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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 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;

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;

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;

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;

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;

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.


