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Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap

 [Geconsolideerde versie met de wijzigingen die zijn aangebracht door het Verdrag van Amsterdam van 2 
oktober 1997]

[...]

Artikel 207 (ex artikel 151)

1. Een comité, bestaande uit de permanente vertegenwoordigers van de lidstaten, heeft tot taak de 
werkzaamheden van de Raad voor te bereiden en de door de Raad verstrekte opdrachten uit te voeren. Het 
comité kan in de in het reglement van orde van de Raad genoemde gevallen procedurebesluiten nemen.

2. De Raad wordt bijgestaan door een secretariaat-generaal onder leiding van een secretaris-generaal, hoge 
vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, die wordt bijgestaan door 
een plaatsvervangend secretaris-generaal, die tot taak heeft het secretariaat-generaal te leiden. De secretaris-
generaal en de plaatsvervangend secretaris-generaal worden door de Raad met eenparigheid van stemmen 
benoemd.

De Raad beslist over de organisatie van het secretariaat-generaal.

3. De Raad stelt zijn reglement van orde vast.

Voor de toepassing van artikel 255, lid 3, neemt de Raad in dit reglement de voorwaarden op waaronder het 
publiek toegang heeft tot documenten van de Raad. Voor de toepassing van dit lid omschrijft de Raad de 
gevallen waarin hij geacht moet worden op te treden als wetgever teneinde in die gevallen een ruimere 
toegang tot de documenten toe te staan, en tegelijkertijd de doeltreffendheid van het besluitvormingsproces 
te behouden. In elk geval maakt de Raad wanneer hij optreedt als wetgever, de uitslag van de stemmingen, 
alsmede de stemverklaringen en de verklaringen in de notulen openbaar.

[...]

Artikel 255 (ex artikel 191 A)

1. Iedere burger van de Unie en iedere natuurlijke of rechtspersoon met verblijfplaats of statutaire zetel in 
een lidstaat heeft recht op toegang tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, 
volgens de beginselen en onder de voorwaarden die overeenkomstig de leden 2 en 3 worden bepaald.

2. Binnen twee jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam bepaalt de Raad volgens de 
procedure van artikel 251 de algemene beginselen en de beperkingen op grond van openbare of particuliere 
belangen betreffende dit recht op toegang tot documenten.

3. Elk van bovengenoemde instellingen neemt in haar eigen reglement van orde specifieke bepalingen 
betreffende de toegang tot haar documenten op.

[...]
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