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2075ste zitting van de Raad 
- Justitie en Binnenlandse Zaken-
Brussel, 19 maart 1998

[…]

Openheid en transparantie op het gebied van justitie en binnenlandse zaken

Teneinde vooruitgang te boeken inzake openheid en transparantie in de activiteiten van de Raad op het 
gebied van Titel VI van het VEU, verklaart de Raad voorstander te zijn van de volgende aanpak: 

i) het rooster van het Comité K.4 en de andere JBZ-werkgroepen worden beschikbaar gesteld voor het 
publiek;

ii) het aantal persbriefings over JBZ-aangelegenheden per voorzitterschap wordt verhoogd, waarbij elk 
voorzitterschap beslist over de vraag of dat op dat moment wenselijk is. Die briefings zouden niet specifiek 
worden gekoppeld aan vergaderingen van het Comité K.4;

iii) tegen het eind van elk voorzitterschap wordt een voortgangsverslag over de JBZ-aangelegenheden 
beschikbaar gesteld. Dit verslag zou onder de verantwoordelijkheid van het voorzitterschap worden 
opgesteld. Het kan zo nodig worden aangevuld met verklarende documenten over JBZ-aangelegenheden, 
rekening houdend met de beschikbare middelen;

iv) tijdens elk voorzitterschap wordt een openbaar debat over JBZ-aangelegenheden gehouden wanneer zich 
een passend thema aandient en de andere agendapunten niet te veel tijd vergen;

v) de voorstellen op JBZ-gebied worden voor het publiek beschikbaar gesteld op het moment waarop ze 
beschikbaar worden gesteld voor het Europees Parlement. Als een eerste stap zouden de voorstellen 
beschikbaar worden gesteld op bijvoorbeeld het Internet, maar de Raad zou ernaar streven om zo spoedig 
mogelijk de bekendmaking ervan in het Publicatieblad mogelijk te maken;

vi) er wordt een lijst beschikbaar gesteld van de maatregelen die de Raad op JBZ-gebied heeft aangenomen.

[…]

Doorzichtigheid

Openbaar register van Raadsdocumenten

Uitgaande van het idee dat het beleid van toegang tot Raadsdocumenten doeltreffender moet worden, heeft 
de Raad besloten om het register van niet-gerubriceerde Raadsdocumenten openbaar te maken op basis van 
de volgende richtsnoeren:

1. In het kader van openheid en doorzichtigheid zal door het secretariaat-generaal van de Raad een register 
van Raadsdocumenten worden opgezet als aanvulling op het bestaande systeem van elektronische opslag 
van Raadsdocumenten, en wel zo spoedig mogelijk, bij voorkeur in de loop van 1998.

2. Het register zal titels, data en documentnummers van niet-gerubriceerde Raadsdocumenten bevatten. Ter 
vrijwaring van 's Raads recht om bepaalde documenten niet te verstrekken, zal het register niet de inhoud 
van het document op het scherm brengen.

3. Het register zal aan het publiek beschikbaar worden gesteld via Internet. Het zal een meertalig instrument 
zijn dat elke burger een toereikend pakket voorzieningen biedt om Raadsdocumenten op te zoeken.

4. Het secretariaat-generaal zal passende organisatorische maatregelen nemen om de betrouwbaarheid en 
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volledigheid van het register te waarborgen.

5. Volgens het secretariaat-generaal zal de invoering van het register geen bijkomende financiële middelen 
of extra personeel vergen.

6. Het secretariaat-generaal zal maatregelen nemen om bekendheid te geven aan het bestaan van het register 
en zal, nadat het zes maanden in gebruik is, een verslag over de werking ervan voorleggen.
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