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Dear Mr Rangel,
De vaste commissie voor Europese Zaken van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 19
december 2017 uw concept-initiatiefrapport inzake de Implementatie van Verdragsbepalingen
die betrekking hebben op nationale parlementen (2016/2149 (INI)) besproken. De commissie
bedankt u voor uw werkzaamheden. Het conceptrapport bevat verschillende voorstellen die
ondersteuning zouden kunnen bieden aan de rol van nationale parlementen in Europa.
Ten aanzien van de rol van nationale parlementen in relatie tot de Raad zou de commissie u nog
in overweging willen geven om in het rapport aandacht te besteden aan het belang van transparantie in het Europese wetgevingsproces en openbare toegang tot documenten die deel uitmaken van het wetgevingsproces.
Zoals u opmerkt in uw rapport, behoort het tot de taken van de nationale parlementen om hun
regering in de Raad en de Europese Raad te controleren. Hoe beter en effectiever zij de regering
kunnen controleren, hoe meer zij Europese (wetgevings)processen kunnen beïnvloeden.
De commissie wil u in dit verband meegeven dat de Eerste Kamer der Staten-Generaal zich
sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in het bijzonder heeft ingezet voor
meer transparantie in het Europese wetgevingsproces en met name ten aanzien van de Raad.
Ook Raadsdocumenten die deel uitmaken van het wetgevingsproces krijgen immers in meerderheid in beginsel een Limité-markering en worden pas in een later stadium in het onderhandelingsproces, of zelfs na afloop van het wetgevingsproces, openbaar gemaakt. Hierdoor kan publieke discussie rondom de totstandkoming van in het bijzonder richtlijnen en verordeningen
nauwelijks plaatsvinden.
De leden van de Eerste Kamer hebben sinds enkele jaren rechtstreeks toegang tot de Raadsdocumenten met Limité-markering in de Raadsdatabank (Delegates' Portal). Deze markering belet
de Kamerleden echter om de documenten openbaar te delen met het publiek en belet hen ook
om hieruit te citeren in hun openbare contacten met de regering. Kamerleden voelen zich hierdoor beperkt in hun mogelijkheden tot democratische controle van de regering en daarmee van
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de Raad. Zij kunnen namelijk niet worden gevoed door commentaar uit de samenleving op Europese wetsvoorstellen, in het bijzonder op de amendementen die door de Raad(swerkgroepen)
hierop worden aangebracht.
Bovenstaande beweegredenen voor optimale transparantie en openbaarheid van het Europese
wetgevingsproces in relatie tot de rol van nationale parlementen in Europa brengt de commissie
voor Europese Zaken ertoe dit onder uw aandacht te brengen.
De commissie verwijst tot slot ook naar het initiatief dat door de Nederlandse delegatie bij de
LVIII plenaire COSAC op 26-28 november te Tallinn, Estland, is genomen over transparantie in
Europa en de hieruit voortvloeiende brief van 22 december 2017 aan Europese instellingen,
waaronder de Raad, die inmiddels door 26 kamers/parlementen is mede-ondertekend.
Hoogachtend,

Dr. E.B. van Apeldoorn
Voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

