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1871ste zitting van de Raad
- Algemene Zaken -
Luxemburg 2 oktober 1995

[…]

13. Transparantie van de werkzaamheden van de Raad 

- Gedragscode inzake de openbaarheid van de notulen en de verklaringen voor de notulen van de 
Raad die optreedt als wetgever, aangenomen door de Raad :

"Deze gedragscode heeft betrekking op de punten van de notulen van de Raad betreffende de definitieve 
aanneming van wetgevingsbesluiten in de zin van de bijlage van het reglement van orde van de Raad en van 
de desbetreffende verklaringen. 

A. Verklaringen

1. De Raad komt overeen de verklaringen voor de notulen met mate te gebruiken, met dien verstande dat dit 
instrument moet blijven bijdragen tot een doeltreffend besluitvormingsproces. 

2. Daartoe moeten de Raadsinstanties, wanneer zulks wenselijk is, ernaar streven de overwogen verklaringen 
inhoudelijk te integreren in het wetgevingsbesluit zelf (overweging of dispositief) of, wanneer het een 
gemeenschappelijk standpunt in de zin van de artikelen 189 B en 189 C van het EG-Verdrag betreft, in de 
motivering.

Bepaalde verklaringen van de leden van de Raad zouden een stemverklaring kunnen worden in de zin van 
artikel 5, lid 1, tweede alinea, van het reglement van orde van de Raad. 

3. Indien de Raad, de Commissie en/of de leden van de Raad het wenselijk achten verklaringen af te leggen, 
moet ervoor gezorgd worden dat deze verenigbaar zijn met de tekst van het besluit.

4. De Raad is er voorstander van dat verklaringen die bij de aanneming van wetgevingsbesluiten in de 
Raadsnotulen zijn opgenomen, over het algemeen openbaar gemaakt worden. Bij de aanneming van 
dergelijke besluiten moet de Raad dus in beginsel besluiten dat de bewuste verklaringen niet onder het 
beroepsgeheim vallen, met uitzondering van die gevallen waarin de Raad op verzoek van één van zijn leden 
vaststelt dat de daartoe door artikel 5, lid 1, van het reglement van orde vereiste eenvoudige meerderheid 
niet bereikt is.

Wanneer het een verklaring betreft van één of meer leden van de Raad, vraagt de Raad toestemming aan de 
betrokkene(n) alvorens deze verklaring openbaar te maken. 

Wanneer een lid van de Raad de Raad verzoekt een van zijn verklaringen openbaar te maken, streeft de 
Raad ernaar dit verzoek in te willigen, met dien verstande dat elk lid van de Raad zijn eigen verklaringen 
onder eigen verantwoordelijkheid openbaar kan maken.

B. Notulen

1. Bij de aanneming van de notulen van zijn zittingen bespreekt de Raad systematisch de openbaarmaking 
van de aan de Raad voorgelegde documenten (1), de genomen besluiten of de conclusies van de Raad, die 
vermeld zijn in de notulen met betrekking tot de definitieve aanneming van 's Raads wetgevingsbesluiten. 
Wat betreft de verklaringen voor de notulen kan aan de hand van het besluit dat de Raad bij de aanneming 
van het wetgevingsbesluit heeft genomen, worden vastgesteld of zij openbaar gemaakt kunnen worden, 
onverminderd de toepassing van het besluit van de Raad van 20 december 1993 betreffende toegang tot 
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documenten van de Raad.

2. De Raad streeft er bij deze bespreking naar tot besluiten te komen die een zo groot mogelijke 
openbaarheid van zijn notulen waarborgen, behalve in uitzonderlijke gevallen waarin een van de in artikel 4, 
lid 1, van het besluit van de Raad van 20 december 1993 betreffende toegang van het publiek tot 
documenten van de Raad genoemde redenen zich daartegen verzet.

3. Als de notulen verklaringen van een of meer leden van de Raad bevatten, vraagt de Raad alvorens een 
besluit te nemen toestemming aan de betrokkene(n). 

4. De Raad neemt zijn besluiten over de openbaarmaking van zijn notulen naar gelang van het geval op basis 
van de voorstellen die het Comité van Permanente Vertegenwoordigers heeft ingediend over het verslag van 
de Groep "Antici" of "Mertens".

5. Deze gedragscode is niet van toepassing op de punten van de notulen van de zittingen van de Raad die 
voor de datum van aanneming van de code plaatsvonden." 

[…]

( 1) Het besluit tot openbaarmaking van de notulen heeft niet tot gevolg dat de documenten waarnaar in de notulen verwezen, 
toegankelijk worden voor het publiek. 
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