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Raadgevend Comité voor het gedrag van de leden - Reglement1 
 
Artikel 1 – Raadgevend Comité voor het gedrag van de leden 
 
Het Raadgevend Comité voor het gedrag van de leden (hierna: "het Raadgevend 
Comité") oefent de taken uit die zijn vastgesteld in de artikelen 7 en 8 van Bijlage I 
bij het Reglement van het Europees Parlement (Gedragscode voor de leden van het 
Europees Parlement inzake financiële belangen en belangenconflicten – hierna: 
"Gedragscode"). 
 
Artikel 2 - Ambtstermijn 
 
De ambtstermijn van de leden van het Raadgevend Comité valt samen met de 
ambtstermijn van de Voorzitter van het Europees Parlement door wie zij zijn 
benoemd. 
 
Artikel 3 - Voorzitterschap 
 
Ieder lid van het Raadgevend Comité neemt bij toerbeurt het voorzitterschap voor een 
periode van zes maanden waar. Voor de volgorde van de toerbeurten wordt in 
beginsel uitgegaan van de grootte van de fractie – te beginnen bij de grootste fractie - 
waartoe de leden van het Raadgevend Comité behoren. 
 
Artikel 4 – Vergaderingen van het Raadgevend Comité 
 
1. Het Raadgevend Comité komt in beginsel ten minste eens per maand bijeen. 
 
2. De fungerend voorzitter kan uit eigener beweging dan wel op verzoek van een 

meerderheid van de leden van het Raadgevend Comité buitengewone 
vergaderingen bijeenroepen. 

 
3. Vergaderingen van het Raadgevend Comité vinden plaats met gesloten deuren. 
 
4. Alleen het secretariaat van het Raadgevend Comité en daartoe aangewezen 

ondersteunend personeel en tolken mogen de vergaderingen van het Raadgevend 
Comité bijwonen. 

 
Artikel 5 – Besluiten van het Raadgevend Comité 
 
1. Het Raadgevend Comité neemt besluiten op basis van consensus. Wanneer dit niet 

mogelijk is, wordt besloten bij meerderheid van zijn leden. 
 
2. Leden die het niet eens zijn met een aanbeveling van het Raadgevend Comité aan 

de Voorzitter betreffende een vermoedelijke overtreding van de gedragscode, 
kunnen een minderheidsaanbeveling indienen die tezamen met de 
meerderheidsaanbeveling van het Raadgevend Comité aan de Voorzitter wordt 
voorgelegd. 

 
3. Andere besluiten dan een aanbeveling aan de Voorzitter betreffende een 

vermoedelijke overtreding van de gedragscode kan het Raadgevend Comité 

                                                 
1 Door het Raadgevend Comité goedgekeurd op 7 maart 2012; herzien op 9 oktober 2012. 
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nemen volgens een schriftelijke procedure. In dat geval doet de fungerend 
voorzitter de leden van het Raadgevend Comité een achtergrondnota toekomen 
over de betreffende kwestie, alsmede een ontwerpbesluit. De leden van het 
Raadgevend Comité hebben 48 uur de tijd om het ontwerpbesluit goed te keuren 
dan wel te verwerpen of wijzigingen voor te stellen. Besluiten die volgens de 
schriftelijke procedure worden genomen, worden vastgelegd in de notulen van de 
volgende vergadering van het Raadgevend Comité. 

 
4. Het quorum is bereikt als drie leden van het Raadgevend Comité aan de 

besluitvorming deelnemen. 
 
Artikel 6 – Verzoeken om raad van leden van het Europees Parlement 
 
Het Raadgevend Comité reageert binnen dertig kalenderdagen na ontvangst op alle 
verzoeken om raad van leden van het Europees Parlement bij de interpretatie en 
toepassing van de bepalingen van de gedragscode in een vertrouwelijk, door de 
fungerend voorzitter ondertekend schrijven. Verzoeken kunnen uitsluitend schriftelijk 
worden ingediend en moeten per email gericht worden aan het Raadgevend Comité. 
 
Artikel 7 – Vermoedelijke overtredingen van de gedragscode 
 
1. Wanneer de Voorzitter een vermoedelijke overtreding van de gedragscode door 

een lid van het Europees Parlement naar het Raadgevend Comité heeft verwezen, 
benoemt het Raadgevend Comité een van zijn leden, onder wie ook de fungerend 
voorzitter, tot rapporteur voor de vermoedelijke overtreding. De rapporteur mag 
niet tot dezelfde fractie behoren als het parlementslid van wie wordt vermoed dat 
het de gedragscode heeft overtreden. 

 
2. Bij het onderzoek naar een vermoedelijke overtreding van de gedragscode kan 

alleen het voltallige Raadgevend Comité het lid in kwestie horen. In uitzonderlijke 
gevallen kan het de rapporteur machtigen om het parlementslid te horen. 

 
3. De rapporteur stelt een ontwerpaanbeveling aan de Voorzitter op betreffende de 

vermoedelijke overtreding van de gedragscode en legt deze ter behandeling aan 
het Raadgevend Comité voor. De ontwerpaanbeveling omvat een weergave van de 
feiten, het standpunt van het betrokken lid van het Europees Parlement, een 
beoordeling van deze feiten en dit standpunt, alsmede een conclusie. In de 
conclusie wordt aangegeven of de Gedragscode is overtreden, worden eventuele 
maatregelen voorgesteld en wordt een aanbeveling aan de Voorzitter voor een 
mogelijk besluit geformuleerd. 

 
4. Wanneer het betrokken lid overeenkomstig artikel 154 van het Reglement gebruik 

wenst te maken van de interne beroepsmogelijkheden, kan/kunnen de fungerend 
voorzitter en/of de rapporteur verzoeken om aan de vergadering van het Bureau 
waarin het beroep wordt behandeld, te mogen deelnemen. 

 
Artikel 8 – Externe deskundigen 
 
Het Raadgevend Comité kan zich alleen over de interpretatie en toepassing van het 
bepaalde in de artikelen 2, 3, 4 en 5 van de gedragscode laten adviseren door externe 
deskundigen. 
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Artikel 9 - Jaarverslag 
 
1. Het Raadgevend Comité neemt zijn jaarverslag aan voor zijn derde vergadering na 

afloop van het jaar waarop het jaarverslag betrekking heeft. 
 
2. Het jaarverslag wordt aan alle leden toegezonden en op de website van het 

Europees Parlement gepubliceerd. 


