Sophie in 't Veld (D66) presenteert:
STAPPENPLAN NAAR TRANSPARANTIE
Een actieplan voor betere toegang tot documenten en
transparantere besluitvorming in de EU
1. DRINGENDE HERZIENING EUROWOB
De Europese wet op publieke toegang tot documenten levert te weinig
transparantie van de Europese instellingen en agentschappen op. Deze
wet is dringend aan herziening toe, maar de lidstaten en de Europese
Commissie houden hervormingen tegen.
2. EUROCOMMISSARIS VOOR OPENBAARHEID VAN BESTUUR
De kandidaat-Eerste Vice-Voorzitter van de Europese Commissie wordt
verantwoordelijk voor de coördinatie van het werk op het gebied van
transparantie. De Vice-Voorzitter zal van transparantie een hogere
prioriteit moeten maken en een ambitieus actieplan moeten
presenteren. Openbaarheid is de hoeksteen van betere wetgeving.
3. PRO-ACTIEF PUBLICEREN VAN DOCUMENTEN OP WEBSITE
Documenten die met wetgeving te maken hebben zullen proactief op
een centrale website moeten worden gepubliceerd, zonder dat daar een
Eurowob-verzoek voor nodig is. De website moet gemakkelijk te
gebruiken zijn en toegang verschaffen tot alle gepubliceerde stukken.
4. WETTELIJKE REGELS VOOR GEHEIMHOUDING VAN DOCUMENTEN
Duidelijke en eenduidige wettelijke regels zijn nodig voor de classificatie
van documenten om willekeurige geheimhouding te voorkomen. Een
toezichthouder zal moeten toezien op de naleving van deze regels.
5. KORTE EN LICHTE PROCEDURE VOOR AANVECHTEN NEGATIEVE BESLUITEN IN
EUROWOB-PROCEDURES
De huidige manier om in beroep te gaan tegen afwijzingen van de
Europese instellingen op Eurowob-verzoeken is om naar de Europese
Ombudsman of rechter te stappen. Eerstgenoemde procedure is vaak
tijdrovend terwijl een rechtsgang hoge kosten met zich meebrengt die
voor veel mensen niet op te brengen zijn.
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Het aanstellen van een functionaris door elke instelling en agentschap
voor het doen van aanbevelingen voor het vergroten van transparantie
zal een cultuur van openbaarheid kunnen bewerkstelligen. De
functionaris zal zich, onder andere, kunnen richten op het verbeteren
van interne processen of van Eurowob-procedures.
7. ONDERHANDELINGEN ACHTER GESLOTEN DEUREN (TRILOGEN) TERUGBRENGEN TOT
EEN MINIMUM

Onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de lidstaten
vinden te vaak achter gesloten deuren plaats, waardoor een belangrijke
fase van de besluitvorming buiten het zicht van de burger plaatsvindt.
8. TOEPASSEN TRANSPARANTIEPRINCIPE IN INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Meer openheid is nodig van onderhandelingen over internationale
verdragen zoals TTIP, het handelsverdrag met de VS. Geheimhouding
moet beperkt zijn tot een minimum, enkel om daadwerkelijke
strategische belangen te beschermen tijdens onderhandelingen.
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Duidelijke criteria voor parlementszittingen achter gesloten deuren
moeten ervoor zorgen dat bijeenkomsten zich niet onnodig aan de
publieke controle onttrekken. Speciale bevoegdheden voor inzage voor
parlementariërs mogen niet leiden tot verminderde publieke toegang.
10. STRIKTE TOEPASSING, NAAR LETTER EN GEEST, VAN RECHTERLIJKE UITSPRAKEN
Te vaak worden de principes van openbaarheid van bestuur die zijn
vastgelegd in rechterlijke uitspraken niet nageleefd door de instellingen
bij de beoordeling van inzageverzoeken, en worden (delen van)
documenten geheim verklaard zonder specifieke motivatie.

