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2111ste zitting van de Raad
- Algemene Zaken –
Luxemburg, 29 juni 1998

[…]

Transparantie

Toegang van het publiek tot documenten van de Raad - Conclusies van de Raad

"In het kader van de tweejaarlijkse evaluatie van Besluit 93/731/EG van de Raad betreffende toegang van 
het publiek tot documenten van de Raad, dat overeenkomstig artikel 9 van dat besluit na twee jaar ervaring 
opnieuw moet worden bezien, heeft de Raad de volgende conclusies aangenomen. 

1. De Raad neemt nota van het verslag van de secretaris-generaal over de toepassing in 1996 en 1997 van 
Besluit 93/731/EG van de Raad van 20 december 1993 betreffende toegang van het publiek tot documenten 
van de Raad.

2. De Raad merkt op dat het aantal verzoeken om Raadsdocumenten aanzienlijk is toegenomen en verheugt 
zich erover dat het aantal ingewilligde verzoeken is gestegen van 58,7% in 1994-1995 tot 78% in 1996-
1997. Deze ontwikkeling wijst op de ervaring die de Raad en het secretariaat-generaal met de dagelijkse 
toepassing van dat beleid hebben opgedaan en op de betekenis van het besluit voor de bevordering van 
openheid en transparantie.

3. In een geest van openheid en transparantie moet, telkens wanneer zulks mogelijk is, toegang tot 
Raadsdocumenten worden toegestaan in de gevallen waarin de Raad als wetgever optreedt. In deze gevallen 
zal ook in de toekomst artikel 4, lid 2, van het besluit (weigering van toegang in verband met de 
geheimhouding van de beraadslagingen van de Raad) alleen worden toegepast wanneer zulks strikt 
noodzakelijk is.

4. De Raad merkt op dat de identificatie van Raadsdocumenten zal worden vergemakkelijkt door zo spoedig 
mogelijk, liefst nog in de loop van 1998, een via Internet toegankelijke lijst van Raadsdocumenten op te 
stellen, overeenkomstig het besluit van de Raad van 19 maart 1998.

5. De Raad merkt op dat de ruimere toegang tot documenten maar één aspect is van zijn streven om zijn 
werk opener en transparanter te maken voor de burger. Hij juicht dan ook de initiatieven toe die zijn 
genomen om het publiek voor te lichten over 's Raads activiteiten, zoals de publicatie van een informatieve 
Gids voor de Raad door het secretariaat-generaal, het actieve voorlichtingsbeleid ten aanzien van openbare 
Raadszittingen, alsmede de recente verbeteringen in de website van de Raad en de opening van een voor 
iedereen toegankelijk e-mailadres."

Openheid - Conclusies van de Raad

"Rekening houdend met het resultaat van de op 27 maart 1998 in Brussel gehouden studiebijeenkomst van 
hoge ambtenaren van de voorlichtingsdiensten van de lidstaten en vertegenwoordigers van verscheidene EU-
instellingen over de voorlichting over de Europese Unie, heeft de Raad de volgende conclusies aangenomen:

1. De Raad is van mening dat de studiebijeenkomst over de voorlichting over de Europese Unie duidelijk 
gewezen heeft op de voordelen van de uitwisseling van ervaringen op het gebied van het voorlichtingsbeleid 
ten aanzien van aangelegenheden betreffende de Europese Unie en de bekendheid van het publiek met de 
Europese Unie.

2. De Raad komt overeen zich samen met de Commissie te belasten met de organisatie van, in voorkomend 
geval, regelmatig te houden studiebijeenkomsten, respectievelijk van gespecialiseerde bijeenkomsten over 
onderwerpen van bijzonder belang (verkiezingen voor het Europees Parlement, voorlichting aan kandidaat-
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lidstaten...) of specifieke communicatiekanalen (Internet, audiovisuele diensten...) om zo een platform voor 
permanente uitwisseling van ideeën en ervaringen te creëren en tot een betere coördinatie tussen de diverse 
betrokken actoren te komen. Deze samenwerking moet bijdragen tot een betere aanpassing van de 
voorlichtingsactiviteiten aan de werkelijke behoeften van zowel het gespecialiseerde publiek als de 
bevolking in het algemeen, het voorkomen van dubbel werk en een regelmatige respons van de lidstaten aan 
de EU-instellingen.

3. De Raad juicht het voornemen van de Commissie toe om een op Internet gebaseerd mechanisme voor 
informatie-uitwisseling in te stellen om de diverse actoren op voorlichtingsgebied, zowel op EU- als op 
nationaal niveau, in staat te stellen geregeld informatie te ontvangen over nieuwe producten en nieuwe 
initiatieven van de EU-instellingen en de lidstaten, en om een permanente gedachtewisseling over het 
voorlichtingsbeleid ten aanzien van Europese aangelegenheden mogelijk te maken. De Raad is van mening 
dat het beter is zo'n mechanisme op de bestaande netwerken te enten dan deze te dupliceren. 

4. Het tot stand brengen van netwerken kan ook bijzonder aangewezen zijn om de samenwerking tussen de 
beheerders van Internet-servers van nationale overheden en EU-instellingen te versterken met het oog op een 
nauwere samenhang tussen de diensten die op nationaal en op gemeenschapsniveau worden aangeboden.

5. De inspanningen op het gebied van nieuwe technologieën moeten gepaard gaan met een betere 
coördinatie van de voorlichtingsactiviteiten waarbij rechtstreeks in contact wordt getreden met de burger, 
zoals - met name de op de media afgestemde - bezoekprogramma's.

6. De Raad is voorstander van nauwere samenwerking tussen de EU-instellingen op het gebied van het 
voorlichtingsbeleid."
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