Transparență în Uniunea Europeană!
Pe 22 martie 2011 Tribunalul Curții de Justiție a Uniunii Europene a decis că practica Consiliului
Uniunii Europene de a permite accesul la documente ce priveau negocieri legislative, doar după
acoperirea în prealabil a numelor statelor membre ce făceau respectivele propuneri, este ilegală. În
decizia sa, Tribunalul constată: “Transparența … contribuie la consolidarea democrației prin faptul că
permite cetățenilor să controleze totalitatea informațiilor care au constituit fundamentul unui act
legislativ. Astfel, posibilitatea cetățenilor de a cunoaște fundamentele acțiunilor legislative este o
condiție a exercitării efective de către aceștia din urmă a drepturilor lor democratice.”
Procesul a fost adus în fața Curții de Access Info Europe, organizație dedicată promovării transparenței
la nivelul Uniunii Europene.
În luna iunie 2011, Consiliul a atacat cu recurs decizia Curții care ar transparentiza activitatea la nivelul
Consiliului.
În spiritul principiilor bunei guvernări, cerem Guvernului României să nu se alăture Consiliului în acest
atac la adresa transparenței la nivelul Uniunii Europene.
Transparența procesului legislativ este esențială pentru ca guvernele și instituțiile europene să se
bucure de legitimitate în fața cetățenilor lor, funcționând în baza unor procese decizionale la care
cetățenii pot participa. Având în vedere că peste 50% din legislația națională provine de la nivelul
Uniunii Europene, cetățenii trebuie să participe la dezbaterile legilor pe care vor trebui să le respecte.
În cazul în care demersul Consiliul Uniunii Europene în fața Curții de Justiție va avea succes,
constructul politic european, bazat pe transparență, participare publică și implicare civică, va avea de
suferit daune de nerecuperat.
Solicităm Guvernului României să apere transparența în Uniunea Europeană, condamnând decizia
Consiliului și încurajând și guvernele altor state membre să susțină cauza în favoarea dreptului
publicului de a avea acces la informații, drept fundamental cetățenesc într-o democrație funcțională.
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