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UITVOERINGSBEPALINGEN INZAKE DE WERKZAAMHEDEN VAN 

DELEGATIES EN WERKBEZOEKEN BUITEN DE EUROPESE UNIE 

 

BESLUIT VAN DE CONFERENTIE VAN VOORZITTERS  

 

VAN 29 OKTOBER 2015
1
 

 

 

DE CONFERENTIE VAN VOORZITTERS, 

 

- gezien artikel 212, lid 5, van het Reglement van het Parlement krachtens hetwelk de Conferentie 

van voorzitters op voorstel van de Conferentie van delegatievoorzitters de voor de 

werkzaamheden van de delegaties noodzakelijke uitvoeringsbepalingen vaststelt, 

 

- gezien een voorstel van de Conferentie van delegatievoorzitters van 2 april 2014, 

 

- gezien de onderhandelingen van de Conferentie van voorzitters van 4 juli 2013, 

 

-  gezien de artikelen 22, lid 4, 27, lid 4, 27, lid 7, 30, leden 2 en 3, 212 en 214 en bijlagen VII, 

secties I, II, en III van het Reglement, 

 

 

heeft de volgende uitvoeringsbepalingen vastgesteld:  

 

 

ALGEMENE BEPALINGEN 

 

 

Artikel 1 

Toepassingsgebied 

 

Deze uitvoeringsbepalingen gelden voor de werkzaamheden van permanente interparlementaire 

delegaties en werkbezoeken buiten de Europese Unie in het kader van het Reglement van het 

Parlement en, waar van toepassing, de relevante besluiten van het Bureau en internationale 

rechtsinstrumenten. 

 

 

Artikel 2 

Definities 

 

Voor de toepassing van deze uitvoeringsbepalingen wordt verstaan onder:  

 

1.  "permanente interparlementaire delegatie"  

- een interparlementaire delegatie (artikel 212),  

                                                 
1
 Tot wijziging van het besluit van 10 april 2014 en met de aangepaste verwijzingen van december 2014 ter aanpassing 

aan het Reglement en andere geldende bepalingen en van september 2015 ter actualisering van de benamingen van 

bepaalde interparlementaire delegaties in bijlage I. 
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- een delegatie in een of meer parlementaire samenwerkingscommissie(s)
2
 (zie bijlage VI, 

Sectie/Punt I, laatste alinea, van het Reglement en de besluiten van het Parlement van 

10 maart 2004 en 14 september 2004); of  

- een delegatie in een gemengde parlementaire commissie
3
 (artikel 214) ingesteld 

overeenkomstig het Reglement en, waar van toepassing, de relevante internationale 

rechtsinstrumenten, of 

- een delegatie in een parlementaire vergadering; 

 

2.  "delegatie" 

- een permanente interparlementaire delegatie, en  

- ad-hocdelegaties 

 

3. "interparlementaire bijeenkomst/vergadering": een officiële bijeenkomst van een permanente 

delegatie met hun tegenhangers uit derde landen of een niet-EU-organisatie. 

 

 

Artikel 3 

Beginselen die van toepassing zijn op de werkzaamheden van de delegaties 

 

1) Delegaties onderhouden en ontwikkelen internationale contacten van het Parlement en dragen bij 

aan de versterking van de rol en de zichtbaarheid van de Europese Unie in de wereld. 

 

De werkzaamheden van de delegaties zijn dan ook gericht op handhaving en uitbreiding van de 

contacten met parlementen van landen die traditiegetrouw partners van de Europese Unie zijn, 

enerzijds, en anderzijds bijdragen tot de bevordering in derde landen van de waarden die aan de 

Europese Unie ten grondslag liggen, te weten de beginselen van vrijheid, democratie, eerbiediging 

van de mensenrechten en fundamentele vrijheden, en de rechtsstaat (artikel 6 EU-Verdrag). 

 

2) Op de internationale contacten van het Parlement zijn de beginselen van het internationaal 

publiekrecht van toepassing. 

 

3) De internationale contacten van het Parlement zijn gericht op de bevordering, waar mogelijk en 

van toepassing, van de parlementaire dimensie van internationale betrekkingen. 

 

4) Delegaties leveren een waardevolle bijdrage aan de werkzaamheden van de permanente 

parlementaire commissies door hun alle relevante resultaten van de interparlementaire bijeenkomst 

te verstrekken, in de vorm van brieven die zij sturen naar de bevoegde commissie. 

 

5) Delegaties verrichten hun activiteiten in nauwe samenwerking, coördinatie en interactie met de 

relevante organen van het Europees Parlement, in het bijzonder de bevoegde parlementaire 

commissies. 

 

6) Elke delegatie heeft een gelijk aantal gewone en plaatsvervangende leden. 

 

7) Het aantal leden van de permanente delegaties van een multilaterale bijeenkomst mag in beginsel niet 

hoger zijn dan het aantal leden van de bijeenkomst zelf. 
 

 

Artikel 4 

                                                 
2
  Zie overzicht in bijlage I en voorbeeld in bijlage III. 

3
  Zie overzicht in bijlage I en voorbeeld in bijlage II. 
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Bevoegdheden van de interparlementaire delegaties 

 

Op basis van het geografisch gebied waarvoor zij verantwoordelijkheid zijn, leveren de permanente 

interparlementaire delegaties bijdragen aan de werkzaamheden van, en dragen zij systematisch 

materiaal aan voor discussie in de parlementaire commissies en andere organen van het Parlement, 

in het bijzonder met betrekking tot: 

 

– de stand van de bilaterale interparlementaire betrekkingen;  

 

– de mensenrechten, de bescherming van minderheden en de bevordering van democratische 

waarden, in het algemene kader van het beleid van de Europese Unie op dit gebied, en in 

overeenstemming met de standpunten van het Parlement; 

 

– de staat van bilaterale politieke, economische, financiële en sociale betrekkingen; 

 

– de evaluatie van internationale overeenkomsten tussen de Europese Unie en derde landen; 

 

– de externe aspecten van het beleid van de Unie op de interne markt; 

 

– democratische toetsing van de implementatie van de externe financieringsinstrumenten van de 

Europese Unie, alsmede evaluatie van de doeltreffendheid, afgemeten aan de effecten ter 

plaatse, van projecten van de Unie die gefinancierd zijn uit de Uniebegroting; 

 

– de uitvoering van aanbevelingen die zijn gedaan in de loop van 

verkiezingswaarnemingsmissies, in nauwe samenwerking met de bevoegde parlementaire 

commissie. De permanente interparlementaire delegaties stellen hun deskundigheid tevens ter 

beschikking van verkiezingswaarnemingsmissies. 

 

 

Artikel 5 

Politieke prioriteiten 

 

1) De werkzaamheden van de delegaties dragen bij tot de tenuitvoerlegging van de door het 

Parlement gestelde politieke en legislatieve prioriteiten, als vastgesteld door de plenaire vergadering 

en de verschillende organen hiervan. 

 

2) Delegaties moeten het standpunt van het Parlement zoals vastgesteld tijdens de plenaire 

vergadering vertegenwoordigen, en het standpunt van de relevante bevoegde commissies in 

aanmerking nemen. De commissies dienen op hun beurt naar behoren rekening te houden met de 

bijdrage en de externe deskundigheid van de relevante delegatie.  

 

3) Bij een gebeurtenis van groot politiek of wetgevend belang, of om te anticiperen op belangrijke 

politieke ontwikkelingen, kan de Conferentie van voorzitters per geval toestemming verlenen voor 

ad-hocmissies, teneinde op doeltreffende wijze te reageren op politieke ontwikkelingen in het 

relevante land of gebied zoals bedoeld in artikel 21. 

 

 

Artikel 6 

Programmering van werkbezoeken 
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1) Werkbezoeken van een permanente interparlementaire delegatie aan een of meer derde landen 

overeenkomstig artikel 8 vinden in beginsel plaats tijdens de weken die zijn gereserveerd voor 

externe parlementaire werkzaamheden in de achterbanweken op de kalender van het Parlement, 

tenzij dit vanwege het rooster van werkzaamheden van de tegenhangers in derde landen of van niet-

EU-organisaties onmogelijk is. 

 

 

2) Een ad-hocdelegatie legt voor zover mogelijk werkbezoeken af tijdens de weken die zijn 

gereserveerd voor externe parlementaire werkzaamheden. 

 

 

VERLENING VAN VOORAFGAANDE TOESTEMMING VOOR 

INTERPARLEMENTAIRE BIJEENKOMSTEN EN WERKZAAMHEDEN VAN DE 

DELEGATIES 

 

 

Artikel 7 

Toestemmingsbeginselen 

 

1) Voor alle interparlementaire bijeenkomsten is voorafgaande toestemming van de Conferentie van 

voorzitters vereist, op basis van tijdig in te dienen aanvragen.  

 

2) De verlening van toestemming wordt in alle gevallen naar behoren gemotiveerd en is te allen 

tijde gebaseerd op een duidelijk en specifiek mandaat. Bij de verlening van toestemming wordt 

rekening gehouden met de in artikel 5 bedoelde politieke standpunten van het Parlement.  

 

 

Artikel 8 

Verlening van toestemming voor gewone werkzaamheden 

 

1) Voor gewone interparlementaire bijeenkomsten verleent de Conferentie van voorzitters 

toestemming in de vorm van een voor alle permanente interparlementaire delegaties geldend 

halfjaarlijks programma.  

 

2) De Conferentie van delegatievoorzitters dient tijdig een ontwerp van een halfjaarlijks programma 

in. 

Dit ontwerpprogramma: 

- bevat de voorstellen voor interparlementaire bijeenkomsten van de permanente 

interparlementaire delegaties; 

- wordt opgesteld op basis van de politieke prioriteiten en werkprogramma's van de bevoegde 

parlementaire commissies als bedoeld in artikel 5; 

- wordt opgesteld in het licht van alle externe werkbezoeken van de verschillende organen van 

het Europees Parlement voor de desbetreffende periode, met inbegrip van de door de 

Conferentie van commissievoorzitters vastgestelde prioriteiten; 

- bevat duidelijke en specifieke doelstellingen voor de delegatie; 

- houdt rekening met de programmering van werkbezoeken als bedoeld in artikel 6; 

- omvat de verplichting om de definitieve toestemming voor elk werkbezoek van een delegatie 

te baseren op een thematische agenda. 
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3) Een permanente interparlementaire delegatie kan één interparlementaire bijeenkomst per jaar 

beleggen, tenzij er in internationale overeenkomsten anders is bepaald. 

 

Deze moet gebaseerd zijn op een thematische agenda. Interparlementaire bijeenkomsten worden in 

de regel afwisselend in een van de vergaderplaatsen van het Parlement en in het betrokken derde 

land/de betrokken derde landen belegd.  

 

4) Een permanente interparlementaire delegatie die verantwoordelijk is voor meer dan één land kan 

per jaar in meer dan een van deze landen interparlementaire bijeenkomsten beleggen; de in artikel 8 

uiteengezette procedure voor de verlening van toestemming is mutatis mutandis van toepassing.  

 

5) Ten einde gemengde parlementaire commissies, parlementaire samenwerkingscommissies en 

delegaties in parlementaire vergaderingen in de gelegenheid te stellen de taken te vervullen die hen 

uit hoofde van bindende internationale rechtsinstrumenten zijn opgedragen, worden delegaties van 

het Parlement in zulke commissies en parlementaire vergaderingen gemachtigd een bepaald aantal 

leden te sturen en hun werkzaamheden te organiseren in overeenstemming met het desbetreffende 

internationaal rechtsinstrument. 

  

6) Berekend over een periode van twee kalenderjaren mag het totale aantal leden dat deelneemt aan 

werkbezoeken van de permanente interparlementaire delegatie of werkgroep naar het derde land/de 

derde landen niet hoger zijn dan 50 % van het totale aantal gewone leden van de betrokken 

permanente delegatie. Elke zittingsperiode bestaat dus uit twee perioden van twee kalenderjaren. 

 

De Delegatie voor de betrekkingen met de Parlementaire Vergadering van de NAVO wordt 

eveneens gemachtigd het aantal leden te sturen als bepaald in het Reglement van die Vergadering. 

 

In de halfjaarlijkse programma's voor een verkiezingsjaar worden voor de periode van 1 mei t/m 

30 september geen interparlementaire bijeenkomsten opgenomen. In het halfjaarlijkse programma 

wordt naar behoren rekening gehouden met het specifieke karakter van het verkiezingsjaar. De 

quota voor een verkiezingsjaar komen overeen met de helft van de quota voor de referentieperiode, 

gelijkelijk verdeeld over de twee perioden van zes maanden. 

 

7) De voorzitters van de permanente interparlementaire delegaties zijn gerechtigd deel te nemen aan 

alle reizen en tellen niet mee in de in lid 6 vastgelegde quota. 

 

 

Artikel 9 

Bijeenkomsten van de permanente interparlementaire delegaties en van hun Bureau 

 

1) Permanente interparlementaire delegaties beleggen regelmatig in een van de vergaderplaatsen 

van het Parlement bijeenkomsten om de situatie in en kwesties met betrekking tot het betreffende 

derde land of de betreffende derde landen te bespreken met het oog op de uitvoering van de in 

artikel 4 bedoelde taken.  

 

2) Met het oog op een optimale coördinatie en samenhang worden deze bijeenkomsten 

georganiseerd in nauwe samenwerking met de bevoegde parlementaire commissies, en voor zover 

mogelijk zo gepland dat zij niet samenvallen met bijeenkomsten van die organen, zodat de 

rapporteurs en overige leden aan de discussies kunnen deelnemen. 

 

3) Externe bijeenkomsten van delegaties en hun bureaus worden in beginsel gehouden in de marge 

van de plenaire vergaderingen van de relevante multilaterale bijeenkomst, waar van toepassing. 
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4) De bureaus van multilaterale bijeenkomsten komen bijeen in de marge van hun plenaire 

vergaderingen of via videoconferenties.  

 

 

Artikel 10 

Duur van de werkbezoeken 

 

1) De werkbezoeken mogen in principe niet langer dan vijf dagen duren, reistijd inbegrepen. 

 

2) Indien delegaties die verantwoordelijk zijn voor meer dan één land een bezoek afleggen aan meer 

dan één van deze landen, of indien de plaats van bestemming slecht te bereiken is, kunnen aan de 

delegatie, mits afdoende motivering, bij wijze van uitzondering maximaal twee extra dagen worden 

toegekend. 

 

 

Artikel 11 

Verplichte bijdrage van de leden aan de delegatiewerkzaamheden 

 

1) Leden nemen ten volle deel aan: 

 

a) vergaderingen van de permanente interparlementaire delegaties; 

 

b) de interparlementaire bijeenkomsten die plaatsvinden wanneer delegaties uit derde landen een 

bezoek brengen aan het Parlement in een van de vergaderplaatsen van het Parlement; 

 

c) het volledige programma dat is overeengekomen met het gastparlement/de gastparlementen of 

het gastland/de gastlanden, wanneer de delegatie een extern werkbezoek aflegt in dat land/die 

landen. 

 

2) Bij elke werksessie wordt aan de leden een officiële presentielijst gepresenteerd. Deze gaat als 

bijlage bij de notulen van vergaderingen van permanente interparlementaire delegaties en bij de 

politieke conclusies en bevindingen die door de delegatievoorzitters worden opgesteld na 

interparlementaire bijeenkomsten. 

 

 

Artikel 12 

Op naam gestelde machtigingen tot reizen 

 

1) Gewone leden van permanente interparlementaire delegaties zijn gerechtigd deel te nemen aan 

interparlementaire bijeenkomsten buiten de vergaderplaatsen van het Parlement. Indien een gewoon 

lid niet aan een bezoek kan deelnemen, kan het lid door een van de vaste plaatsvervangende leden 

worden vervangen of, indien het plaatsvervangende lid niet beschikbaar is, door een lid van de 

interparlementaire bijeenkomst waartoe deze delegatie behoort, aangewezen door de fractie waarbij 

hij/zij is aangesloten.  

 

2) De delegatievoorzitter besluit, voor zover mogelijk in overleg met de leden van het 

delegatiebureau, de fracties en de niet-ingeschreven leden van de delegatie, welke leden in 

aanmerking komen voor deelname aan bezoeken buiten de plaatsen waar het Parlement zijn 

werkzaamheden pleegt te verrichten. 
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In geval van meningsverschil besluit de voorzitter welke leden toestemming krijgen tot reizen, met 

inachtneming van de mate waarin delegatieleden en vaste plaatsvervangers eerdere vergaderingen 

van de permanente interparlementaire delegaties en interparlementaire vergaderingen hebben 

bijgewoond. 

 

3) De huidige rapporteur(s) van de commissie wordt stelselmatig verzocht deel te nemen aan een 

delegatie op werkbezoek buiten de vergaderplaatsen van het Parlement, mits de agenda van de 

desbetreffende interparlementaire bijeenkomst dat toelaat.  

 

 

 

GEDRAG TIJDENS INTERPARLEMENTAIRE BIJEENKOMSTEN 

 

 

Artikel 13 

Samenstelling van officiële delegaties van het Parlement tijdens werkbezoeken 

 

1) Delegaties bestaan uitsluitend uit leden die overeenkomstig artikel 12 gemachtigd zijn deel te 

nemen en kunnen vergezeld worden door: 

 

 

a) ambtenaren van het secretariaat van het Parlement wier namen zijn opgenomen in het door de 

bevoegde directoraten-generaal opgestelde en door hun directeur-generaal goedgekeurde 

organigram; 

 

b) personeelsleden van iedere fractie die in de delegatie vertegenwoordigd is en wier namen 

officieel aan het secretariaat van het parlement moeten worden medegedeeld;  

 

2) Geen enkele andere persoon – en dit geldt ook voor assistenten van de leden – mag lid zijn van 

een delegatie of deze vergezellen.  

 

3) Vertegenwoordigers en ambtenaren van andere instellingen en organen van de Gemeenschap 

mogen in overleg met de voorzitter deelnemen aan de werkzaamheden van de delegaties.  

 

 

Artikel 14 

Gedrag van leden van delegaties 

 

Delegatieleden houden zich aan onderstaande beginselen: 

 

a) informatiedocumenten die namens delegaties zijn opgesteld en verklaringen van zegslieden 

die door de delegaties zijn aangewezen om over agendapunten van een vergadering te spreken 

moeten de standpunten en meningen vertegenwoordigen die het Parlement in zijn resoluties 

heeft aangenomen; 

 

b) indien leden een persoonlijk of fractiestandpunt innemen, delen zij dit duidelijk mede; 

 

c) de leden werken ten volle met de voorzitter samen om het mandaat van de delegatie uit te 

voeren, met name wanneer een delegatie buiten de Europese Unie bijeen komt. 
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Artikel 15 

Gezamenlijke verklaringen en betrekkingen met de pers 

 

1) Van permanente interparlementaire delegaties mag alleen de voorzitter deelnemen aan 

persconferenties of persmededelingen doen uitgaan over de werkzaamheden van de delegatie of 

gezamenlijk met de voorzitter van de partnerdelegatie bilaterale verklaringen ondertekenen. Deze 

verklaringen mogen niet in tegenspraak zijn met de standpunten in door het Parlement aangenomen 

resoluties.  

 

2) Gemengde parlementaire commissies en parlementaire samenwerkingscommissies kunnen 

overeenkomstig artikel 214, lid 1, tweede alinea, van het Reglement aanbevelingen doen. 

 

3) In contacten met derden en de pers zijn delegatievoorzitters niet gemachtigd namens het 

Parlement te spreken, maar uitsluitend namens de delegatie in kwestie. 

 

 

Artikel 16 

Aan delegatievoorzitters verleende bevoegdheden bij ernstige, onvoorziene en  

onvermijdelijke gebeurtenissen 

 

Indien zich ernstige, onvoorziene een onvermijdelijke gebeurtenissen voordoen, zijn de 

desbetreffende delegatievoorzitters (of hun vertegenwoordigers) gemachtigd alle maatregelen te 

nemen die noodzakelijk zijn om de veiligheid van de delegatie en de personen die haar 

overeenkomstig artikel 13 vergezellen te waarborgen en om er, zo nodig, op toe te zien dat deze zo 

snel mogelijk het land kunnen verlaten, met dien verstande dat de voorzitters of hun 

vertegenwoordigers zich zo spoedig mogelijk in verbinding stellen met de bevoegde diensten van 

het secretariaat van het Parlement. 

 

 

VEILIGHEID VAN DELEGATIES IN DERDE LANDEN 

 

 

Artikel 17 

Beginselen die van toepassing zijn op de veiligheid van parlementaire delegaties in derde landen 

 

Veiligheidsmaatregelen voor delegaties in derde landen moeten overeenstemmen met de volgende 

beginselen:  

 

a) De waarborging van de veiligheid van de delegatie en meereizende personen, als bedoeld in 

artikel 13, moet als een prioriteit worden beschouwd in alle stadia, dat wil zeggen tijdens de 

planning, bij de verlening van toestemming door de Conferentie van voorzitters, gedurende het 

werkbezoek en bij de terugkeer van de delegatie. 

 

b) Wanneer toestemming is verleend voor een werkbezoek van een delegatie, neemt de voorzitter, 

met ondersteuning van het secretariaat, de nodige maatregelen om de veiligheid van de delegatie en 

meereizende personen, als bedoeld in artikel 13, te waarborgen. De Instelling aanvaardt de 

volledige aansprakelijkheid. 

 

Met het oog hierop is een protocol voor noodsituaties tijdens officiële werkbezoekactiviteiten buiten 

de drie vergaderplaatsen, met een uiteenzetting van de te volgen procedures vóór, tijdens en na een 

werkbezoek bij deze uitvoeringsbepalingen gehecht in bijlage IV. 
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BETREKKINGEN TUSSEN PERMANENTE INTERPARLEMENTAIRE DELEGATIES 

EN ANDERE PARLEMENTAIRE ORGANEN 

 

 

Artikel 18 

Verantwoordelijkheden van de voorzitters na interparlementaire bijeenkomsten 

 

1) Delegatievoorzitters doen de voorzitters van de Commissies buitenlandse zaken en 

ontwikkelingssamenwerking en alle eventueel betrokken commissies of subcommissies in beginsel 

binnen een maand na afloop van de interparlementaire bijeenkomst een verslag toekomen over de 

resultaten van de bijeenkomst, indien nodig aangevuld met een mondelinge verklaring ten overstaan 

van deze commissies. Deze verslagen kunnen voorstellen bevatten over door de delegatie adequaat 

geachte vervolgmaatregelen. 

 

2) Op verzoek van de Conferentie van voorzitters kunnen delegatievoorzitters in de plenaire 

vergadering een verklaring afleggen over de resultaten van een interparlementaire bijeenkomst. 

 

 

Artikel 19 

Samenwerking tussen parlementaire commissies en permanente interparlementaire delegaties 

 

1) Tijdens de voorbereiding van een interparlementaire bijeenkomst of een werkbezoek brengen de 

commissievoorzitters op verzoek schriftelijk verslag uit aan de desbetreffende delegatievoorzitters 

over de politieke standpunten als bedoeld in artikel 5. 

 

2) Delegatievoorzitters doen de voorzitters van de Commissies buitenlandse zaken en 

ontwikkelingssamenwerking en alle eventueel betrokken commissies of subcommissies in beginsel 

binnen een maand na afloop van de interparlementaire bijeenkomst een verslag toekomen over de 

resultaten van de bijeenkomst, indien nodig aangevuld met een mondelinge verklaring ten overstaan 

van deze commissies. Deze verslagen bevatten voorstellen over de door de delegatie adequaat 

geachte vervolgmaatregelen en, voor zover van toepassing, inbreng in het wetgevingsproces.  

 

3) Op verzoek van de Conferentie van voorzitters kunnen delegatievoorzitters in de plenaire 

vergadering een verklaring afleggen over de resultaten van een interparlementaire bijeenkomst.  

 

4) Overeenkomstig de secties I, II en III van bijlage VI bij het Reglement van het Parlement 

coördineren de Commissie buitenlandse zaken en de Commissie ontwikkelingssamenwerking de 

werkzaamheden van de permanente interparlementaire delegaties die onder hun bevoegdheden 

vallen, en de Commissie internationale handel houdt voor de economische en handelsaspecten van 

de betrekkingen met derde landen contact met de desbetreffende permanente interparlementaire 

delegaties. 

 

5) Gezamenlijke bijeenkomsten van parlementaire commissies en delegaties in de vergaderplaatsen 

van het Parlement worden ten zeerste aangemoedigd, teneinde: 

 

-  de samenwerking te intensiveren en synergieën met betrekking tot wetgevende of politieke 

dossiers te vergemakkelijken; 
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-  zo goed mogelijk gebruik te maken van de door delegaties geboden gebundelde deskundigheid 

op het gebied van derde landen, met bijzondere deskundigheid inzake de door de commissies 

behandelde horizontale kwesties; 

-  toe te zien op een doeltreffend gebruik van tijd en andere hulpbronnen. 

 

 

Artikel 20 

De Conferentie van delegatievoorzitters 

 

1) De Conferentie van delegatievoorzitters overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van het 

Parlement, behandelt regelmatig alle aangelegenheden in verband met het adequaat functioneren 

van permanente delegaties. 

 

2) De voorzitters van de Commissie buitenlandse zaken, de Commissie 

ontwikkelingssamenwerking en de Commissie internationale handel nemen ambtshalve deel aan de 

werkzaamheden van de Conferentie van delegatievoorzitters. 

 

3) De Conferentie van delegatievoorzitters stelt een ontwerpprogramma van zes maanden voor 

interparlementaire bijeenkomsten en delegaties naar multilaterale bijeenkomsten op, waarin 

rekening wordt gehouden met de programmering van werkbezoeken volgens artikel 6 en de criteria 

van artikel 8, en legt dit voor aan de Conferentie van voorzitters, voor tijdige goedkeuring vóór 

aanvang van de betreffende periode van zes maanden. 

 

 

ANDERE DELEGATIES 

 

 

Artikel 21 

Ad-hocdelegaties 

 

1) Bij een onvoorziene gebeurtenis van groot politiek of wetgevend belang kan de Conferentie van 

voorzitters naar aanleiding van een naar behoren gemotiveerd voorstel van een fractie, de 

Commissie buitenlandse zaken, de Commissie ontwikkelingssamenwerking of de Commissie 

internationale handel toestemming verlenen voor het sturen van een ad-hocdelegatie, waarbij zij de 

doelstellingen, de opdracht, het verwachte resultaat en de periode waarvoor de delegatie wordt 

opgericht vaststelt. Ad-hocdelegaties bestaan in de regel uit zeven leden - naast de krachtens artikel 

12, lid 3, voorgedragen kandidaten - die door de fracties worden benoemd overeenkomstig het 

roterend systeem-d'Hondt, dat ook van toepassing is op de niet-ingeschreven leden. Onder 

uitzonderlijke omstandigheden en wegens met redenen omklede politieke motieven kan de 

Conferentie van voorzitters toestemming verlenen voor het zenden van een ad-hocdelegatie die 

bestaat uit meer of minder dan zeven leden. De ad-hocdelegatie kiest in voorkomend geval haar 

voorzitter vóór het vertrek. 

 

- Indien het mandaat van een ad-hocdelegatie samenhangt met een land of regio waarvoor een of 

meerdere permanente delegaties al verantwoordelijk zijn, wordt de ad-hocdelegatie indien mogelijk 

e n ter zake dienend uit leden van die delegaties en van de betrokken commissies gevormd. 

 

- De voorzitter van eventuele betrokken permanente delegaties kan deel uitmaken van de ad-

hocdelegatie. Indien een parlementaire commissie voor het land of onderwerp in kwestie een 

rapporteur heeft benoemd, kan deze eveneens deel uitmaken van de ad-hocdelegatie. Indien deze 

voorzitter of rapporteur lid zijn van een fractie die volgens het roterende systeem-d'Hondt niet in de 
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delegatie is opgenomen, wordt het dienovereenkomstige aantal plaatsen in de ad-hocdelegatie op 

verzoek van de fractie in kwestie automatisch toegevoegd en vervolgens opgenomen in het 

roterende systeem-d'Hondt. Deze automatische toevoeging wordt ten uitvoer gelegd door de 

coördinerende fractie, zonder dat de Conferentie van voorzitters hierover nog een besluit neemt. 

 

Overeenkomstig de secties I, II en III van Bijlage VI bij het Reglement van het Parlement 

coördineren de Commissie buitenlandse zaken en de Commissie ontwikkelingssamenwerking de 

werkzaamheden van de ad-hocdelegaties die onder hun bevoegdheden vallen, en de Commissie 

internationale handel houdt voor de economische en handelsaspecten van de betrekkingen met 

derde landen contact met de desbetreffende ad-hocdelegaties. 

 

2) Parlementaire commissies kunnen tevens naar behoren gemotiveerde verzoeken indienen bij 

de Conferentie van voorzitters voor het sturen van een ad-hocdelegatie naar: 

- internationale conferenties;  

- internationale organisaties waarvoor zij overeenkomstig bijlage VI bij het Reglement 

verantwoordelijk zijn; 

- derde landen, teneinde bijeen te komen met gespecialiseerde tegenhangers op het gebied van 

specifieke kwesties in verband met de lopende wetgevings- of toezichtactiviteiten, op 

voorwaarde dat deze delegaties; 

- zich bezighouden met een kwestie die onder de bevoegdheden valt van de commissie ter 

zake; 

- van groot belang zijn voor de toekomstige ontwikkeling van het Europees beleid of de 

Europese wetgeving ter zake; 

- de delegatieleden de gelegenheid bieden volledig betrokken te zijn bij het programma, met 

inachtneming van de geldende institutionele regels;  

- deelnemende leden hebben die afkomstig zijn van de betrokken commissies. 

 

3) De artikelen 9, 11, 12, leden 1 en 2, 13, 14, 15, leden 1 en 3, 16 en 17 zijn mutatis mutandis van 

toepassing. 

 

4) Na afloop van het werkbezoek van de ad-hocdelegatie dient de voorzitter bij de Conferentie van 

voorzitters en de desbetreffende commissie(s), voor zover van toepassing, een schriftelijk verslag in 

waarin hij nauwkeurig mededeelt in welke mate de doelen van het bezoek zijn verwezenlijkt, en 

legt zo nodig een mondelinge verklaring af voor de betreffende commissie(s). 

 

 

 

ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN 

 

 

Artikel 22 

Vertolking en vertaling 

 

1) De bepalingen van de op 16 juni 2014 door het Bureau goedgekeurde en van tijd tot tijd 

gewijzigde Gedragscode meertaligheid zijn van toepassing op delegatievergaderingen. 

 

2) De talen van de kandidaat-landen worden met het oog op de toepassing van deze 

uitvoeringsbepalingen gelijkgesteld met de officiële talen van de Europese Unie.  

 

3) Documenten worden vertaald in slechts drie door de desbetreffende delegatie gekozen officiële 

talen. 
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4) Aan de Voorzitter van het Europees Parlement kan worden gevraagd om van deze bepalingen te 

mogen afwijken. Het besluit van de Voorzitter is onherroepelijk. 

 

 

Artikel 23 

Reizen en vergoedingen 

 

De leden hebben recht op een vliegreis in de "business class" en krijgen de kosten vergoed op 

vertoon van hun ticket. Voor de vergoeding van andere kosten en dagvergoedingen is het systeem 

dat wordt toegepast op plenaire werkbezoeken mutatis mutandis van toepassing.  

 

 

Artikel 24 

Statistiek 

 

Om de Conferentie van voorzitters in staat te stellen de werkzaamheden van delegaties te 

controleren en te beoordelen, dienen de desbetreffende diensten van het secretariaat van het 

Parlement ieder jaar vóór 1 februari een verslag in met statistieken over de reisactiviteiten van de 

leden waarvoor in het kader van deze uitvoeringsvoorwaarden toestemming is verleend en die 

plaats hebben [gehad] in het voorgaande jaar. Deze statistieken omvatten naast de specifieke 

verzoeken van de fracties, het aantal en de aard van de werkbezoeken, het aantal leden dat aan ieder 

werkbezoek heeft deelgenomen en een specificatie van de samenstelling van ieder werkbezoek naar 

fractie. 

 

 

Artikel 25 

Herroeping van voorgaande bepalingen – inwerkingtreding 

 

1) (1) Dit besluit vervangt het besluit over de uitvoeringsbepalingen inzake de werkzaamheden van 

delegaties dat door de Conferentie van voorzitters is vastgesteld op 21 september 2006. 

 

2) Dit besluit, zoals laatstelijk gewijzigd, treedt in werking op de dag van goedkeuring ervan, met 

uitzondering van de wijzigingen op artikel 10, die met ingang van 1 januari 2016 van kracht zijn. 
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BIJLAGE I 

 

Lijst van permanente interparlementaire delegaties en aantal leden
3
 

 

a) Europa, de Westelijke Balkan en Turkije 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Voormalige Joegoslavische 

Republiek Macedonië: 13 leden 

 Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije: 25 leden 

Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde 

Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de 

Europese Economische Ruimte (EER): 17 leden 

Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Servië: 15 leden 

Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Albanië: 14 leden 

Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Montenegro: 14 leden 

Delegatie voor de betrekkingen met Bosnië en Herzegovina en Kosovo: 13 leden
4
 

 

b)  Rusland en de landen van het Oostelijk Partnerschap 
Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland: 31 leden 

Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Oekraïne: 16
5
 leden 

Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Moldavië: 14
6
 leden 

Delegatie voor de betrekkingen met Belarus: 12 leden 

Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Armenië en EU-Azerbeidzjan 

en het Parlementair Associatiecomité EU-Georgië: 18 leden
7
 

 

c) Maghreb, Masjrak en Palestina 
Delegaties voor de betrekkingen met: 

– Israël: 18 leden  

– Palestina: 18 leden
8
 

– de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb: 18 leden 

– de Masjraklanden: 18 leden 

 

d) Het Arabisch Schiereiland, Irak en Iran 

Delegaties voor de betrekkingen met: 

– het Arabisch schiereiland: 15 leden 

                                                 
3
 Besluit van het Europees Parlement van 16 juli 2014 over het aantal leden van de interparlementaire delegaties 

(P8_TA(2014)0005).  
4
 Deze delegatie heeft tot taak een politieke dialoog tussen de EU en Bosnië en Herzegovina op parlementair niveau te 

garanderen, zoals voor soortgelijke gevallen in de regio de praktijk was (besluit van de Conferentie van voorzitters van 

2 juli 2015 na de inwerkingtreding van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de EU en Bosnië en 

Herzegovina op 1 juni 2015) 
5
 Benaming bijgewerkt na de ondertekening van de associatieovereenkomst EU-Oekraïne (PB L 161 van 29.5.2014, blz. 

3), die sinds 1 november 2014 voorlopig gedeeltelijk wordt toegepast, ter vervanging van de partnerschaps- en 

samenwerkingsovereenkomst EU-Oekraïne. 
6
 Benaming bijgewerkt na de ondertekening van de associatieovereenkomst EU-Moldavië (PB L 260 van 30.8.2014, blz. 

4), die sinds 1 september 2014 voorlopig gedeeltelijk wordt toegepast, ter vervanging van de partnerschaps- en 

samenwerkingsovereenkomst EU-Moldavië. 
7
 Benaming bijgewerkt na de ondertekening van de associatieovereenkomst EU-Georgië (PB L 261 van 30.8.2014, blz. 

4), die sinds 1 september 2014 voorlopig gedeeltelijk wordt toegepast, ter vervanging van de partnerschaps- en 

samenwerkingsovereenkomst EU-Georgië; de delegatie in de parlementaire associatiecommissie EU-Georgië is 

opgericht als een speciale, geneutraliseerde delegatie, binnen het kader van de bestaande delegatie (besluit van de 

Conferentie van voorzitters van 8 januari 2015). 
8
 Besluit van het Europees Parlement van 9 september 2015 over de benaming van een interparlementaire delegatie 

(P8_TA(2015)0297). 
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– Irak: 8 leden 

– Iran: 12 leden 

 

e) Noord-, Zuid- en Midden-Amerika 

Delegaties voor de betrekkingen met: 

 – de Verenigde Staten: 58 leden  

 – Canada: 16 leden 

 – de Federale Republiek Brazilië: 14 leden 

 – de landen van Midden-Amerika: 15 leden 

 – de landen van de Andesgemeenschap: 12 leden 

 – Mercosur: 19 leden 

Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico: 14 leden 

Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili: 15 leden 

Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU: 15 leden 

 

f) Azië/Stille Zuidzee 

Delegaties voor de betrekkingen met:  

 – Japan: 24 leden 

 – de Volksrepubliek China: 37 leden 

 – India: 24 leden 

 – Afghanistan: 8 leden 

 – de landen van Zuid-Azië: 15 leden 

– de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten 

(ASEAN): 26 leden 

 – het Koreaanse schiereiland: 12 leden 

 – Australië en Nieuw-Zeeland: 12 leden 

Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Kazachstan, EU-Kirgizië, EU-

Oezbekistan en EU-Tadzjikistan, en voor de betrekkingen met Turkmenistan en Mongolië: 

19 leden 

 

g) Afrika 

Delegaties voor de betrekkingen met: 

 – Zuid-Afrika: 16 leden 

 – het Pan-Afrikaanse Parlement: 12 leden 

 

h) Multilaterale vergaderingen 

Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU: 78 leden 

Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied: 

49 leden 

Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering: 75 leden 

Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest: 60 leden 

Delegatie voor de betrekkingen met de Parlementaire Vergadering van de NAVO: 10 leden 

 

 



DV\1081877NL.doc 15/21 PE422.560/BUR 

BIJLAGE II 

 

Voorbeeld van een Gemengde Parlementaire Commissie 

 

Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese 

Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds - Slotakte 

 

Publicatieblad L 352 van 30.12.2002, blz. 3.1450 

 

Artikel 9 

Parlementair Associatiecomité 

1. Er wordt een Parlementair Associatiecomité opgericht. Dit dient als forum waar 

leden van het Europees Parlement en leden van het Chileens Nationaal Congres 

(Congreso Nacional de Chile) elkaar kunnen ontmoeten en van gedachten kunnen 

wisselen. Dit komt met door hem zelf te bepalen tussenpozen bijeen. 

2. Het Parlementair Associatiecomité bestaat uit enerzijds leden van het Europees 

Parlement en anderzijds leden van het Nationaal Congres van Chili. 

3. Het Parlementair Associatiecomité stelt zijn reglement van orde vast. 

4. Het Parlementair Associatiecomité wordt bij toerbeurt voorgezeten door een 

vertegenwoordiger van het Europees Parlement en een vertegenwoordiger van het 

Nationaal Congres van Chili, overeenkomstig in het reglement van orde vast te 

stellen bepalingen. 

5. Het Parlementair Associatiecomité kan de Associatieraad om relevante inlichtingen 

over de tenuitvoerlegging van de overeenkomst verzoeken, en de Associatieraad 

verstrekt het Parlementair Associatiecomité de gevraagde informatie. 

6. Het Parlementair Associatiecomité wordt ingelicht over de besluiten en 

aanbevelingen van de Associatieraad. 

7. Het Parlementair Associatiecomité kan aanbevelingen doen aan de Associatieraad. 
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BIJLAGE III 

 

Voorbeeld van een Gemengde Parlementaire Commissie 

 

Overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking waarbij een partnerschap tot stand 

wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de 

Russische Federatie, anderzijds, - Protocol nr. 1 betreffende de oprichting van een 

Contactgroep Kolen en Staal - Protocol nr. 2 betreffende wederzijdse administratieve bijstand 

voor de correcte toepassing van de douanewetgeving - Slotakte - Briefwisselingen - Proces-

verbaal van ondertekening 

 

Publicatieblad L 327 van 28.11.1997, blz. 3.69 

 

Artikel 95 

Er wordt een Parlementair Samenwerkingscomité opgericht. Dit komt met door hem 

zelf te bepalen tussenpozen bijeen. 

Artikel 96 

1. Het Parlementair Samenwerkingscomité bestaat uit leden van het Europees 

Parlement, enerzijds, en uit leden van het federale parlement van de Russische 

Federatie, anderzijds. 

2. Het Parlementair Samenwerkingscomité stelt zijn reglement van orde vast. 

3. Het Parlementair Samenwerkingscomité wordt bij toerbeurt door een lid van het 

Europees Parlement en door een lid van het federale parlement van de Russische 

Federatie voorgezeten, volgens de in zijn reglement van orde op te nemen 

bepalingen. 

 

Artikel 97 

Het Parlementair Samenwerkingscomité kan de Samenwerkingsraad om ter zake 

doende inlichtingen over de tenuitvoerlegging van deze Overeenkomst verzoeken. De 

Samenwerkingsraad verstrekt het Samenwerkingscomité de verlangde informatie. 

Het Parlementair Samenwerkingscomité wordt ingelicht over de aanbevelingen van 

de Samenwerkingsraad. 

Het Parlementair Samenwerkingscomité kan aanbevelingen doen aan de 

Samenwerkingsraad. 
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BIJLAGE IV 

 

 

PROTOCOL VOOR NOODSITUATIES TIJDENS OFFICIËLE REIZEN BUITEN DE 

DRIE VERGADERPLAATSEN
9
 

 

 

 

Artikel 1: Toepassing van dit protocol 

 

Het protocol is van toepassing op alle noodsituaties tijdens: 

 

a) een officiële reis, als omschreven in artikel 10, leden 1, onder (a), 2 en 2 bis, van de 

Bepalingen ter uitvoering van het Statuut van de leden van het Europees Parlement (BUSL) 

buiten de drie vergaderplaatsen, waarvoor toestemming is verleend door de Voorzitter, de 

Conferentie van voorzitters en/of het Bureau; 
 

b) activiteiten in het kader van een officieel werkbezoek van de fracties van het Europees 

Parlement, indien hierom verzocht is door de betreffende fractie. 

 

Artikel 2: Omschrijving van de noodsituaties waarop dit protocol van toepassing is 

 

Elke situatie waarin de veiligheid of het fysieke welzijn van een persoon in gevaar is en waarin 

onmiddellijke actie vereist is wordt beschouwd als een noodsituatie. Een dergelijke situatie kan 

veroorzaakt worden door:  

 

- oorlogshandelingen, terroristische of criminele of andere vijandige acties; 

- natuurrampen; 

- ongevallen waarbij sprake is van lichamelijk letsel of materiële schade; 

- ernstige gezondheidsproblemen waarvoor onmiddellijk medische zorg en/of 

ziekenhuisopname geboden is. 

 

Artikel 3: Oprichting van een crisisteam 

 

Noodsituaties, als omschreven in artikel 2, worden afgehandeld door een crisisteam dat voor dat 

doel wordt opgericht door de secretaris-generaal. Dit team bestaat met name uit vertegenwoordigers 

van diensten die tot taak hebben de nodige maatregelen te nemen in het licht van de crisis, en wordt 

operationeel wanneer zich een crisis voordoet om de betrokken personen te assisteren en zo nodig te 

repatriëren. 

 

Artikel 4: Opstelling en publicatie van de lijst van personen die een officiële reis maken 

 

1) Gegevens over een officiële reis, als omschreven in artikel 1, waarvoor toestemming is verleend 

door het bevoegde orgaan, en de lijst van deelnemers worden geregistreerd in een centrale 

gegevensbank die regelmatig wordt bijgewerkt om rekening te houden met eventuele 

veranderingen. 

 

                                                 
9
 Met inbegrip, mutatis mutandis, van werkbezoeken door leden die zijn toegestaan door het equivalente orgaan van de 

Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU, in overeenstemming met de voorschriften. 
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2) Wanneer leden een officiële reis, als omschreven in artikel 1, maken zonder vergezeld te gaan 

van een ambtenaar of ander personeelslid van de Instelling, zorgen de relevante administratieve 

organen ervoor dat zij op bovengenoemde lijst worden geregistreerd en dat zij informatie ontvangen 

over de hotline. 

 

3) De secretaris-generaal wijst de dienst aan die verantwoordelijk is voor bijwerking van 

bovengenoemde centrale gegevensbank. 

 

Artikel 5: Training voor noodsituaties  

 

1) Er worden regelmatig trainingen voor noodsituaties georganiseerd om de veiligheidsaspecten van 

de voorbereiding van werkbezoeken te verbeteren en ambtenaren en overige personeelsleden te 

bekwamen in het anticiperen en analyseren van en omgaan met een crisis. 

2) Dit soort trainingen zijn verplicht voor personeelsleden van diensten die verantwoordelijk zijn 

voor de organisatie van reizen, alsmede voor personeel dat gekozen wordt om leden te vergezellen. 

Voor reizen naar risicolanden wordt speciale training gegeven. 

3) De betrokken leden wordt verzocht deel te nemen aan trainingen. Tevens worden specifieke 

informatiebijeenkomsten georganiseerd voor leden (met name voor delegatievoorzitters en leden die 

een delegatie leiden). 

 

Artikel 6: Verzoek om toestemming 

 

1) Het directoraat-generaal Extern Beleid stelt een veiligheidsanalyse per land op voor alle officiële 

reizen naar landen buiten de Europese Unie. 

 

2) Een verzoek aan de bevoegde organen om toestemming voor een officiële reis van leden en 

personeel naar een land of landen die als potentieel gevaarlijk worden beschouwd, moeten 

vergezeld gaan van een indicatieve risicoanalyse. Deze procedure geldt voor werkbezoeken die 

onderdeel uitmaken van de jaarlijkse activiteitenprogramma's van de interparlementaire delegaties 

en parlementaire commissiedelegaties, en voor werkbezoeken waarvoor specifieke of 

ad-hoctoestemming vereist is. 

 

Artikel 7: Dossier risicoanalyse 

 

Voordat een officiële reis plaatsvindt naar een bestemming buiten de Europese Unie, zorgt het 

directoraat-generaal, het secretariaat van het orgaan of van de fractie dat verantwoordelijk is voor 

de algemene organisatie van het werkbezoek – hierna 'bevoegd administratief orgaan' – voor de 

samenstelling van het volgende dossier: 

 

1) Een risicobeoordeling met een uiteenzetting van de politieke, misdaadgerelateerde en/of 

natuurlijke gevaren op de plaats(en) die wordt/worden bezocht, met inbegrip van:  

 

 een algemene risicoanalyse van het land of de landen, samengesteld met behulp van 

een breed scala van informatiebronnen, in het bijzonder de Europese Instellingen 

en/of internationale organisaties; 

 een specifieke, gedetailleerde analyse van de situatie op de plaats (en die 

wordt/worden bezocht, samengesteld met behulp van informatie van plaatselijke 

vertegenwoordigers van de Europese Instellingen en/of internationale organisaties en 

de lokale, regionale of nationale instanties van het betreffende/de betreffende 

land(en). 
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2) Indien nodig kan het risicoanalysedossier aangevuld worden met, eventueel 

vertrouwelijke, informatie van specialisten, verzameld door het directoraat Veiligheid van 

het Parlement, en zijn adviezen over eventueel te nemen veiligheidsmaatregelen. 

 

3) Het risicoanalysedossier bevat tevens medische aanbevelingen van de Medische Dienst, 

indien de situatie daartoe aanleiding geeft.  

 

4) Het dossier bevat tevens het verzoek om toestemming, als bedoeld in artikel 6, gericht aan 

de bevoegde autoriteit, voor het maken van de geplande officiële reis naar risicolanden. 

 

Artikel 8: Reisdossier/onvoorziene gebeurtenissen  

 

Bij de planning van een officiële reis stelt het bevoegde administratief orgaan een dossier op 

dat alle relevante gegevens bevat met betrekking tot de reis en de deelnemers, te weten: 

 

 het volledige programma, met vermelding van de verblijfplaatsen van de deelnemers 

en contactgegevens; 

 een lijst van alle verwachte deelnemers; 

 gedetailleerde gegevens van de deelnemers: gescande kopieën van 

paspoorten/identiteitsbewijzen in de reeds bestaande gegevensbanken van het 

Parlement en/of de toekomstige veiligheidsgegevensbank, reisroutes, mobiele-

telefoonnummers, contactpersonen in geval van nood. Voor elke deelnemer wordt een 

vertrouwelijk gegevensformulier opgesteld met alle relevante bijzonderheden die 

nodig kunnen zijn bij een medische noodsituatie of ziekenhuisopname (dit 

vertrouwelijk formulier wordt bewaard in overeenstemming met de bepalingen inzake 

de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer die gelden in het 

Europees Parlement). De deelnemers zijn zelf aansprakelijk als zij weigeren of 

verzuimen deze gegevens te verschaffen of indien deze onvolledig of onnauwkeurig 

zijn; 

 in geval van een reis naar EU-lidstaten, de contactgegevens van de 

voorlichtingbureaus van het Europees Parlement en de Commissie (met vermelding 

van de contactpersonen); 

 in geval van een reis naar landen buiten de Europese Unie, de contactgegevens van 

de ambassade van de Europese Unie in de plaats(en) die wordt/worden bezocht (met 

vermelding van de contactpersonen); 

 de contactgegevens van de ambassades en consulaten van de lidstaten in de 

plaats(en) die wordt/worden bezocht. 

 

Artikel 9: Doorgeven van gegevens 

 

1) Deze documenten worden uiterlijk drie werkdagen voor vertrek aan de secretaris-generaal 

doorgestuurd, en in dringende gevallen zodra de toestemming is verleend, onder voorbehoud van 

last-minutewijzigingen. Na het doorsturen worden de gegevens in de documenten bijgewerkt en 

eventuele veranderingen toegevoegd.  

2) De secretaris-generaal wordt onmiddellijk in kennis gesteld van eventuele gebeurtenissen die 

kunnen nopen tot een wijziging in de uitgevoerde risicoanalyse door het bevoegde administratief 

orgaan, ook tijdens de reis en het werkbezoek. 
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Artikel 10: Benodigde apparatuur 

 

Op de locatie(s) van het werkbezoek beschikt het secretariaat van het orgaan dat de officiële reis 

organiseert: 

 

- over een telefoon en IT-apparatuur waarmee zij onmiddellijk contact kunnen opnemen met 

het secretariaat van het Europees Parlement, en in het bijzonder met het crisisteam dat is 

opgezet door de secretaris-generaal. 

 

 

Artikel 11: Procedure die ambtenaren en overige personeelsleden die de officiële reis organiseren ter 

plaatse moeten volgen in noodsituaties  

 

In geval van een noodsituatie: 

 

1) nemen ambtenaren en overige personeelsleden die de officiële reis organiseren onmiddellijk de 

maatregelen die geboden zijn met het oog op de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de 

personen in de specifieke situatie, al naargelang de aard en de plaats waar de noodsituatie zich 

voordoet, onder het gezag van de voorzitter of het lid dat de parlementaire delegatie leidt. Indien de 

omstandigheden daartoe aanleiding geven verzoeken zij om assistentie van de nationale instanties, de 

ambassade van de Europese Unie en/of de ambassades en consulaten van de lidstaten in het 

betreffende land; 

2) nemen zij zo spoedig mogelijk contact op met het crisisteam binnen het secretariaat van het 

Europees Parlement, met behulp van de 24-uurs hotline die voor dat doel is ingesteld, met 

gebruikmaking van de beschikbare communicatiemiddelen, of door een e-mail of fax naar het 

bestemde adres of nummer te sturen; 

3) handelen zij op advies en instructie van het crisisteam dat door de secretaris-generaal is opgezet 

(artikel 3 van het protocol). 

 

 

Artikel 12: Verantwoordelijkheid van de Instelling  

 

De Instelling aanvaardt de verantwoordelijkheid voor alle logistieke, financiële, medische of 

veiligheidsbesluiten die door de met de coördinatie belaste ambtenaar ter plaatse worden genomen ter 

bescherming van de fysieke integriteit van de deelnemers in de delegatie, totdat contact gevestigd is 

met het crisisteam. 

 

De betreffende ambtenaar betracht hierbij de nodige toewijding, in het licht van de omstandigheden 

van de noodsituatie, en handelt op voorzichtige en verantwoordelijke wijze.  

 

 

Artikel 13: Rapport over de noodsituatie 

 

Als zich een noodsituatie voordoet, stelt het crisisteam het Kabinet van de secretaris-generaal 

voortdurend op de hoogte en stelt een rapport op over de noodsituatie zodat de secretaris-generaal 

informatie aan de betrokken politieke autoriteiten kan doorgeven. 

 

 

Artikel 14: Herziening van het protocol 
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Indien nodig wordt dit protocol 1 jaar na de inwerkingtreding herzien, en worden de wijzigingen 

aangebracht die in het licht van afgehandelde noodsituaties noodzakelijk zijn gebleken. 

 

 


