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2148ste zitting van de Raad
― Algemene Zaken ―
Brussel, 6 december 1998

[…]

Transparantie

Openheid en samenwerking op het gebied van voorlichting over de Europese Unie

De Raad nam de volgende conclusies aan inzake openheid en samenwerking op het gebied van voorlichting 
over de Europese Unie:

1. De Raad beklemtoont de noodzaak Europa dichter bij de burgers te brengen, door onder meer de 
voorlichting over EU-aangelegenheden te intensiveren.

Zelf wil de Raad hierbij een actieve rol spelen en hij is voornemens om onder andere de voorzieningen die 
het secretariaat-generaal de journalisten en het grote publiek biedt met elektronische middelen (audiovisueel, 
Internet), nog te vergroten.

2. De Raad benadrukt hoe belangrijk de verkiezingen voor het Europees Parlement van juni 1999 zijn voor 
de democratische legitimiteit van de Europese Unie.

Teneinde de Europese burgers beter bewust te maken van de verkiezingen, beveelt de Raad nauwe 
samenwerking aan tussen de voorlichtingsdiensten van de lidstaten en die van de instellingen van de 
Europese Unie.

3. De Raad neemt er met voldoening nota van dat op 1 januari 1999 het openbaar register van 
Raadsdocumenten tot stand komt en ook via het Internet toegankelijk zal zijn (http://ue.eu.int), en hij besluit 
de agenda van alle Raadszittingen bekend te maken.

4. De Raad neemt akte van de verantwoordelijkheid van de lidstaten inzake voorlichting over de Europese 
Unie.

5. De Raad erkent dat de Commissie een rol speelt bij het bevorderen van de interinstitutionele 
samenwerking inzake voorlichting over de Europese Unie.

6. De Raad neemt akte van het voornemen van de Commissie regelingen in te voeren waarmee diegenen die 
in de lidstaten en de EU-instellingen met voorlichting belast zijn, in staat worden gesteld ervaringen uit te 
wisselen, met elkaar contact te houden en overleg te plegen in verband met de voorlichting over de Europese 
Unie, en regelmatig te rapporteren over geboekte vooruitgang.

7. De Raad neemt akte van het voornemen van de Commissie voorstellen te doen voor interinstitutionele 
samenwerking op dit gebied, inzonderheid met het Europees Parlement en de Raad. 
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