
Conclusies van de Raad Algemene Zaken over de transparentie van de werkzaamheden
van de Raad (29 mei 1995)
 

Caption: Conclusies van de Raad Algemene Zaken van zijn 1847ste zitting van 29 mei 1995, betreffende de

transparantie van de werkzaamheden van de Raad van Europese Unie.

Source: Mededelingen aan de pers. [EN LIGNE]. [Brussel]: Raad van de Europese Unie, [28.11.2006]. 7481/95 (Presse

152). Disponible sur http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/nl/gena/028c0022.htm.

Copyright: (c) European Union, 1995-2012

URL:

http://www.cvce.eu/obj/conclusies_van_de_raad_algemene_zaken_over_de_transparentie_van_de_werkzaamheden_van

_de_raad_29_mei_1995-nl-ec58014b-2080-4770-952a-efda62a00106.html

Publication date: 21/10/2012

1 / 2 21/10/2012

http://www.cvce.eu/obj/conclusies_van_de_raad_algemene_zaken_over_de_transparentie_van_de_werkzaamheden_van_de_raad_29_mei_1995-nl-ec58014b-2080-4770-952a-efda62a00106.html
http://www.cvce.eu/obj/conclusies_van_de_raad_algemene_zaken_over_de_transparentie_van_de_werkzaamheden_van_de_raad_29_mei_1995-nl-ec58014b-2080-4770-952a-efda62a00106.html


1847ste zitting van de Raad
- Algemene Zaken -
Brussel, 29 mei 1995

[…]

Transparantie van de werkzaamheden van de Raad 

De Raad heeft de nota van de Deense Regering en de suggesties van de Zweedse autoriteiten uitvoerig 
besproken.

De Raad bevestigt nogmaals zijn bereidheid om, binnen de door de Europese Raad aangegeven richtsnoeren, 
te ijveren voor een grotere transparantie van zijn werkzaamheden, die echter niet ten koste van de 
doeltreffendheid van het besluitvormingsproces mag gaan.

1) Het resultaat van stemmingen over besluiten van wetgevende aard zal voortaan systematisch bekend 
worden gemaakt. De Raad heeft nooit gebruik gemaakt van de in zijn reglement van orde opgenomen 
mogelijkheid om van die regel af te wijken en ook wil hij in de toekomst die mogelijkheid niet gebruiken.

2) De Raad zal vaker debatten houden die publiekelijk worden uitgezonden ("open debatten") over 
belangrijke aangelegenheden die de belangen van de Unie raken of over belangrijke nieuwe 
wetgevingsvoorstellen. Het Voorzitterschap zal aan het begin van elk halfjaar het beleggen van dergelijke 
debatten voorstellen. Voor juni 1995 zal het Voorzitterschap ten minste twee debatten voorstellen. De 
voorstellen van het Voorzitterschap voor de tweede helft van het jaar zullen in juli meegedeeld worden.

3) De Raad zal ervoor zorgen dat pers en publiek vóór iedere Raadszitting regelmatig en volledig worden 
geïnformeerd. Het Secretariaat van de Raad zal hiertoe, zo nodig in overleg met het Voorzitterschap, alle 
elementen verspreiden die in verband met de ter tafel liggende teksten van nut kunnen zijn.

4) De Raad draagt het Coreper op om te bestuderen onder welke voorwaarden de toegang van het publiek tot 
de notulen van zijn vergaderingen kan worden vergemakkelijkt. 

Daartoe draagt de Raad het COREPER op om de instelling van een procedure te bestuderen door middel 
waarvan bij de aanneming van de notulen telkens kan worden bepaald of en op welke wijze die notulen, als 
omschreven in artikel 9, lid 1, van het Reglement van Orde van de Raad, ter beschikking van het publiek 
kunnen worden gesteld. Voorts geeft hij het COREPER de opdracht om de bestudering van de praktijk van 
de notulenverklaringen voort te zetten ten einde te bepalen onder welke voorwaarden een beter gebruik van 
die verklaringen kan worden gemaakt en aldus de toegang van het publiek tot de notulen te 
vergemakkelijken. Het COREPER brengt vóór 1 oktober 1995 bij de Raad verslag uit.
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