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"Transparantie in de Europese Ministerraad" in Le Monde
 

Légende: In de uitgave van 29 november 2005 van het Franse dagblad Le Monde pleiten de zeven
fractievoorzitters van het Europese Parlement voor meer transparantie in de besluitvormingsprocessen van de
Raad van de Europese Unie. Zij herinneren eveneens aan de bepalingen van het Grondwettelijk Verdrag
aangaande dit thema.
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Transparantie in de Europese Ministerraad

Europa is nog nooit zo slecht begrepen en zo slecht overgekomen als nu. In die context mag het belang van 

een verbeterde transparantie en openheid van de Ministerraad tijdens zijn wetgevende activiteiten niet 

worden onderschat.

Wij ondergetekenden, de voorzitters van alle fracties van het Europees Parlement, zijn ons er terdege van 

bewust dat in heel Europa vele Europese burgers hun vertrouwen in de Europese Unie en haar instellingen 

hebben verloren. Dat bleek overigens uit de stemmingen over de Grondwet in Frankrijk en Nederland.

Het Europees Parlement beraadslaagt en stemt in het openbaar. De andere speler van de Europese 

wetgeving, de Ministerraad (waarin de ministers van de vijfentwintig lidstaten bijna elke week bijeenkomen 

om nieuwe wetten aan te nemen) blijft in het geheim vergaderen. De werkgroepen van de Raad hebben 

daadwerkelijk in het geheim onderhandeld over talloze wetten, die dan gewoon door de ministers zijn 

goedgekeurd.

Het is de minst transparante organisatie binnen de Europese architectuur. Bijgevolg worden de ministers niet 

echt aansprakelijk gesteld ten aanzien van hun eigen Parlement noch ten aanzien van de publieke opinie.

De burgers hebben het recht te weten op welke manier hun ministers stemmen en welke de argumenten zijn 

die hen tot bepaalde besluiten brengen of die ervoor zorgen dat zij bepaalde compromissen kunnen sluiten.

Daarom pleiten wij er bij het huidige Britse voorzitterschap voor om dit thema in zijn agenda op te nemen.

Alle regeringen van de lidstaten hebben op 29 oktober 2004 de Grondwet ondertekend, die in haar artikel I-

50 met als opschrift “Transparantie van de werkzaamheden van de instellingen, organen en instanties van de 

Unie”, de volgende punten bevat:

“1. Om goed bestuur te bevorderen en de deelneming van het maatschappelijk middenveld te waarborgen,  

werken de instellingen, organen en instanties van de Unie in een zo groot mogelijke openheid;

2. Het Europees Parlement, en de Raad wanneer hij beraadslaagt en stemt over een ontwerp van  

wetgevingshandeling, vergaderen in het openbaar.”

Deze bepaling kan op eender welk moment door een gewone wijziging van de formele regels van de Raad 

worden ingevoerd. Zij zou het klimaat waarin wij wetgeven, grondig veranderen en zou het publiek in staat 

stellen te begrijpen dat de Europese Unie een gemeenschappelijk project is waaraan alle lidstaten actief 

samenwerken en dat ze geen Europese bureaucratie op afstand is die haar arbitraire wetten oplegt aan een 

publiek dat vertrouwen in haar stelt.
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