken in 
een zo groot mogelijke openheid;

Or. en

Amendement 7
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat artikel 10, lid 3, 
van het VEU EU-burgers het recht 
verschaft om deel te nemen aan het 
democratisch bestel van de Unie en bepaalt 
dat de besluitvorming plaatsvindt op een zo 

2. onderstreept dat artikel 10, lid 3, 
van het VEU EU-burgers het recht 
verschaft om deel te nemen aan het 
democratisch bestel van de Unie en bepaalt 
dat de besluitvorming plaatsvindt op een zo 
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open mogelijke wijze, en zo dicht bij de 
burgers als mogelijk is; hamert erop dat 
alle instellingen ernaar moeten streven 
deze beginselen ten uitvoer te leggen;

open mogelijke wijze, en zo dicht bij de 
burgers als mogelijk is; hamert erop dat 
alle instellingen ernaar moeten streven 
deze beginselen ten uitvoer te leggen om 
een verantwoordelijk, legitiem en 
democratisch politiek stelsel te 
waarborgen overeenkomstig de beginselen 
van de rechtsstaat;

Or. it

Amendement 8
Maria Grapini

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat artikel 10, lid 3, 
van het VEU EU-burgers het recht 
verschaft om deel te nemen aan het 
democratisch bestel van de Unie en bepaalt 
dat de besluitvorming plaatsvindt op een zo 
open mogelijke wijze, en zo dicht bij de 
burgers als mogelijk is; hamert erop dat 
alle instellingen ernaar moeten streven 
deze beginselen ten uitvoer te leggen;

2. onderstreept dat artikel 10, lid 3, 
van het VEU EU-burgers het recht 
verschaft om deel te nemen aan het 
democratisch bestel van de Unie en bepaalt 
dat de besluitvorming plaatsvindt op een zo 
open en transparant mogelijke wijze, en 
zo dicht bij de burgers als mogelijk is; 
hamert erop dat alle instellingen ernaar 
moeten streven deze beginselen op 
objectieve en niet-discriminerende wijze 
ten uitvoer te leggen;

Or. ro

Amendement 9
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. betreurt dat de toegang van de 
burgers tot informatie die in het bezit is 
van de EU-instellingen nog steeds 
moeizaam verloopt wegens het ontbreken 
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van een doeltreffende interinstitutionele 
aanpak die gericht is op de burger en die 
gekenmerkt wordt door volledige 
transparantie, communicatie en 
rechtstreekse democratie;

Or. it

Amendement 10
Sophia in 't Veld

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Raad de uitspraken 
van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie op het gebied van transparantie, met 
name in de zaak-Access Info Europe van 
2013, naar de letter en de geest toe te 
passen;

Or. en

Amendement 11
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. 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 EU, en dringt er bij de Raad 
op aan zijn regels en procedures met 
betrekking tot de transparantie van de 
wetgeving, met inbegrip van de 
toegankelijkheid en classificatie van 
wetgevingsdocumenten, te verbeteren;

3. 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 EU, en dringt er bij de Raad 
op aan zijn regels en procedures met 
betrekking tot de transparantie van de 
wetgeving, met inbegrip van de 
toegankelijkheid en classificatie van 
wetgevingsdocumenten, te verbeteren; 
verzoekt de Raad met name om zijn regels 
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te herzien met het oog op de openbaarheid 
van alle beraadslagingen, documenten en 
informatie, en om notulen van zijn 
openbare vergaderingen op te stellen met 
volledige inachtneming van het openbaar 
belang van transparantie, dat voorrang 
moet krijgen op de uitzondering van de 
bescherming van het 
besluitvormingsproces; moedigt voorts de 
ombudsman aan om ten volle gebruik te 
maken van de onderzoeksbevoegdheid die 
hem door de Verdragen is toegekend, 
teneinde de transparantie van de 
wetgevings- en andere werkzaamheden 
binnen de EU te vergroten;

Or. it

Amendement 12
Loránt Vincze

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. 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 EU, en dringt er bij de Raad 
op aan zijn regels en procedures met 
betrekking tot de transparantie van de 
wetgeving, met inbegrip van de 
toegankelijkheid en classificatie van 
wetgevingsdocumenten, te verbeteren;

3. 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 EU, en dringt er bij de Raad 
op aan zijn regels en procedures met 
betrekking tot de transparantie van de 
wetgeving, met inbegrip van de 
toegankelijkheid en classificatie van 
wetgevingsdocumenten, te verbeteren, en 
aldus legitiem democratisch toezicht, niet 
alleen door de burgers, maar ook door de 
nationale parlementen, mogelijk te 
maken; meent dat de Raad systematisch 
de identiteit moet vastleggen van de 
regeringen van de lidstaten wanneer zij 
hun standpunten tot uiting brengen in de 
voorbereidende instanties van de Raad en 
moet voorzien in een proactieve regeling 
voor de publicatie van zijn documenten, in 
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een gebruiksvriendelijk en doorzoekbaar 
formaat;

Or. en

Amendement 13
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. 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 EU, en dringt er bij de Raad 
op aan zijn regels en procedures met 
betrekking tot de transparantie van de 
wetgeving, met inbegrip van de 
toegankelijkheid en classificatie van 
wetgevingsdocumenten, te verbeteren;

3. 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 EU, en dringt er bij de Raad 
op aan zijn regels en procedures met 
betrekking tot de transparantie van de 
wetgeving, met inbegrip van de 
toegankelijkheid en classificatie van 
wetgevingsdocumenten, te verbeteren; 
wijst op de noodzaak om systematisch de 
identiteit vast te leggen van de lidstaten 
wanneer zij standpunten innemen in de 
voorbereidende instanties en om een einde 
te maken aan de praktijk om de toegang 
tot wetgevingsdocumenten te beperken 
terwijl de besluitvorming bezig is;

Or. en

Amendement 14
Maria Grapini

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op zijn resolutie van 17 
januari 2019 over strategisch onderzoek 
van de Ombudsman OI/2/2017 betreffende 

3. wijst op zijn resolutie van 
17 januari 2019 over strategisch onderzoek 
van de Ombudsman OI/2/2017 betreffende 
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de transparantie van het wetgevingsoverleg 
in de voorbereidende instanties van de 
Raad van de EU, en dringt er bij de Raad 
op aan zijn regels en procedures met 
betrekking tot de transparantie van de 
wetgeving, met inbegrip van de 
toegankelijkheid en classificatie van 
wetgevingsdocumenten, te verbeteren;

de transparantie van het wetgevingsoverleg 
in de voorbereidende instanties van de 
Raad van de EU, en dringt er bij de Raad 
op aan zijn regels en procedures met 
betrekking tot de transparantie van de 
wetgeving, met inbegrip van de 
toegankelijkheid, bekendmaking en 
classificatie van wetgevingsdocumenten, te 
verbeteren;

Or. ro

Amendement 15
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst op de bindende werking van 
internationale overeenkomsten en de 
gevolgen ervan voor de wetgeving van de 
EU, en hamert op de noodzaak van 
transparantie tijdens het gehele 
onderhandelingsproces; betreurt in dit 
verband dat de onderhandelingen geheim 
zijn en dat de burgers geen enkele 
toegang hebben tot andere informatie dan 
die welke aan de pers wordt doorgegeven, 
wat aanleiding geeft tot speculaties en 
onjuiste opinies over de aard en de stand 
van de lopende onderhandelingen;

Or. it

Amendement 16
Sophia in 't Veld

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. herinnert eraan dat een zo ruim 
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mogelijke toegang tot documenten van 
essentieel belang is om publiek toezicht op 
alle werkzaamheden van de EU mogelijk 
te maken; herinnert eraan dat het 
vertrouwen van de burgers in de Unie 
gebaseerd is op transparantie;

Or. en

Amendement 17
Gilles Boyer, Sophia in 't Veld, Sandro Gozi, Cristian Ghinea

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. roept de EU-instellingen op om 
onverwijld te antwoorden op verzoeken 
om toegang tot documenten;

Or. en

Amendement 18
Sophia in 't Veld, Gilles Boyer

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. acht het onaanvaardbaar dat de 
enige weg die voor burgers openstaat om 
de weigering van een verzoek om toegang 
tot documenten te betwisten, een klacht is 
bij het Hof van Justitie van de Europese 
Unie, hetgeen zeer lange procedures 
inhoudt, het risico van hoge, zelfs 
prohibitieve kosten, en een onzeker 
resultaat, hetgeen een onredelijke en 
afschrikwekkende werking heeft op 
burgers die een besluit tot weigering van 
(gedeeltelijke) toegang willen aanvechten; 
benadrukt dat dit er in de praktijk op 
neerkomt dat er geen doeltreffende 
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voorziening in rechte bestaat tegen een 
negatief besluit over een verzoek om 
toegang tot documenten;

Or. en

Amendement 19
Sophia in 't Veld, Gilles Boyer

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. meent dat de 
EU-instellingen niet mogen eisen dat de 
tegenpartij de kosten van een rechtszaak 
draagt; verzoekt de EU-instellingen 
ervoor te zorgen dat burgers niet wegens 
een gebrek aan financiële middelen 
verhinderd worden besluiten aan te 
vechten;

Or. en

Amendement 20
Gilles Boyer, Sandro Gozi, Cristian Ghinea, Charles Goerens

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de EU-wetgevers zich te 
houden aan het arrest van het Gerecht van 
22 maart 2018 (zaak T-540/15) over de 
toegang tot de documenten van de 
trialogen, waardoor de cultuur van 
transparantie in de 
wetgevingswerkzaamheden van de EU 
verder wordt aangewakkerd;

4. verzoekt de EU-wetgevers zich te 
houden aan het arrest van het Gerecht van 
22 maart 2018 (zaak T-540/15) over de 
toegang tot de documenten van de 
trialogen, waardoor de cultuur van 
transparantie in de 
wetgevingswerkzaamheden van de EU 
verder wordt aangewakkerd; herinnert 
niettemin aan het strategische karakter 
van deze documenten, die de basis vormen 
van de onderhandelingsposities en niet 
noodzakelijkerwijze overeenkomen met de 
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definitieve teksten die door de 
medewetgevers zullen worden 
goedgekeurd, en waarvan de publicatie 
vóór de trialoogbijeenkomst door externe 
partijen kan worden misbruikt;

Or. en

Amendement 21
Loránt Vincze

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de EU-wetgevers zich te 
houden aan het arrest van het Gerecht van 
22 maart 2018 (zaak T-540/15) over de 
toegang tot de documenten van de 
trialogen, waardoor de cultuur van 
transparantie in de 
wetgevingswerkzaamheden van de EU 
verder wordt aangewakkerd;

4. verzoekt de EU-wetgevers zich te 
houden aan het arrest van het Gerecht van 
22 maart 2018 (zaak T-540/15) over de 
toegang tot de documenten van de 
trialogen, waardoor de cultuur van 
transparantie in de 
wetgevingswerkzaamheden van de EU 
verder wordt aangewakkerd; benadrukt dat 
een hoge mate van transparantie in het 
wetgevingsproces essentieel is om 
besluitvormers in alle EU-instellingen ter 
verantwoording te roepen;

Or. en

Amendement 22
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de EU-wetgevers zich te 
houden aan het arrest van het Gerecht van 
22 maart 2018 (zaak T-540/15) over de 
toegang tot de documenten van de 
trialogen, waardoor de cultuur van 
transparantie in de 

4. verzoekt de EU-wetgevers zich te 
conformeren en zo spoedig mogelijk 
volledige uitvoering te geven aan het arrest 
van het Gerecht van 22 maart 2018 (zaak 
T-540/15) over de toegang tot de 
documenten van de trialogen, waardoor 
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wetgevingswerkzaamheden van de EU 
verder wordt aangewakkerd;

de cultuur van transparantie in de 
wetgevingswerkzaamheden van de EU 
verder wordt aangewakkerd;

Or. it

Amendement 23
Leila Chaibi

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de EU-wetgevers zich te 
houden aan het arrest van het Gerecht van 
22 maart 2018 (zaak T-540/15) over de 
toegang tot de documenten van de 
trialogen, waardoor de cultuur van 
transparantie in de 
wetgevingswerkzaamheden van de EU 
verder wordt aangewakkerd;

4. vraagt alle EU-wetgevers zich zo 
spoedig mogelijk te conformeren aan het 
arrest van het Gerecht van 22 maart 2018 
(zaak T-540/15) over de toegang tot de 
documenten van de trialogen, waardoor de 
cultuur van transparantie in de 
wetgevingswerkzaamheden van de EU 
verder wordt aangewakkerd;

Or. fr

Amendement 24
Juan Fernando López Aguilar

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de EU-wetgevers zich te 
houden aan het arrest van het Gerecht van 
22 maart 2018 (zaak T-540/15) over de 
toegang tot de documenten van de 
trialogen, waardoor de cultuur van 
transparantie in de 
wetgevingswerkzaamheden van de EU 
verder wordt aangewakkerd;

4. verzoekt de EU-wetgevers zich te 
houden aan het arrest van het Gerecht van 
22 maart 2018 (zaak T-540/15, 
De Capitani) over de toegang tot de 
documenten van de trialogen, waardoor 
de cultuur van transparantie in de 
wetgevingswerkzaamheden van de EU 
verder wordt aangewakkerd;

Or. es
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Amendement 25
Maria Grapini

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de EU-wetgevers zich te 
houden aan het arrest van het Gerecht van 
22 maart 2018 (zaak T-540/15) over de 
toegang tot de documenten van de 
trialogen, waardoor de cultuur van 
transparantie in de 
wetgevingswerkzaamheden van de EU 
verder wordt aangewakkerd;

4. verzoekt de EU-wetgevers zich te 
houden aan het arrest van het Gerecht van 
22 maart 2018 (zaak T-540/15) over de 
toegang tot de documenten van de 
trialogen, waardoor de cultuur van 
transparantie en open communicatie in de 
wetgevingswerkzaamheden van de EU 
verder wordt aangewakkerd;

Or. ro

Amendement 26
Loránt Vincze

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. 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 interinstitutionele gegevensbank 
van wetgevingsdocumenten op te zetten;

5. 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 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 Unie;

Or. en

Amendement 27
Maria Grapini

Ontwerpadvies
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Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. 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 interinstitutionele gegevensbank 
van wetgevingsdocumenten op te zetten;

5. 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 interinstitutionele gegevensbank 
van wetgevingsdocumenten op te zetten, 
die gemakkelijk toegankelijk moet zijn;

Or. ro

Amendement 28
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verwelkomt het voorstel van 
de Commissie om een verplicht 
transparantieregister voor alle 
EU-instellingen in te voeren; dringt er 
bij de instellingen op aan om de 
onderhandelingen over het voorstel van 
de Commissie zo spoedig mogelijk af te 
ronden teneinde de werking van de 
instellingen in het belang van het 
democratisch proces zo transparant 
mogelijk te maken en de participatie van 
de burgers en de volledige eerbiediging 
van de rechtsstaat binnen de Unie te 
verzekeren;

Or. it

Amendement 29
Sophia in 't Veld, Gilles Boyer

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 bis. meent dat het niet-openbare 
karakter van vergaderingen in de 
EU-instellingen vaak onvoldoende 
gemotiveerd is; dringt aan op duidelijke 
voorschriften voor verzoeken om 
vergaderingen met gesloten deuren in de 
EU-instellingen;

Or. en

Amendement 30
Sophia in 't Veld, Gilles Boyer

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. 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 
opnieuw werk te maken van de uitvoering 
van artikel 15, lid 3, van het VWEU, die al 
veel te lang op zich laat wachten.

6. 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 
alles in het werk te stellen om snel 
overeenstemming te bereiken over de 
herziening van Verordening (EG) nr. 
1049/2001; is het fundamenteel oneens 
met het voornemen van de Commissie om 
dit voorstel in te trekken; acht het loutere 
feit dat een dossier geblokkeerd is bij de 
Raad, een van de twee wetgevers, 
onvoldoende reden voor intrekking;

Or. en

Amendement 31
Loránt Vincze

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verwelkomt 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 verwacht van de 
Commissie dat zij de hoogste normen 
inzake transparantie toepast bij de 
uitvoering van maatregelen naar 
aanleiding van succesvolle initiatieven, in 
overeenstemming met artikel 15, leden 2 
en 3, van de verordening;

Or. en

Amendement 32
Leila Chaibi

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. herinnert eraan dat de burgers 
krachtens artikel 10, lid 3, VEU het recht 
hebben om aan het democratisch bestel 
van de Unie deel te nemen, en dat 
transparantie hiervoor van cruciaal 
belang is; vraagt dat de burgers toegang 
krijgen tot de notulen van de 
bijeenkomsten van de Raad, met name 
om de door hun lidstaat ingenomen 
standpunten te kennen;

Or. fr

Amendement 33
Leila Chaibi

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 ter. herinnert eraan dat de Unie 
krachtens artikel 3 VEU en het Handvest 
van de grondrechten van de EU haar rijke 
verscheidenheid van cultuur en taal moet 
eerbiedigen; vraagt dat de burgers 
toegang krijgen tot alle documenten in 
alle officiële talen van de Europese Unie.

Or. fr


