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AKTE BETREFFENDE DEVERKIEZINGVANDE LEDEN
VANHET EUROPEES PARLEMENT

DOORMIDDELVANRECHTSTREEKSE ALGEMENEVERKIEZINGEN1

Artikel 1

1. In alle lidstaten worden de leden van het Europees Parlement volgens een stelsel van
evenredige vertegenwoordiging, hetzij volgens het lijstenstelsel, hetzij volgens het stelsel van
één overdraagbare stem, gekozen.

2. De lidstaten kunnen het uitbrengen van voorkeurstemmen toestaan, overeenkomstig de
bepalingen die zij vastleggen.

3. De leden van het Europees Parlement worden gekozen door middel van rechtstreekse,
algemene, vrije en geheime verkiezingen.

Artikel 2

Afhankelijk van de specifieke nationale kenmerken kunnen de lidstaten kiesdistricten voor de
verkiezing van het Europees Parlement instellen of voorzien in andere kiesindelingen,
evenwel zonder dat over het geheel genomen afbreuk wordt gedaan aan het beginsel van
evenredige vertegenwoordiging.

Artikel 3

De lidstaten kunnen bepalen dat er een minimumdrempel voor de verdeling van de zetels
wordt vastgesteld. Die drempel mag niet hoger dan 5% van de op nationaal niveau
uitgebrachte stemmen zijn.

Artikel 4

Elke lidstaat kan een maximum vaststellen voor de uitgaven van de kandidaten in verband
met de verkiezingscampagne.

Artikel 5

1 N.B.: Dit document is een consolidering door de Juridische Dienst van het Europees Parlement op
basis van de Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in de Vergadering door
middel van rechtstreekse algemene verkiezingen (PB L 278 van 8.10.1976, blz. 5), als gewijzigd bij
Besluit 93/81/Euratom, EGKS, EEG tot wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de
vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen
gehecht aan Besluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom van de Raad van 20 september 1976 (PB L 33 van
9.2.1993, blz. 15) en Besluit 2002/772/EG, Euratom van de Raad van 25 juni 2002 en 23 september
2002 (PB L 283 van 21.10.2002, blz. 1). Deze consolidering wijkt af van de door de Publicatiebureau
van de Europese Unie geproduceerde geconsolideerde versie (CONSLEG. 1976X1008-23/09/2002)
1976X1008-23/09/2002 ) op twee punten: de tekst bevat een streepje bij artikel 7, lid 1 – ‘lid van het
Comité van de Regio’s’ ingevolge artikel 5 van het Verdrag van Amsterdam (PB C 340 van
10.11.1997) en is hernummerd overeenkomstig artikel 2, lid 1 van Besluit 2002/772/EG, Euratom.
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1. De periode van vijf jaar waarvoor de leden van het Europees Parlement zijn gekozen
begint bij de opening van de eerste zitting na iedere verkiezing.

Zij wordt uitgebreid of bekort overeenkomstig artikel 10, lid 2, tweede alinea.

2. Het mandaat van ieder lid van het Europees Parlement begint en eindigt tegelijk met de
in lid 1 bedoelde periode.

Artikel 6

1. De leden van het Europees Parlement brengen hun stem individueel en persoonlijk uit.
Zij mogen niet gebonden zijn door instructies en geen bindend mandaat aanvaarden.

2. De leden van het Europees Parlement genieten de voorrechten en immuniteiten die op
hen van toepassing zijn uit hoofde van het Protocol van 8 april 1965 betreffende de
voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 7

1. De hoedanigheid van lid van het Europees Parlement is onverenigbaar met die van:

 lid van de regering van een lidstaat;

 lid van de Commissie van de Europese Gemeenschappen;

 rechter in, griffier van of advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen of van het Gerecht van eerste aanleg;

 lid van de directie van de Europese Centrale Bank;

 lid van de Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen;

 ombudsman van de Europese Gemeenschappen;

 lid van het Economisch en Sociaal Comité van de Europese Gemeenschap en de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie;

 lid van het Comité van de Regio's;

 lid van comités of lichamen die krachtens de Verdragen tot oprichting van de Europese
Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie zijn ingesteld met oog op
het beheer van middelen der Gemeenschappen of ter vervulling van een duurzame taak van
rechtstreeks administratief beheer;

 lid van de Raad van Bewind, van de directie of beambte van de Europese Investeringsbank;

 ambtenaar of ander personeelslid in actieve dienst van de instellingen der Europese
Gemeenschappen of van de daaraan verbonden gespecialiseerde lichamen of van de
Europese Centrale Bank.
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2. Met ingang van de verkiezing van het Europees Parlement in 2004 is de hoedanigheid
van lid van het Europees Parlement onverenigbaar met die van lid van een nationaal
parlement.

In afwijking daarvan en onverminderd lid 3:

 mogen leden van het Ierse parlement die bij een latere verkiezing voor het Europees
Parlement gekozen worden, een dubbel mandaat uitoefenen tot de volgende verkiezingen
voor het Ierse parlement, waarna de eerste alinea van dit lid van toepassing is;

 mogen leden van het parlement van het Verenigd Koninkrijk die in de periode van vijf jaar
voorafgaand aan de verkiezing van het Europees Parlement in 2004 tevens lid zijn van het
Europees Parlement, een dubbel mandaat uitoefenen tot de verkiezingen voor het Europees
Parlement in 2009, waarna de eerste alinea van dit lid van toepassing is.

3. Bovendien kan iedere lidstaat onder de in artikel 8 vastgestelde voorwaarden de
incompatibiliteiten uitbreiden die op nationaal niveau van toepassing zijn.

4. De leden van het Europees Parlement ten aanzien van wie tijdens de in artikel 5
bedoelde periode van vijf jaar de leden 1, 2 en 3 van toepassing zijn, worden vervangen
overeenkomstig artikel 13.

Artikel 8

Behoudens de bepalingen van deze akte gelden voor de verkiezingsprocedure in elke lidstaat
de nationale bepalingen.

Die nationale bepalingen, die eventueel rekening kunnen houden met de eigenheden van de
lidstaten, mogen echter over het geheel genomen geen afbreuk doen aan het beginsel van
evenredige vertegenwoordiging.

Artikel 9

Bij de verkiezing van de leden van het Europees Parlement mag niemand meer dan eenmaal
zijn stem uitbrengen.

Artikel 10

1. De verkiezingen voor het Europees Parlement vinden plaats op de door elke lidstaat
vastgestelde datum en uren, die voor alle lidstaten gelegen moet zijn binnen een zelfde
periode die aanvangt op donderdagochtend en afloopt op de daaropvolgende zondag.

2. Een lidstaat mag de uitslag van de verkiezingen pas officieel bekendmaken na sluiting
van de stembussen in de lidstaat waar de kiezers het laatst hun stem uitbrengen tijdens de in
lid 1 bedoelde periode.

Artikel 11

1. De verkiezingsperiode wordt voor de eerste verkiezingen nader bepaald door de Raad
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die, na raadpleging van het Europees Parlement, met eenparigheid van stemmen besluit.

2. De latere verkiezingen vinden plaats in de overeenkomstige periode van het laatste jaar
van de in artikel 5 bedoelde periode van vijf jaar.

Indien het onmogelijk blijkt de verkiezingen in de Gemeenschap in die periode te houden,
stelt de Raad, met eenparigheid van stemmen, na raadpleging van het Europees Parlement
uiterlijk een jaar voor het einde van de in artikel 5 bedoelde periode van vijf jaar een andere
verkiezingsperiode vast, die ten vroegste twee maanden voor en uiterlijk een maand na de
periode valt welke voortvloeit uit het bepaalde in de vorige alinea.

3. Onverminderd artikel 196 van het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap en artikel 109 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap
voor Atoomenergie komt het Europees Parlement van rechtswege bijeen op de eerste dinsdag
na het verstrijken van een termijn van een maand, te rekenen vanaf het einde van de
verkiezingsperiode.

4. Het aftredende Europees Parlement is niet meer in functie zodra het nieuwe Europees
Parlement voor het eerst bijeenkomt.

Artikel 12

Het Europees Parlement onderzoekt de geloofsbrieven van de leden van het Europees
Parlement. Hiertoe neemt het nota van de officieel door de lidstaten bekendgemaakte
uitslagen en beslist zij over de bezwaren die eventueel kunnen worden ingebracht op grond
van de bepalingen van deze akte met uitsluiting van de nationale bepalingen waarnaar deze
akte verwijst.

Artikel 13

1. Een zetel wordt vacant wanneer het mandaat van een lid van het Europees Parlement
ten einde loopt ten gevolge van zijn aftreden, zijn overlijden, of het vervallen van zijn
mandaat.

2. Behoudens de overige bepalingen van deze akte, schrijft elke lidstaat passende
procedures voor om de zetels die vacant zijn geworden, voor de rest van de in artikel 5
bedoelde periode van vijf jaar te doen bezetten.

3. Wanneer de wetgeving van een lidstaat uitdrukkelijk voorschrijft dat het mandaat van
een lid van het Europees Parlement vervalt, loopt het mandaat van de betrokkene ten einde op
grond van de bepalingen van die wetgeving. De bevoegde nationale autoriteiten brengen het
Europees Parlement daarvan op de hoogte.

4. Wanneer een zetel vacant is geworden door aftreden of overlijden, brengt de Voorzitter
van het Europees Parlement de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaat daarvan
onverwijld op de hoogte.

Artikel 14

Indien het noodzakelijk blijkt maatregelen ter uitvoering van deze akte te nemen, stelt de
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Raad op voorstel van het Europees Parlement en na raadpleging van de Commissie deze
maatregelen met eenparigheid van stemmen vast, na een akkoord met het Europees Parlement
te hebben nagestreefd in een overlegcommissie waarin de Raad en vertegenwoordigers van
het Europees Parlement zitting hebben.

Artikel 15

Deze akte is opgesteld in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse,
de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde
alle teksten gelijkelijk authentiek.

De bijlagen I en II vormen een integrerend bestanddeel van deze akte.

Artikel 16

De bepalingen van deze akte treden in werking op de eerste dag van de maand die volgt op de
ontvangst van de laatste van de in het besluit bedoelde kennisgevingen.

Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende september nitten hundrede og
seksoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten September neunzehnhundert-
sechsundsiebzig.

Done at Brussels on the twentieth day of September in the year one
thousand nine hundred and seventy-six.

Fait à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an fichiú lá de mhí Mhéan Fómhair, míle
naoi gcéad seachtó a sé.

Fatto a Bruxelles, addì venti settembre millenovecentosettantasei.

Gedaan te Brussel, de twintigste september negentienhonderd zesenze-
ventig.

BIJLAGE I

Het Verenigd Koninkrijk zal de bepalingen van deze akte alleen ten aanzien van het Verenigd
Koninkrijk toepassen.

BIJLAGE II

Verklaring ad artikel 14

Er wordt overeengekomen dat voor de in de overlegcommissie te volgen procedure gebruik
zal worden gemaakt van de bepalingen van de punten 5, 6 en 7 van de in de
gemeenschappelijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie van 4
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maart 1975 vastgestelde procedure2.

2 PB C 89 van 22.4.1975, blz. 1.
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PROTOCOL (Nr. 7)
BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE

EUROPESE UNIE

DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN,

OVERWEGENDE dat krachtens de bepalingen van artikel 343 van het Verdrag betreffende de werking
van de Europese Unie en naar artikel 191 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Ge
meenschap voor Atoomenergie (EGA), de Europese Unie en de EGA op het grondgebied van de
lidstaten de immuniteiten en voorrechten genieten welke nodig zijn ter vervulling van hun taak,

HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT OMTRENT de volgende bepalingen, welke aan het Verdrag betref
fende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie worden gehecht:

HOOFDSTUK I

EIGENDOMMEN, FONDSEN, BEZITTINGEN EN VERRICHTINGEN VAN DE
EUROPESE UNIE

Artikel 1

De gebouwen en terreinen van de Europese Unie zijn onschendbaar. Zij zijn vrijgesteld van huis
zoeking, vordering, verbeurdverklaring of onteigening. De eigendommen en bezittingen van de Euro
pese Unie kunnen zonder toestemming van het Hof van Justitie niet worden getroffen door enige
dwangmaatregel van bestuursrechtelijke of gerechtelijke aard.

Artikel 2

Het archief van de Unie is onschendbaar.

Artikel 3

De Unie, haar bezittingen, inkomsten en andere eigendommen zijn vrijgesteld van alle directe
belastingen.

Telkens wanneer hun dit mogelijk is, treffen de regeringen van de lidstaten passende maatregelen tot
kwijtschelding of teruggave van het bedrag der indirecte belastingen en van belastingen op de ver
koop, welke een deel vormen van de prijs van onroerende of roerende goederen, wanneer de Unie
voor haar officieel gebruik belangrijke aankopen doet van goederen in de prijs waarvan zodanige
belastingen begrepen zijn. De toepassing van deze bepalingen mag evenwel niet tot gevolg hebben
dat de mededinging binnen de Unie wordt vervalst.

Geen enkele vrijstelling wordt verleend van belastingen, heffingen en rechten die niet anders zijn dan
eenvoudige vergoedingen voor diensten van openbaar nut.

NLC 202/266 Publicatieblad van de Europese Unie 7.6.2016
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Artikel 4

De Unie is vrijgesteld van alle douanerechten, in- en uitvoerverboden en -beperkingen met betrekking
tot goederen bestemd voor officieel gebruik van de Unie; de aldus ingevoerde goederen mogen op
het grondgebied van het land alwaar zij zijn ingevoerd niet onder bezwarende titel of om niet
worden overgedragen, tenzij op voorwaarden welke door de regering van dat land zijn goedgekeurd.

Zij is eveneens vrijgesteld van alle douanerechten, in- en uitvoerverboden en -beperkingen met
betrekking tot hun publicaties.

HOOFDSTUK II

MEDEDELINGEN EN LAISSEZ-PASSER

Artikel 5
(oud artikel 6)

De instellingen van de Unie genieten, voor hun officiële mededelingen en het overbrengen van al hun
documenten op het grondgebied van iedere lidstaat de behandeling, welke door deze staat aan
diplomatieke missies wordt toegestaan.

De officiële correspondentie en andere officiële mededelingen van de instellingen van de Unie zijn
niet aan censuur onderworpen.

Artikel 6
(oud artikel 7)

Laissez-passer, waarvan de vorm door de Raad met gewone meerderheid van stemmen wordt vast
gesteld en welke als geldige reispapieren worden erkend door de overheidsinstanties van de lidstaten
kunnen door de voorzitters van de instellingen van de Unie aan de leden en het personeel van deze
instellingen worden verstrekt. Deze laissez-passer worden aan de ambtenaren, en overige personeels
leden verstrekt overeenkomstig de bepalingen van het statuut van de ambtenaren en de regeling voor
de andere personeelsleden van de Unie.

De Commissie kan akkoorden sluiten teneinde deze laissez-passer te doen erkennen als geldige
reispapieren voor het grondgebied van derde staten.

HOOFDSTUK III

LEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Artikel 7
(oud artikel 8)

De bewegingsvrijheid der leden van het Europees Parlement die zich naar de plaats van bijeenkomst
van het Europees Parlement begeven of daarvan terugkeren wordt op geen enkele wijze beperkt door
voorschriften van bestuursrechtelijke of andere aard.

NL7.6.2016 Publicatieblad van de Europese Unie C 202/267

A2_Protocol nr. 7 betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie.

- 12 - 



Aan de leden van het Europees Parlement worden, wat betreft douane en deviezencontrole, toege
kend:

a) door hun eigen regering, dezelfde faciliteiten als zijn toegekend aan hoge ambtenaren, die zich,
belast met een tijdelijke officiële zending, naar het buitenland begeven,

b) door de regeringen van de andere lidstaten, dezelfde faciliteiten als zijn toegekend aan vertegen
woordigers van buitenlandse regeringen, belast met een tijdelijke officiële zending.

Artikel 8
(oud artikel 9)

Tegen de leden van het Europees Parlement kan geen opsporing plaatsvinden, noch kunnen zij
worden aangehouden of vervolgd op grond van de mening of de stem, die zij in de uitoefening
van hun ambt hebben uitgebracht.

Artikel 9
(oud artikel 10)

Tijdens de zittingsduur van het Europees Parlement genieten de leden:

a) op hun eigen grondgebied, de immuniteiten welke aan de leden van de volksvertegenwoordiging
in hun land zijn verleend,

b) op het grondgebied van elke andere lidstaat, vrijstelling van aanhouding en gerechtelijke ver
volging in welke vorm ook.

De immuniteit beschermt hen eveneens, wanneer zij zich naar de plaats van de bijeenkomst van het
Europees Parlement begeven of daarvan terugkeren.

Op deze immuniteit kan geen beroep worden gedaan in geval van ontdekking op heterdaad, terwijl
zij evenmin kan verhinderen dat het Europees Parlement het recht uitoefent de immuniteit van een
van zijn leden op te heffen.

HOOFDSTUK IV

DE AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN DE INSTELLINGEN DER EUROPESE
UNIE DEELNEMENDE VERTEGENWOORDIGERS DER LIDSTATEN

Artikel 10
(oud artikel 11)

De aan de werkzaamheden van de instellingen van de Unie deelnemende vertegenwoordigers der
lidstaten, alsmede hun raadslieden en de deskundigen, genieten gedurende de uitoefening van hun
ambt en op hun reizen naar en van de plaats van bijeenkomst de gebruikelijke voorrechten, im
muniteiten en faciliteiten.

Dit artikel is eveneens van toepassing op de leden der raadgevende organen van de Unie.

NLC 202/268 Publicatieblad van de Europese Unie 7.6.2016
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HOOFDSTUK V

AMBTENAREN EN OVERIGE PERSONEELSLEDEN VAN DE EUROPESE UNIE

Artikel 11
(oud artikel 12)

De ambtenaren en overige personeelsleden van de Unie zijn, ongeacht hun nationaliteit, op het
grondgebied van elk der lidstaten:

a) vrijgesteld van rechtsvervolging voor hetgeen zij in hun officiële hoedanigheid hebben gedaan,
gezegd of geschreven, behoudens de toepassing van de bepalingen der Verdragen, die betrekking
hebben op de verantwoordelijkheid van de ambtenaren en overige personeelsleden tegenover de
Unie, en voorts op de bevoegdheid van het Hof van Justitie van de Europese Unie om uitspraak te
doen in geschillen tussen de Unie en haar ambtenaren en overige personeelsleden. Zij blijven deze
immuniteit genieten nadat zij hun ambt hebben neergelegd;

b) tezamen met hun echtgenoten en de te hunnen laste zijnde verwanten vrijgesteld van immigra
tiebeperkingen en vreemdelingenregistratie;

c) inzake monetaire of deviezenregelingen in het genot van de gebruikelijke faciliteiten welke aan
ambtenaren van internationale organisaties worden toegekend;

d) gerechtigd om de eerste maal, dat zij hun post bezetten, in het betrokken land hun huisraad en
goederen voor persoonlijk gebruik vrij van rechten in te voeren, en bij het neerleggen van hun
ambt hun huisraad en goederen voor persoonlijk gebruik uit genoemd land vrij van rechten weder
uit te voeren, in beide gevallen met inachtneming van de voorwaarden welke de regering van het
land waar dit recht wordt uitgeoefend, als noodzakelijk beschouwt;

e) gerechtigd uit een lidstaat hun voor persoonlijk gebruik bestemde personenauto die in het land
waar zij het laatst hun verblijfplaats hebben gehad of in het land waarvan zij onderdaan zijn,
verkregen is op de voorwaarden die op de binnenlandse markt van dat land gelden, vrij van
rechten in te voeren, en deze vrij van rechten weder uit te voeren, in beide gevallen met inacht
neming van de voorwaarden welke de regering van het betrokken land als noodzakelijk be
schouwt.

Artikel 12
(oud artikel 13)

Onder de voorwaarden en volgens de procedure welke door het Europees Parlement en de Raad
volgens de gewone wetgevingsprocedure bij verordeningen en na raadpleging van de betrokken
instellingen worden vastgesteld, worden de ambtenaren en overige personeelsleden van de Unie
onderworpen aan een belasting ten bate van de Unie op de door haar betaalde salarissen, lonen
en emolumenten.

Zij zijn vrijgesteld van nationale belastingen op de door de Unie betaalde salarissen, lonen en
emolumenten.
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Artikel 13
(oud artikel 14)

De ambtenaren en overige personeelsleden van de Unie, die zich uitsluitend uit hoofde van de
uitoefening van hun ambt in dienst van de Unie vestigen op het grondgebied van een andere lidstaat
dan de staat van de fiscale woonplaats, welke zij bezitten op het ogenblik van hun indiensttreding bij
de Unie, worden voor de toepassing van de inkomsten-, vermogens- en successiebelastingen, alsmede
van de tussen de lidstaten van de Unie gesloten overeenkomsten ter voorkoming van dubbele
belasting, zowel in de staat waar zij zich gevestigd hebben als in de staat van de fiscale woonplaats,
geacht hun woonplaats te hebben behouden in de laatstgenoemde staat, indien deze lid is van de
Unie. Deze bepaling geldt eveneens voor de echtgenoot voor zover deze geen eigen beroepsbezig
heden uitoefent, alsmede voor de kinderen die ten laste zijn en onder toezicht staan van de in dit
artikel bedoelde personen.

De roerende goederen welke toebehoren aan de in de vorige alinea bedoelde personen en zich
bevinden op het grondgebied van de staat van verblijf, worden in de staat vrijgesteld van succes
siebelasting; voor de heffing van die belasting worden die roerende goederen geacht zich in de staat
van de fiscale woonplaats te bevinden, onder voorbehoud van de rechten van derde staten en de
mogelijke toepassing van de bepalingen der internationale overeenkomsten betreffende dubbele
belasting.

De uitsluitend uit hoofde van de uitoefening van een ambt in dienst van andere internationale
organisaties verkregen woonplaats wordt niet in aanmerking genomen bij de toepassing van de
bepalingen van dit artikel.

Artikel 14
(oud artikel 15)

Het Europees Parlement en de Raad stellen volgens de gewone wetgevingsprocedure bij verordenin
gen en na raadpleging van de betrokken instellingen de regeling vast inzake de sociale voorzieningen,
welke op de ambtenaren en overige personeelsleden van de Unie van toepassing zijn.

Artikel 15
(oud artikel 16)

Het Europees Parlement en de Raad bepalen volgens de gewone wetgevingsprocedure bij verorde
ningen en na raadpleging van de overige betrokken instellingen, op welke categorieën van ambte
naren en overige personeelsleden van de Unie de bepalingen van de artikelen 11, 12, tweede alinea,
en 13 geheel of ten dele van toepassing zijn.

De namen, hoedanigheden en adressen der ambtenaren en overige personeelsleden, welke onder deze
categorieën zijn begrepen, worden op gezette tijden aan de regeringen van de lidstaten medegedeeld.
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HOOFDSTUK VI

VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN DER BIJ DE EUROPESE UNIE
GEACCREDITEERDE MISSIES VAN DERDE STATEN

Artikel 16
(oud artikel 17)

De lidstaat, op wiens grondgebied de zetel van de Unie is gevestigd, verleent aan de missies der bij de
Unie geaccrediteerde derde staten de gebruikelijke diplomatieke immuniteiten en voorrechten.

HOOFDSTUK VII

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 17
(oud artikel 18)

De voorrechten, immuniteiten en faciliteiten worden aan de ambtenaren en overige personeelsleden
van de Unie uitsluitend in het belang van de Unie verleend.

Elke instelling van de Unie is gehouden de aan een ambtenaar of ander personeelslid verleende
immuniteit op te heffen in alle gevallen, waarin zulks naar haar mening niet strijdig is met de
belangen van de Unie.

Artikel 18
(oud artikel 19)

Voor de toepassing van dit protocol handelen de instellingen van de Unie in overeenstemming met
de verantwoordelijke autoriteiten van de betrokken lidstaten.

Artikel 19
(oud artikel 20)

De artikelen 11 tot en met 14 en 17 zijn van toepassing op de voorzitter van de Europese Raad.

Zij zijn eveneens van toepassing op de leden van de Commissie.

Artikel 20
(oud artikel 21)

De artikelen 11 tot en met 14 en artikel 17 zijn van toepassing op de rechters, de advocaten-
generaal, de griffier en de toegevoegde rapporteurs van het Hof, onverminderd de bepalingen van
artikel 3 van het Protocol betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie
nopens de vrijstelling van rechtsvervolging van de rechters en de advocaten-generaal.
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Artikel 21
(oud artikel 22)

Dit protocol is eveneens van toepassing op de Europese Investeringsbank, de leden van haar organen,
haar personeel en de vertegenwoordigers der lidstaten, welke aan haar werkzaamheden deelnemen,
onverminderd de bepalingen van het protocol betreffende haar statuten.

De Europese Investeringsbank wordt bovendien vrijgesteld van elke fiscale en parafiscale heffing ter
gelegenheid van de uitbreiding van haar aandelenkapitaal, alsmede van de verschillende formaliteiten
welke deze verrichtingen kunnen medebrengen in de staat waar de zetel gevestigd is. Haar opheffing
en liquidering zullen evenmin enige heffing medebrengen. Ten slotte geeft de werkzaamheid van de
Bank en van haar organen, uitgeoefend onder de statutaire voorwaarden, geen aanleiding tot de
heffing van omzetbelastingen.

Artikel 22
(oud artikel 23)

Dit protocol is eveneens van toepassing op de Europese Centrale Bank, de leden van haar organen en
haar personeel, onverminderd de bepalingen van het protocol betreffende de statuten van het Euro
pees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank.

De Europese Centrale Bank wordt bovendien vrijgesteld van elke fiscale en parafiscale heffing bij de
uitbreiding van haar kapitaal, alsmede van de verschillende formaliteiten welke hieraan verbonden
zijn in de staat waar de zetel van de Bank gevestigd is. De werkzaamheden van de Bank en van haar
organen, uitgeoefend overeenkomstig de statuten van het Europese Stelsel van centrale banken en
van de Europese Centrale Bank, geven geen aanleiding tot de heffing van omzetbelasting.
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II

(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

EUROPEES PARLEMENT

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

van 28 september 2005

houdende aanneming van het Statuut van de leden van het Europees Parlement

(2005/684/EG, Euratom)

HET EUROPEES PARLEMENT,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 190, lid 5,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, inzonderheid op
artikel 108, lid 4,

Na raadpleging van de Commissie (1),

Met goedkeuring van de Raad (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Het Europees Parlement bestaat uit „vertegenwoordigers van de volkeren van de staten die in de
Gemeenschap zijn verenigd”. Deze vertegenwoordigers zijn, ook volgens artikel 190, lid 1, van het
EG-Verdrag, de „vertegenwoordigers van de volkeren van de in de Gemeenschap verenigde staten”.
Deze formulering wordt ook in artikel 190, lid 2, van het EG-Verdrag (het aantal in elke lidstaat
gekozen vertegenwoordigers) en in artikel 190, lid 3, van het EG-Verdrag („de vertegenwoordigers
worden gekozen voor een periode van vijf jaar”) gebruikt. Deze bepalingen, volgens welke de leden
de vertegenwoordigers van de volkeren zijn, zijn gerede aanleiding om in het Statuut de term „leden”
te gebruiken.

(2) Het Parlement heeft het recht zijn interne zaken te regelen in zijn reglement van orde,
overeenkomstig artikel 199, eerste alinea, van het EG-Verdrag en met inachtneming van dit Statuut.

(3) In artikel 1 van het Statuut wordt het begrip „lid” aan de orde gesteld en duidelijk gemaakt dat het
niet om diens rechten en verplichtingen gaat, maar om de voorschriften en algemene voorwaarden
voor de uitoefening van diens mandaat.
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(4) De in artikel 2 beschermde vrijheid en onafhankelijkheid van het lid moeten worden geregeld. Zij
komen in geen enkele tekst van het primaire recht voor. Verklaringen waarin leden zich ertoe
verplichten het mandaat op een bepaald tijdstip te beëindigen of blanco verklaringen over de
beëindiging van het mandaat, waarvan een partij naar eigen goeddunken gebruik kan maken,
moeten worden beschouwd als zijnde onverenigbaar met de vrijheid en onafhankelijkheid van het lid
en kunnen derhalve niet juridisch bindend zijn.

(5) In artikel 3, lid 1, worden de voorschriften van artikel 6, lid 1, van de Akte van 20 september 1976
betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse
algemene verkiezingen volledig overgenomen.

(6) Het in artikel 5 bedoelde initiatiefrecht is het belangrijkste recht van elk lid van het Parlement. Dit
recht mag niet worden uitgehold door het Reglement van het Parlement.

(7) Het in artikel 6 geregelde recht op inzage van dossiers is reeds vastgelegd in het Reglement van het
Europees Parlement. Het betreft een wezenlijk aspect van de uitoefening van het mandaat en moet
derhalve in het Statuut worden verankerd.

(8) Doel van artikel 7 is te waarborgen dat, elke poging om dat te veranderen ten spijt, de veeltaligheid
daadwerkelijk gehandhaafd blijft. Elke discriminatie van welke officiële taal dan ook moet worden
uitgesloten. Dit beginsel moet ook na uitbreiding van de Europese Unie van toepassing blijven.

(9) Volgens de artikelen 9 en 10 ontvangt het lid een bezoldiging voor de uitoefening van zijn taken.
Over het bedrag van deze bezoldiging heeft een door het Parlement ingestelde groep van
deskundigen in mei 2000 een studie opgesteld op basis waarvan een bezoldiging ten belope van
38,5 % van het basissalaris van een rechter aan het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen gerechtvaardigd is.

(10) Daar de bezoldiging, de overbruggingstoelage en het ouderdomspensioen, het invaliditeitspensioen
en het overlevingspensioen ten laste van de algemene begroting van de Europese Unie worden
gefinancierd, dienen deze aan belastingen ten gunste van de Gemeenschappen te worden
onderworpen.

(11) Als gevolg van de bijzondere situatie van de leden, met name het ontbreken van een verplichting te
verblijven in de plaatsen waar de werkzaamheden van het Parlement plaatsvinden, alsook van hun
bijzondere banden met het land waarin zij gekozen worden, is het dienstig te bepalen dat de lidstaten
hun nationaal belastingrecht kunnen toepassen op de bezoldiging, de overbruggingstoelage, het
ouderdomspensioen, het invaliditeitspensioen en het overlevingspensioen.

(12) Artikel 9, lid 3, is nodig omdat politieke partijen veelal verwachten dat een deel van de in de in
artikel 9, leden 1 en 2, genoemde betalingen voor partijdoeleinden wordt besteed. Deze vorm van
partijfinanciering moet worden uitgesloten.

(13) De overbruggingstoelage waarin artikel 9, lid 2, en artikel 13 voorzien, is met name bedoeld om de
tijd tussen het einde van het mandaat en het begin van nieuwe beroepsactiviteiten te overbruggen.
Wanneer het lid een ander mandaat of een openbaar ambt aanvaardt, vervalt dit doel.

(14) In het licht van de ontwikkelingen op het gebied van ouderdomspensioenen in de lidstaten, lijkt het
passend dat een voormalig lid recht heeft op een ouderdomspensioen bij het bereiken van de
63-jarige leeftijd. De regeling van artikel 14 laat de bevoegdheid van de lidstaten onverlet om het
ouderdomspensioen op te nemen in de berekening van de hoogte van ouderdomspensioenen
overeenkomstig het nationale recht.

(15) De bepalingen inzake het overlevingspensioen sluiten in wezen aan bij het vigerende recht in de
Europese Gemeenschap. De aanspraak van de hertrouwde overlevende echtgenoot berust op de
moderne gedachte, dat deze op een eigen inbreng berust en niet uitsluitend ter „verzorging” dient. De
aanspraak is evenmin uitgesloten als de overlevende echtgenoot vanwege eigen inkomen of eigen
vermogen reeds „verzorgd” is.
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(16) De regeling van artikel 18 is noodzakelijk omdat met het Statuut de prestaties van de lidstaten, zoals
vergoeding van de ziektekosten, steun of subsidie op de ziekteverzekeringsbijdragen komen te
vervallen. Deze prestaties worden in de meeste gevallen ook na het einde van het mandaat verstrekt.

(17) In de bepalingen betreffende de onkostenvergoedingen moeten de beginselen in acht worden
genomen die het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in de zaak Lord Bruce heeft
vastgesteld (3). Krachtens dit arrest kan het Parlement kosten naar behoeven volgens een forfaitaire
regeling vergoeden teneinde de uitgaven en de administratieve lasten die voortvloeien uit een
systeem waarbij elke afzonderlijke uitgave wordt gecontroleerd, te verlichten, hetgeen een kwestie
van behoorlijk bestuur is.

(18) Op 28 mei 2003 heeft het Bureau van het Parlement een aantal nieuwe regels vastgesteld inzake de
betalingen van onkosten en vergoedingen van de leden op basis van werkelijke kosten; deze regels
zouden tegelijk met dit Statuut in werking moeten treden.

(19) De lidstaten zouden ervoor moeten zorgen dat regelingen krachtens welke de leden van het Europees
Parlement bij het uitoefenen van hun mandaat in hun lidstaat gelijk worden gesteld met de nationale
afgevaardigden gehandhaafd blijven. Een Europese oplossing van dit probleem is met het oog op het
grote aantal zeer verschillende regelingen in de lidstaten niet mogelijk. De uitoefening van het
mandaat van de leden van het Europees Parlement in de lidstaat waarin zij gekozen werden zou
zonder dergelijke regelingen zeer moeilijk of zelfs onmogelijk zijn. Een doeltreffende uitoefening van
het mandaat is ook in het belang van de lidstaten.

(20) Artikel 25, lid 1, is noodzakelijk, omdat de zeer verschillende nationale regelingen die tot dusver
voor de leden gelden, een Europese oplossing van alle problemen die aan de overgang van een oud
naar een nieuw Europees systeem zijn verbonden, onmogelijk maken. Een keuzemogelijkheid voor
de leden sluit uit dat rechten of financiële nadelen bij deze overgang worden geschaad. De in lid 2
bedoelde regel is de consequentie van de beslissing overeenkomstig lid 1.

(21) De diversiteit van de in de verschillende lidstaten bestaande situaties komt aan bod in artikel 29, dat
de lidstaten de mogelijkheid biedt om gedurende een overgangstijd een van de bepalingen van dit
Statuut afwijkende regeling vast te stellen. Deze diversiteit rechtvaardigt ook dat aan de lidstaten de
mogelijkheid wordt geboden om de gelijkheid van behandeling tussen de leden van het Europees
Parlement en de leden van het nationale parlement te handhaven,

BESLUIT:

TITEL I

VOORSCHRIFTEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERVULLING VAN DE TAKEN VAN DE
LEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Artikel 1

In dit Statuut worden de voorschriften en algemene voorwaarden voor de vervulling van de taken van de
leden van het Europees Parlement vastgesteld.

Artikel 2

1. De leden zijn vrij en onafhankelijk.
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2. Overeenkomsten over het neerleggen van het mandaat vóór afloop of aan het einde van een
zittingsperiode zijn nietig.

Artikel 3

1. De leden brengen hun stem individueel en persoonlijk uit. Zij mogen niet gebonden zijn door
instructies en geen bindend mandaat aanvaarden.

2. Overeenkomsten over de wijze van uitoefening van het mandaat zijn nietig.

Artikel 4

Door een lid ontvangen, opgestelde of verstuurde documenten of elektronische gegevens worden niet
gelijkgesteld met documenten van het Europees Parlement tenzij zij officieel zijn ingediend
overeenkomstig het Reglement.

Artikel 5

1. Ieder lid heeft het recht om in het kader van het initiatiefrecht van het Parlement een voorstel voor
een communautair besluit in te dienen.

2. Het Parlement stelt in zijn Reglement de voorwaarden voor de uitoefening van dit recht vast.

Artikel 6

1. De leden hebben recht op inzage in alle stukken die zich in het bezit van het Parlement bevinden.

2. Lid 1 is niet van toepassing op persoonlijke stukken of afrekeningen.

3. Lid 1 laat besluiten van de Europese Unie en door de instellingen gesloten akkoorden inzake de
toegang tot documenten onverlet.

4. Het Parlement stelt de voorwaarden voor de uitoefening van dit recht vast.

Artikel 7

1. De documenten van het Parlement worden in alle officiële talen vertaald.

2. Mondelinge tussenkomsten worden simultaan in alle andere officiële talen vertolkt.

3. Het Parlement stelt de voorwaarden voor de tenuitvoerlegging van dit artikel vast.

Artikel 8

1. De leden kunnen fracties oprichten.

2. Het Parlement stelt in zijn Reglement de voorwaarden voor de uitoefening van dit recht vast.
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Artikel 9

1. De leden hebben recht op een adequate bezoldiging die hun onafhankelijkheid waarborgt.

2. Zij hebben na beëindiging van hun mandaat recht op een overbruggingstoelage en een pensioen.

3. Overeenkomsten over de besteding van de bezoldiging, de overbruggingstoelage en het pensioen
voor andere dan particuliere doeleinden zijn nietig.

4. De nabestaanden van een lid of voormalig lid hebben recht op een overlevingspensioen.

Artikel 10

De bezoldiging bedraagt 38,5 % van het basissalaris van een rechter bij het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen.

Artikel 11

De bezoldiging die een lid voor de uitoefening van een mandaat in een ander parlement ontvangt, wordt
op de bezoldiging in mindering gebracht.

Artikel 12

1. Op de in artikel 9 bedoelde bezoldiging wordt Gemeenschapsbelasting geheven onder dezelfde
voorwaarden als die welke zijn vastgesteld op grond van artikel 13 van het Protocol inzake de voorrechten
en immuniteiten van de Gemeenschappen voor de ambtenaren en andere personeelsleden van de
Europese Gemeenschappen.

2. De belastingaftrek voor beroepskosten en persoonlijke uitgaven om gezinsredenen of redenen van
sociale aard zoals bedoeld in artikel 3, leden 2 tot en met 4, van Verordening (EEG, Euratom, EGKS)
nr. 260/68 van de Raad van 29 februari 1968 tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van heffing
van de belasting ten bate van de Europese Gemeenschappen (4), is niet van toepassing.

3. Lid 1 laat de bevoegdheid van de lidstaten om deze bezoldiging te onderwerpen aan het nationale
belastingrecht, onverlet, mits dubbele belastingheffing wordt vermeden.

4. De lidstaten hebben het recht om de bezoldiging in aanmerking te nemen bij de vaststelling van het
belastingtarief dat op andere inkomsten wordt toegepast.

5. Dit artikel is eveneens van toepassing op de overbruggingstoelage, alsook op het ouderdomspensioen,
het invaliditeitspensioen en het overlevingspensioen zoals bedoeld in de artikelen 13, 14, 15 en 17.

6. De uitbetalingen overeenkomstig de artikelen 18, 19 en 20 en de bijdragen aan het pensioenfonds
overeenkomstig artikel 27 worden aan geen enkele belasting onderworpen.
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Artikel 13

1. De leden hebben na afloop van het mandaat recht op een overbruggingstoelage ten belope van de
bezoldiging zoals bedoeld in artikel 10.

2. Dit recht komt overeen met één maand per jaar waarin het mandaat is uitgeoefend, evenwel ten
minste zes en ten hoogste 24 maanden.

3. Dit recht bestaat niet bij aanvaarding van een mandaat in een ander parlement of een openbaar ambt.

4. Bij overlijden wordt de overbruggingstoelage voor het laatst toegekend in de maand waarin het lid is
overleden.

Artikel 14

1. Voormalige leden hebben bij het bereiken van de 63-jarige leeftijd recht op ouderdomspensioen.

2. Het ouderdomspensioen bedraagt voor elk vol jaar waarin het mandaat werd uitgeoefend, 3,5 % van
de bezoldiging zoals bedoeld in artikel 10, en voor elke verdere volle maand een twaalfde, in totaal
evenwel ten hoogste 70 %.

3. De aanspraak op ouderdomspensioen is niet afhankelijk van enig ander ouderdomspensioen.

4. Artikel 11 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15

1. Bij invaliditeit die tijdens het mandaat is ontstaan, hebben de leden recht op een pensioen.

2. Artikel 14, lid 2, is van overeenkomstige toepassing. Het pensioen bedraagt evenwel tenminste 35 %
van de bezoldiging zoals bedoeld in artikel 10.

3. De aanspraak op dit pensioen ontstaat bij neerlegging van het mandaat.

4. Het Parlement stelt de voorwaarden voor de uitoefening van dit recht vast.

5. Artikel 11 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16

Indien een voormalig lid tegelijkertijd recht heeft op een overbruggingstoelage zoals bedoeld in artikel 13
en op de uitkering van een pensioen zoals bedoeld in de artikelen 14 of 15, dan wordt de door het
voormalig lid gekozen regeling toegepast.

Artikel 17

1. Bij overlijden van een lid of van een voormalig lid dat op het tijdstip van overlijden recht of aanspraak
had op een pensioen zoals bedoeld in de artikelen 14 of 15, hebben de echtgeno(o)t(e) en de ten laste
komende kinderen recht op een pensioen.
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2. Dit pensioen mag in totaal niet hoger zijn dan het pensioen waarop het lid aan het einde van de
zittingsperiode aanspraak had kunnen maken of waarop het voormalige lid recht had of zou hebben
gehad.

3. De achtergebleven echtgeno(o)t(e) ontvangt 60 % van het in lid 2 genoemde bedrag, evenwel
tenminste 30 % van de bezoldiging zoals bedoeld in artikel 10. Dit recht komt bij hertrouwen niet te
vervallen. Dit recht bestaat niet, indien de omstandigheden in afzonderlijke gevallen geen redelijke twijfel
laten bestaan over het feit dat het huwelijk slechts met het oog op verzorging is gesloten.

4. Een ten laste komend kind ontvangt 20 % van het in lid 2 genoemde bedrag.

5. Zo nodig wordt het maximumbedrag van het uit te keren pensioen tussen de echtgeno(o)t(e) en de
kinderen verdeeld naar rata van de in de leden 3 en 4 genoemde percentages.

6. Het pensioen wordt uitgekeerd met ingang van de eerste dag van de maand na overlijden.

7. Bij overlijden van de echtgeno(o)t(e) vervalt zijn/haar recht aan het eind van de maand van overlijden.

8. Het recht van een kind vervalt aan het eind van de maand waarin het de 21-jarige leeftijd bereikt. Het
recht blijft echter voor de duur van de opleiding bestaan, maar komt uiterlijk aan het eind van de maand
waarin het kind de 25-jarige leeftijd bereikt, te vervallen. Het recht blijft bestaan zolang het kind wegens
ziekte of een gebrek niet in staat is in zijn levensonderhoud te voorzien.

9. Partners in een leefgemeenschap die in de lidstaten wordt erkend, worden gelijkgesteld met
echtgenoten.

10. Het Parlement stelt de voorwaarden voor de uitoefening van dit recht vast.

Artikel 18

1. Leden en voormalige leden die een pensioen ontvangen, alsmede pensioengerechtigde nabestaanden,
hebben recht op vergoeding van twee derde van de kosten in verband met ziekte, zwangerschap of de
geboorte van een kind.

2. Het Parlement stelt de voorwaarden voor de uitoefening van dit recht vast.

Artikel 19

1. De leden hebben recht op dekking, uit hoofde van een verzekering, van de risico's die verbonden zijn
aan de uitoefening van het mandaat.

2. Het Parlement stelt de voorwaarden voor de uitoefening van dit recht vast. De leden nemen een derde
van de ontstane verzekeringspremies voor hun rekening.

Artikel 20

1. De leden hebben recht op vergoeding van de kosten die zij in het kader van de vervulling van hun
mandaat maken.

2. Voor reizen van en naar de plaatsen van werkzaamheid en voor overige dienstreizen vergoedt het
Parlement de werkelijk gemaakte kosten.

3. De vergoeding van de overige met het mandaat samenhangende kosten kan met een forfaitair bedrag
plaatsvinden.
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4. Het Parlement stelt de voorwaarden voor de uitoefening van dit recht vast.

5. Artikel 9, lid 3, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 21

1. De leden hebben recht op assistentie door persoonlijke medewerkers die door hen vrijelijk worden
aangewezen.

2. Het Parlement draagt de werkelijk gemaakte kosten die door hun tewerkstelling ontstaan.

3. Het Parlement stelt de voorwaarden voor de uitoefening van dit recht vast.

Artikel 22

1. De leden hebben het recht gebruik te maken van de bureau- en communicatiefaciliteiten, alsmede van
de dienstauto's van het Parlement.

2. Het Parlement stelt de voorwaarden voor de uitoefening van dit recht vast.

Artikel 23

1. Alle betalingen worden verricht ten laste van de begroting van de Europese Unie.

2. De uitbetalingen overeenkomstig de artikelen 10, 13, 14, 15 en 17 geschieden maandelijks in EUR of
— naar keuze van het lid — in de munteenheid van de lidstaat waar hij/zij woonachtig is. Het Parlement
stelt de voorwaarden voor de betalingen vast.

Artikel 24

Besluiten ter uitvoering van dit Statuut treden in werking na bekendmaking ervan in het Publicatieblad van
de Europese Unie.

TITEL II

OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 25

1. Leden die vóór de inwerkingtreding van het Statuut reeds in het Parlement zitting hadden en
herkozen zijn, kunnen, wat bezoldiging, overbruggingstoelage, ouderdomspensioen en overlevings-
pensioen betreft, voor de gehele duur van hun mandaat voor de tot dan toe bestaande nationale regeling
kiezen.

2. Deze betalingen worden ten laste van de begroting van de lidstaat verricht.

Artikel 26

1. De leden die overeenkomstig artikel 25, lid 1, aangesloten willen blijven bij de tot dan toe bestaande
nationale regeling, stellen de Voorzitter van het Europees Parlement binnen 30 dagen na de
inwerkingtreding van het Statuut hiervan schriftelijk in kennis.
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2. Dit besluit is definitief en niet herroepbaar.

3. Blijft een dergelijke kennisgeving binnen de genoemde termijn achterwege, dan gelden de bepalingen
van dit Statuut.

Artikel 27

1. Na inwerkingtreding van dit Statuut, blijft het door het Europees Parlement ingestelde vrijwillige
pensioenfonds gehandhaafd voor leden of voormalige leden die in dit fonds reeds rechten of aanspraken
hebben verworven.

2. De verworven rechten en aanspraken blijven in volle omvang bestaan. Het Parlement kan vereisten en
voorwaarden voor het verwerven van nieuwe rechten of aanspraken vastleggen.

3. Leden die een bezoldiging uit hoofde van artikel 10 ontvangen, kunnen geen nieuwe rechten of
aanspraken in het vrijwillige pensioenfonds verwerven.

4. Dit fonds staat niet open voor leden die na de inwerkingtreding van dit Statuut voor het eerst tot lid
van het Parlement zijn gekozen.

5. Artikel 9, lid 3, en artikel 14, lid 3, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 28

1. Een aanspraak op pensioen die een lid op het tijdstip van de toepassing van dit Statuut
overeenkomstig nationale regelingen heeft verworven, blijft ten volle gehandhaafd.

2. Indien de duur van de uitoefening van het mandaat in het Europees Parlement of in een nationaal
parlement op grond van de nationale regelingen onvoldoende is voor pensioenaanspraken, wordt met
deze perioden bij de berekening van het pensioen op basis van dit Statuut rekening gehouden. Het
Parlement kan met de terzake bevoegde instanties van de lidstaten overeenkomsten sluiten betreffende de
overdracht van verworven pensioenrechten.

Artikel 29

1. Iedere lidstaat kan voor de leden die in deze staat werden gekozen een van de bepalingen van dit
Statuut afwijkende regeling betreffende de bezoldiging, de overbruggingstoelage, het ouderdomspensioen
en het overlevingspensioen vaststellen voor een overgangsperiode die de duur van twee zittingsperioden
van het Europees Parlement niet mag overschrijden.

2. De leden worden door middel van deze regeling ten minste gelijk gesteld met de leden van de
desbetreffende nationale parlementen.

3. Alle betalingen worden ten laste van de begroting van de desbetreffende lidstaat verricht.

4. De aanspraken van de leden krachtens de artikelen 18 tot en met 22 van dit Statuut blijven bij een
dergelijke regeling onverlet.
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TITEL III

SLOTBEPALING

Artikel 30

Dit Statuut treedt in werking op de eerste dag van de zittingsperiode van het Europees Parlement die in
2009 begint.

Gedaan te Straatsburg, 28 september 2005.

Voor het Europees Parlement
De voorzitter

J. BORRELL FONTELLES
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Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement 
en de Europese Commissie 

I. TOEPASSINGSGEBIED 

1. Om het nieuwe „bijzondere partnerschap” tussen het Parlement en 
de Commissie beter weer te geven, komen de twee instellingen de 
volgende maatregelen overeen, teneinde de politieke verantwoordelijk
heid en de legitimiteit van de Commissie te versterken, de constructieve 
dialoog uit te breiden en de informatie-uitwisseling tussen de twee in
stellingen te verbeteren, alsmede de samenwerking op het gebied van 
procedures en planning te verbeteren. 

Zij komen voorts bijzondere bepalingen overeen 

— betreffende de vergaderingen van de Commissie met nationale des
kundigen, die zijn opgenomen in bijlage I; 

— betreffende de verstrekking van vertrouwelijke informatie aan het 
Parlement, die zijn opgenomen in bijlage II; 

— betreffende de onderhandelingen over en de sluiting van internatio
nale overeenkomsten, die zijn opgenomen in bijlage III, en 

— betreffende het tijdschema voor het werkprogramma van de Com
missie, die zijn opgenomen in bijlage IV. 

II. POLITIEKE VERANTWOORDELIJKHEID 

2. Na zijn voordracht door de Europese Raad legt de voorgedragen 
voorzitter van de Commissie het Parlement de beleidslijnen voor zijn 
ambtstermijn voor, om voor de stemming over zijn voordracht een 
gefundeerde gedachtewisseling met het Parlement mogelijk te maken. 

3. Overeenkomstig artikel 106 van zijn Reglement overlegt het Parle
ment tijdig voor de inleiding van de procedures inzake de goedkeuring 
van de nieuwe Commissie met de gekozen voorzitter van de Commis
sie. Het Parlement houdt rekening met de door de gekozen voorzitter 
gemaakte opmerkingen. 

De voorgedragen leden van de Commissie zorgen ervoor, dat alle rele
vante informatie in verband met de in artikel 245 van het VWEU vast
gelegde onafhankelijkheidsplicht wordt verstrekt. 

De procedures worden zo ontworpen, dat een open, eerlijke en con
sequente beoordeling van de gehele voorgedragen Commissie gewaar
borgd is. 

▼M1 
4. Onverminderd het beginsel dat de Commissie een college vormt, 
draagt elk lid van de Commissie de politieke verantwoordelijkheid voor 
de maatregelen op het gebied waarmee het is belast. 

De voorzitter van de Commissie is volledig verantwoordelijk voor het 
vaststellen van elk belangenconflict op grond waarvan een lid van de 
Commissie zijn taken niet kan vervullen. 

De voorzitter van de Commissie is tevens verantwoordelijk voor alle 
maatregelen die vervolgens in een dergelijke situatie worden genomen, 
en stelt de voorzitter van het Parlement hiervan onmiddellijk schriftelijk 
in kennis. 

De deelname van de leden van de Commissie aan verkiezingscampag
nes wordt geregeld door de gedragscode voor de leden van de Europese 
Commissie. 

▼B
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De leden van de Commissie mogen aan verkiezingscampagnes deel
nemen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement, ook als kan
didaat. Zij mogen tevens door de Europese politieke partijen worden 
gekozen als lijsttrekker en kandidaat voor de functie van voorzitter van 
de Commissie („Spitzenkandidat”). 

De voorzitter van de Commissie stelt het Parlement tijdig ervan in 
kennis of een of meer leden van de Commissie zich kandidaat zullen 
stellen bij verkiezingscampagnes voor de verkiezingen van het Parle
ment, alsmede van de maatregelen die zijn genomen om de naleving te 
waarborgen van de beginselen van onafhankelijkheid, eerlijkheid en 
kiesheid, zoals verankerd in artikel 245 VWEU en in de gedragscode 
voor de leden van de Europese Commissie. 

Elk lid van de Commissie dat zich kandidaat stelt bij of deelneemt aan 
een verkiezingscampagne voor de verkiezingen van het Parlement, ver
bindt zich ertoe zich tijdens de campagne te onthouden van het innemen 
van een standpunt dat niet verenigbaar is met zijn plicht tot vertrouwe
lijkheid of dat inbreuk maakt op het beginsel van collegialiteit. 

Leden van de Commissie die zich kandidaat stellen bij of deelnemen 
aan verkiezingscampagnes voor de verkiezingen van het Parlement, 
mogen geen personele of materiële middelen van de Commissie gebrui
ken voor activiteiten die verband houden met de verkiezingscampagne. 

▼B 
5. Wanneer het Parlement de voorzitter van de Commissie verzoekt 
het vertrouwen in een individueel lid van de Commissie op te zeggen, 
overweegt de voorzitter ernstig dat lid te verzoeken ontslag te nemen, 
overeenkomstig artikel 17, lid 6, van het VEU. De voorzitter eist het 
ontslag van het betrokken lid of licht zijn weigering dit te doen tijdens 
de volgende vergaderperiode voor het Parlement toe. 

6. Wanneer het overeenkomstig artikel 246, tweede alinea, van het 
VWEU nodig wordt te voorzien in de vervanging van een lid van de 
Commissie tijdens diens ambtstermijn, houdt de voorzitter van de Com
missie ernstig rekening met het resultaat van de raadpleging van het 
Parlement alvorens met het besluit van de Raad in te stemmen. 

Het Parlement draagt er zorg voor, dat zijn procedures met de grootst 
mogelijke spoed worden afgewikkeld, zodat de voorzitter van de Com
missie ernstig rekening kan houden met het standpunt van het Parle
ment, voordat het nieuwe lid wordt benoemd. 

Op dezelfde manier houdt de voorzitter van de Commissie overeenkom
stig artikel 246, derde alinea, van het VWEU ernstig rekening met het 
standpunt van het Parlement, indien de resterende duur van de ambts
termijn van de Commissie kort is. 

7. Wanneer de voorzitter van de Commissie tijdens de ambtstermijn 
voornemens is de verdeling van de taken over de leden van de Com
missie te wijzigen, overeenkomstig artikel 248 van het VWEU, stelt hij 
het Parlement hiervan, tijdig voor de relevante raadpleging van het 
Parlement over deze wijzigingen, in kennis. Het besluit van de voor
zitter om de portefeuilles te herschikken kan onmiddellijk van kracht 
worden. 

8. Wanneer de Commissie een herziening voorstelt van de gedrags
code voor de leden van de Commissie met betrekking tot belangencon
flicten of ethisch verantwoord gedrag, wint zij het advies in van het 
Parlement. 

▼M1
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III. CONSTRUCTIEVE DIALOOG EN INFORMATIEVOORZIENING 

i) Algemene bepalingen 

9. De Commissie garandeert dat zij het grondbeginsel van gelijke 
behandeling van het Parlement en de Raad zal toepassen, met name 
ten aanzien van de toegang tot de vergaderingen en de verstrekking 
van bijdragen of andere informatie betreft, in het bijzonder met betrek
king tot wetgevings- en begrotingsaangelegenheden. 

10. De Commissie neemt binnen haar bevoegdheden maatregelen om 
het Parlement beter bij het beleid te betrekken en wel aldus dat zij op 
het gebied van het gemeenschappelijke buitenlands en veiligheidsbeleid 
zoveel mogelijk met de standpunten van het Parlement rekening houdt. 

11. De volgende regelingen worden getroffen om het „bijzondere 
partnerschap” tussen het Parlement en de Commissie uit te voeren: 

— de voorzitter van de Commissie vergadert op verzoek van het Parle
ment met de Conferentie van voorzitters, minimaal tweemaal per 
jaar, om aangelegenheden van gemeenschappelijk belang te bespre
ken; 

— de voorzitter van de Commissie pleegt geregeld overleg met de 
voorzitter van het Parlement over essentiële horizontale kwesties 
en belangrijke wetgevingsvoorstellen. Dit overleg houdt ook in, 
dat de voorzitter van het Parlement wordt uitgenodigd om vergade
ringen van het college van commissieleden bij te wonen; 

— de voorzitter van de Commissie of de vicevoorzitter die bevoegd is 
voor interinstitutionele betrekkingen, moet worden uitgenodigd om 
de vergaderingen van de Conferentie van voorzitters en de Con
ferentie van commissievoorzitters bij te wonen, wanneer specifieke 
aangelegenheden in verband met de vaststelling van de agenda van 
de plenaire vergadering, de interinstitutionele betrekkingen tussen 
het Parlement en de Commissie en wetgevings- en begrotingskwes
ties worden besproken; 

— jaarlijks vindt een vergadering plaats van de Conferentie van voor
zitters en de Conferentie van commissievoorzitters en het college 
van commissieleden om relevante kwesties te bespreken, waaronder 
de voorbereiding en uitvoering van het werkprogramma van de 
Commissie; 

— de Conferentie van voorzitters en de Conferentie van commissie
voorzitters delen de Commissie tijdig de resultaten mee van hun 
besprekingen die een interinstitutionele dimensie hebben. Het Parle
ment houdt de Commissie ook geregeld en volledig op de hoogte 
van het resultaat van zijn vergaderingen aangaande de voorbereiding 
van de plenaire vergaderingen en houdt rekening met het standpunt 
van de Commissie. Dit laat punt 45 onverlet; 

— ter verzekering van een geregelde voorziening van nuttige informatie 
tussen de twee instellingen, vergaderen de secretarissen-generaal van 
het Parlement en de Commissie geregeld. 

12. Elk lid van de Commissie ziet toe op een regelmatige en recht
streekse informatievoorziening tussen het lid van de Commissie en de 
voorzitter van de betrokken parlementaire commissie. 

13. De Commissie maakt geen wetgevingsvoorstel of belangrijk ini
tiatief of besluit openbaar alvorens het Parlement hiervan schriftelijk in 
kennis te hebben gesteld. 

▼B
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Uitgaande van het werkprogramma van de Commissie, wijzen de twee 
instellingen van tevoren in onderlinge overeenstemming de initiatieven 
van bijzonder belang aan die in de plenaire vergadering van het Parle
ment zullen worden gepresenteerd. De Commissie presenteert deze ini
tiatieven in beginsel eerst in de plenaire vergadering en pas daarna aan 
de bevolking. 

Evenzo wijzen zij de voorstellen en initiatieven aan waarover in de 
Conferentie van voorzitters informatie dient te worden verstrekt of waar
van de betrokken parlementaire commissie of de voorzitter daarvan op 
passende wijze op de hoogte dient te worden gesteld. 

Deze besluiten worden genomen in het kader van de regelmatige dia
loog tussen de twee instellingen, zoals bedoeld in punt 11, en worden 
regelmatig geactualiseerd, waarbij naar behoren rekening wordt gehou
den met eventuele politieke ontwikkelingen. 

14. Wanneer een intern document van de Commissie — waarvan het 
Parlement niet overeenkomstig dit Kaderakkoord in kennis is gesteld — 
buiten de instellingen wordt verspreid, kan de voorzitter van het Parle
ment om onverwijlde verstrekking van het betrokken document aan het 
Parlement verzoeken, om het te doen toekomen aan de leden van het 
Parlement die hierom verzoeken. 

15. De Commissie verstrekt alle informatie en documentatie over 
haar vergaderingen met nationale deskundigen in het kader van haar 
werkzaamheden ter voorbereiding en uitvoering van de wetgeving van 
de Unie, waaronder zachte wetgeving en gedelegeerde handelingen. Op 
verzoek van het Parlement kan de Commissie ook deskundigen van het 
Parlement voor deze vergaderingen uitnodigen. 

De betrokken bepalingen zijn opgenomen in bijlage I. 

16. Binnen drie maanden na de aanneming van een resolutie van het 
Parlement verstrekt de Commissie het Parlement schriftelijke informatie 
over de maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van specifieke 
verzoeken die het Parlement in resoluties tot haar heeft gericht, ook in 
gevallen waarin zij zich niet achter de standpunten van het Parlement 
kon scharen. Deze termijn kan worden verkort, wanneer een verzoek 
dringend is. Hij kan met een maand worden verlengd, wanneer een 
verzoek grondiger werk vereist en dit naar behoren met redenen is 
omkleed. Het Parlement zorgt ervoor, dat de betrokken informatie bin
nen de instelling ruim wordt verspreid. 

Het Parlement streeft ernaar, geen mondelinge of schriftelijke vragen te 
stellen over aangelegenheden ten aanzien waarvan de Commissie het 
Parlement haar standpunt reeds heeft meegedeeld door middel van een 
schriftelijke volgmededeling. 

De Commissie verplicht zich ertoe, binnen drie maanden na de aan
neming door de plenaire vergadering van een resolutie dienaangaande, 
een verslag uit te brengen over het concrete gevolg dat is gegeven aan 
verzoeken tot indiening van een voorstel overeenkomstig artikel 225 
van het VWEU (initiatief-wetgevingsverslag). De Commissie dient ui
terlijk na één jaar een wetgevingsvoorstel in of neemt het voorstel op in 
haar werkprogramma van het jaar daarop. Indien de Commissie geen 
voorstel indient, verstrekt zij het Parlement een gedetailleerde beschrij
ving van de redenen hiervoor. 

De Commissie verplicht zich ook tot een nauwe en vroegtijdige samen
werking met het Parlement inzake verzoeken om wetgevingsinitiatieven 
die voortvloeien uit burgerinitiatieven. 

▼B
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Ten aanzien van de kwijtingsprocedure gelden de specifieke bepalingen 
van punt 31. 

17. Wanneer overeenkomstig artikel 289, lid 4, van het VWEU ini
tiatieven, aanbevelingen of verzoeken met betrekking tot de vaststelling 
van wetgevingshandelingen worden genomen of gedaan, brengt de 
Commissie desgevraagd het Parlement in de betrokken parlementaire 
commissie op de hoogte van haar standpunt inzake de betrokken voor
stellen. 

18. De twee instellingen komen overeen samen te werken op het 
gebied van de betrekkingen met de nationale parlementen. 

Zij werken samen met betrekking tot de uitvoering van Protocol nr. 2 
bij het VWEU betreffende de toepassing van de beginselen van subsi
diariteit en evenredigheid. Deze samenwerking omvat een regeling voor 
de nodige vertalingen van de door de nationale parlementen toegezon
den gemotiveerde adviezen. 

Wanneer de in artikel 7 van Protocol nr. 2 bij het VWEU genoemde 
drempels zijn bereikt, verstrekt de Commissie de vertalingen van alle 
door de nationale parlementen toegezonden gemotiveerde adviezen, sa
men met haar standpunt dienaangaande. 

19. De Commissie deelt het Parlement de lijst van deskundigengroe
pen mee die haar bij de uitoefening van haar initiatiefrecht moeten 
bijstaan. Deze lijst wordt regelmatig geactualiseerd en openbaar ge
maakt. 

In dit kader verstrekt de Commissie de bevoegde parlementaire com
missie op uitdrukkelijk en met redenen omkleed verzoek van de voor
zitter van deze commissie op passende wijze informatie over de werk
zaamheden en de samenstelling van deze groepen. 

20. Via de geëigende kanalen voeren de twee instellingen een con
structieve dialoog over vraagstukken die belangrijke administratieve za
ken betreffen, met name kwesties die rechtstreekse gevolgen hebben 
voor de administratie van het Parlement zelf. 

21. Het Parlement wint het advies van de Commissie in, wanneer het 
een herziening van zijn Reglement inzake de betrekkingen met de Com
missie voorstelt. 

22. Wanneer ten aanzien van informatie die uit hoofde van dit Ka
derakkoord is verstrekt, een beroep wordt gedaan op vertrouwelijkheid, 
zijn de bepalingen van bijlage II van toepassing. 

ii) Internationale overeenkomsten en uitbreiding 

23. Het Parlement wordt in alle fasen van de onderhandelingen over 
en de sluiting van internationale overeenkomsten, met inbegrip van de 
vaststelling van onderhandelingsrichtsnoeren, onmiddellijk en volledig 
ingelicht. De Commissie handelt aldus, dat zij haar verplichtingen inge
volge artikel 218 van het VWEU volledig nakomt, waarbij zij de rol 
van elke instelling overeenkomstig artikel 13, lid 2, van het VEU eer
biedigt. 

De Commissie past de in bijlage III opgenomen regeling toe. 

24. De in punt 23 bedoelde inlichtingen worden voldoende tijdig aan 
het Parlement verstrekt opdat het in voorkomend geval zijn standpunt 
kenbaar kan maken en de Commissie voor zover mogelijk rekening kan 
houden met het standpunt van het Parlement. Deze inlichtingen worden 
in de regel via de bevoegde parlementaire commissie en, waar dit pas
send is, op een plenaire vergadering aan het Parlement verstrekt. In naar 
behoren gemotiveerde gevallen worden deze inlichtingen aan meer dan 
één commissie van het Parlement verstrekt. 
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De twee instelingen verplichten zich ertoe, overeenkomstig bijlage II 
passende procedures en waarborgen voor de toezending van vertrouwe
lijke inlichtingen door de Commissie aan het Parlement vast te stellen. 

25. De twee instellingen erkennen dat, als gevolg van hun verschil
lende institutionele rol, de Commissie de Europese Unie moet vertegen
woordigen bij internationale onderhandelingen, met uitzondering van die 
betreffende het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en 
andere in de Verdragen voorziene gevallen. 

Wanneer de Commissie de Unie vertegenwoordigt bij internationale 
conferenties, zal de Commissie op verzoek van het Parlement het ver
gemakkelijken dat een delegatie van leden van het Europees Parlement 
als waarnemers wordt opgenomen in delegaties van de Unie, zodat het 
Parlement onmiddellijk en volledig op de hoogte is van de beraadsla
gingen van de conferentie. De Commissie verplicht zich ertoe, indien 
van toepassing, de delegatie van het Parlement stelselmatig op de 
hoogte te houden over de resultaten van de onderhandelingen. 

De leden van het Europees Parlement mogen niet rechtstreeks aan deze 
onderhandelingen deelnemen. Afhankelijk van de juridische, technische 
en diplomatieke mogelijkheden, kan de Commissie hun een waarne
mersstatus verlenen. In geval van weigering deelt de Commissie het 
Parlement de redenen daarvan mee. 

Bovendien vergemakkelijkt de Commissie de deelname van de leden 
van het Europees Parlement als waarnemers aan alle onder haar ver
antwoordelijkheid vallende relevante vergaderingen zowel vóór als na 
de onderhandelingszittingen. 

26. Onder dezelfde voorwaarden houdt de Commissie het Parlement 
stelselmatig op de hoogte van, en vergemakkelijkt zij de toegang als 
waarnemer van de leden van het Europees Parlement die deel uitmaken 
van delegaties van de Unie, tot de vergaderingen van organen die bij 
multilaterale internationale overeenkomsten waarbij de Unie partij is, 
zijn ingesteld, telkens wanneer die organen worden verzocht besluiten 
te nemen waarvoor de instemming van het Parlement nodig is of voor 
de uitvoering waarvan de aanpassing van rechtshandelingen volgens de 
gewone wetgevingsprocedure vereist is. 

27. Overeenkomstig het algemene beginsel van goede samenwerking 
tussen de instellingen verleent de Commissie de delegaties van het 
Parlement in delegaties van de Unie op internationale conferenties het 
recht, gebruik te maken van alle voorzieningen waarover de Unie bij 
deze gelegenheden beschikt, rekening houdend met de beschikbare lo
gistiek. 

De voorzitter van het Parlement zendt de voorzitter van de Commissie 
uiterlijk vier weken voor het begin van de conferentie een voorstel 
inzake de opname van een delegatie van het Parlement in de delegatie 
van de Unie toe, waarin wordt aangegeven wie het hoofd van de dele
gatie van het Parlement is en hoeveel leden van het Europees Parlement 
moeten worden opgenomen. In naar behoren gemotiveerde gevallen kan 
deze termijn uitzonderlijk worden verkort. 

Het aantal leden van het Europees Parlement in de delegatie van het 
Parlement en de hoeveelheid ondersteunend personeel is evenredig aan 
de totale omvang van de delegatie van de Unie. 

▼B
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28. De Commissie houdt het Parlement volledig op de hoogte van de 
voortgang van de toetredingsonderhandelingen en met name van belang
rijke aspecten en ontwikkelingen, zodat het Parlement zijn standpunten 
tijdig volgens de passende parlementaire procedures kenbaar kan maken. 

29. Wanneer het Parlement overeenkomstig artikel 90, lid 4, van zijn 
Reglement een aanbeveling over de in punt 28 bedoelde aangelegenhe
den aanneemt en de Commissie om zwaarwegende redenen besluit dat 
zij deze aanbeveling niet kan steunen, zet zij de redenen hiervoor in het 
Parlement uiteen, hetzij ter plenaire vergadering, hetzij op de volgende 
vergadering van de betrokken parlementaire commissie. 

iii) Begrotingsuitvoering 

30. Alvorens op donorconferenties financiële toezeggingen te doen 
die nieuwe financiële verplichtingen meebrengen en de toestemming 
van de begrotingsautoriteit vereisen, stelt de Commissie de begrotings
autoriteit in kennis en onderzoekt zij de opmerkingen van de begrotings
autoriteit. 

31. In verband met de jaarlijkse kwijting overeenkomstig artikel 319 
van het VWEU verstrekt de Commissie alle gegevens die nodig zijn 
voor de controle op de uitvoering van de begroting van het desbetref
fende jaar, waarom de voorzitter van de parlementaire commissie die is 
belast met de kwijtingsprocedure overeenkomstig bijlage VII van het 
Reglement van het Parlement te dien einde heeft verzocht. 

Wanneer zich nieuwe feiten voordoen met betrekking tot voorgaande 
jaren waarvoor reeds kwijting is verleend, verstrekt de Commissie alle 
hierop betrekking hebbende noodzakelijke gegevens teneinde tot een 
voor beide instellingen aanvaardbare oplossing te komen. 

iv) Betrekkingen met regulerende bureaus en agentschappen 

32. De kandidaten voor de post van uitvoerend directeur van een 
regulerend bureau of agentschap worden onderworpen aan hoorzittingen 
door de commissies van het Parlement. 

Bovendien streven de Commissie en het Parlement in het kader van de 
besprekingen in de interinstitutionele werkgroep bureaus en agentschap
pen die in maart 2009 is opgericht, naar een gemeenschappelijke aanpak 
van de rol en de plaats van de gedecentraliseerde bureaus en agent
schappen in het institutionele landschap van de Unie, met gemeenschap
pelijke richtsnoeren voor de oprichting, structuur en werking van deze 
bureaus en agentschappen, samen met kwesties betreffende de financie
ring, de begroting, het toezicht en het beheer. 

IV. SAMENWERKING INZAKE WETGEVINGSPROCEDURES EN 
-PLANNING 

i) Werkprogramma van de Commissie en de programmering van 
de Unie 

33. De Commissie neemt de initiatieven tot de jaarlijkse en meerja
rige programmering van de Unie om interinstitutionele akkoorden tot 
stand te brengen. 

34. Elk jaar presenteert de Commissie haar werkprogramma. 

▼B
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35. De twee instellingen werken samen volgens het in bijlage IV 
opgenomen tijdschema. 

De Commissie houdt rekening met de door het Parlement aangegeven 
prioriteiten. 

De Commissie verstrekt voldoende gedetailleerde informatie over de 
plannen in het kader van elk punt in haar werkprogramma. 

36. De Commissie verstrekt uitleg, wanneer zij afzonderlijke voor
stellen waarin het werkprogramma voor het betrokken jaar voorziet, niet 
kan indienen of wanneer zij van het werkprogramma afwijkt. De voor 
de interinstitutionele betrekkingen bevoegde vicevoorzitter van de Com
missie verbindt zich ertoe, geregeld verslag uit te brengen aan de Con
ferentie van commissievoorzitters over de politieke uitvoering van het 
werkprogramma van de Commissie voor het desbetreffende jaar. 

ii) Procedures voor het aannemen van handelingen 

37. De Commissie verplicht zich ertoe, de door het Parlement aange
nomen amendementen op haar wetgevingsvoorstellen zorgvuldig te be
handelen, teneinde hiermee rekening te houden in een gewijzigd voor
stel. 

De Commissie verbindt zich ertoe, bij de opstelling van haar advies 
inzake de amendementen van het Parlement uit hoofde van artikel 294 
van het VWEU zoveel mogelijk rekening te houden met de in tweede 
lezing aangenomen amendementen. Wanneer zij om zwaarwegende re
denen en na behandeling door het college besluit deze amendementen 
niet over te nemen of niet goed te keuren, zet zij haar besluit in het 
Parlement uiteen en in elk geval in haar advies over de amendementen 
van het Parlement, zoals bepaald in artikel 294, lid 7, onder c) van het 
VWEU. 

38. Het Parlement verbindt zich ertoe, bij de behandeling van een 
initiatief dat is ingediend door tenminste een kwart van de lidstaten, 
overeenkomstig artikel 76 van het VWEU, geen verslag in de bevoegde 
commissie aan te nemen, vóór het advies van de Commissie over het 
initiatief te hebben ontvangen. 

De Commissie verbindt zich ertoe, haar advies over een dergelijk initia
tief uiterlijk tien weken na de indiening van het initiatief uit te brengen. 

39. Alvorens een voorstel waarover het Parlement reeds een stand
punt in eerste lezing heeft ingenomen, in te trekken, verstrekt de Com
missie tijdig een gedetailleerde verklaring. 

De Commissie beziet aan het begin van de ambtstermijn van de nieuwe 
Commissie alle hangende voorstellen, om deze politiek te bevestigen of 
in te trekken, waarbij zij naar behoren rekening houdt met de stand
punten die het Parlement te kennen heeft gegeven. 

40. Voor de bijzondere wetgevingsprocedures waarvoor het Parle
ment moet worden geraadpleegd, inbegrepen andere procedures, zoals 
die welke is vastgesteld in artikel 148 van het VWEU: 

i) neemt de Commissie maatregelen om het Parlement beter bij de 
zaak te betrekken en wel zo dat zij zoveel mogelijk met de stand
punten van het Parlement rekening houdt, met name om ervoor te 
zorgen dat het Parlement de nodige tijd heeft om het voorstel van de 
Commissie te onderzoeken; 

▼B
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ii) draagt de Commissie er zorg voor, dat de organen van de Raad er 
tijdig aan worden herinnerd niet tot politieke overeenstemming over 
haar voorstellen te komen, zolang het Parlement zijn advies niet 
heeft vastgesteld. Zij verzoekt de Raad de beraadslaging op het 
niveau van de ministers pas af te sluiten nadat de leden van de 
Raad een redelijke tijd is gegund voor de behandeling van het 
advies van het Parlement; 

iii) draagt de Commissie ervoor zorg, dat de Raad, in geval van een 
ingrijpende wijziging van een voorstel van de Commissie door de 
Raad, de beginselen eerbiedigt die het Hof van Justitie van de 
Europese Unie voor de hernieuwde raadpleging van het Parlement 
heeft vastgesteld. De Commissie brengt het Parlement op de hoogte 
wanneer zij de Raad eraan herinnert dat hernieuwde raadpleging 
noodzakelijk is; 

iv) verbindt de Commissie zich ertoe, in voorkomend geval een door 
het Parlement verworpen wetgevingsvoorstel in te trekken. Wanneer 
de Commissie om zwaarwegende redenen en na behandeling in het 
college besluit haar voorstel te handhaven, zet zij in een verklaring 
voor het Parlement de redenen hiervoor uiteen. 

41. Met het oog op een betere wetgevingsprogrammering verbindt 
het Parlement zich ertoe: 

i) de wetgevingsonderdelen van zijn agenda’s zo te programmeren dat 
zij zijn aangepast aan het lopende werkprogramma van de Com
missie en aan de resoluties die het over dat programma heeft aange
nomen, met name met het oog op een verbeterde planning van de 
prioritaire debatten; 

ii) een redelijke termijn in acht te nemen, voorzover dit voor de pro
cedure nuttig is, voor het vaststellen van zijn standpunt in eerste 
lezing in de gewone wetgevingsprocedure of van zijn advies in de 
raadplegingsprocedure; 

iii) de rapporteurs voor de toekomstige voorstellen zoveel mogelijk te 
benoemen, zodra het werkprogramma van de Commissie is aange
nomen; 

iv) de verzoeken om een hernieuwde raadpleging met volstrekte voor
rang te behandelen, mits alle nodige informatie is verstrekt. 

iii) kwesties in verband met betere wetgeving 

42. De Commissie zorgt ervoor, dat haar effectbeoordelingen onder 
haar verantwoordelijkheid worden uitgevoerd door middel van een door
zichtige procedure die een onafhankelijke beoordeling garandeert. De 
effectbeoordelingen worden tijdig openbaar gemaakt, rekening hou
dende met een aantal uiteenlopende scenario’s, waaronder een „niets 
doen”-optie, en worden in beginsel aan de bevoegde commissie van 
het Parlement voorgelegd in de fase van de informatieverstrekking 
aan de nationale parlementen overeenkomstig de Protocollen nrs. 1 en 
2 bij het VWEU. 

43. Op gebieden waarop het Parlement gewoonlijk bij het wetge
vingsproces is betrokken, maakt de Commissie waar passend gebruik 
van zachte wetgeving, en op een naar behoren gemotiveerde grondslag, 
na het Parlement de gelegenheid te hebben gegeven zijn opvatting te 
geven. De Commissie verstrekt het Parlement een gedetailleerde toe
lichting van de manier waarop bij de aanneming van het voorstel van de 
Commissie rekening is gehouden met het standpunt van het Parlement. 

▼B

B1_Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie

- 37 - 



 

02010Q1120(01) — NL — 07.02.2018 — 001.001 — 11 

44. Om een beter toezicht op de omzetting en uitvoering van het 
recht van de Unie te verzekeren, streven de Commissie en het Parlement 
ernaar verplichte concordantietabellen op te nemen en een bindend tijd
schema voor de omzetting, die bij richtlijnen gewoonlijk een termijn 
van twee jaar niet mag overschrijden. 

Naast de specifieke verslagen en het jaarverslag over de toepassing van 
het recht van de Unie stelt de Commissie het Parlement beknopte ge
gevens ter beschikking over alle inbreukprocedures vanaf de ingebreke
stelling, waaronder, zo het Parlement hierom verzoekt, per geval en met 
inachtneming van de vertrouwelijkheidsregels, met name die welke er
kend zijn door het Hof van Justitie van de Europese Unie, de kwesties 
waarop de inbreukprocedure betrekking heeft. 

V. DEELNAME VAN DE COMMISSIE AAN DE PARLEMENTAIRE 
WERKZAAMHEDEN 

45. De Commissie geeft voorrang aan haar aanwezigheid, wanneer 
hierom wordt verzocht, tijdens de plenaire vergaderingen of vergaderin
gen van andere organen van het Parlement, boven andere onverenigbare 
gebeurtenissen of uitnodigingen. 

De Commissie zorgt er met name voor, dat de leden van de Commissie 
in de regel tijdens de plenaire vergadering aanwezig zijn voor de agen
dapunten die onder hun verantwoordelijkheid vallen, wanneer het Parle
ment hierom verzoekt. Dit geldt voor de voorlopige ontwerpagenda die 
tijdens de voorafgaande vergaderperiode door de Conferentie van voor
zitters is goedgekeurd. 

Het Parlement streeft ernaar, dat als algemene regel de agendapunten 
van de vergaderperiode die onder de verantwoordelijkheid van een lid 
van de Commissie vallen, worden gebundeld. 

46. Op verzoek van het Parlement wordt voorzien in een geregeld 
vragenuur met de voorzitter van de Commissie. Dit vragenuur bestaat 
uit twee delen: het eerste met de fractieleiders of hun vertegenwoordi
gers, dat volstrekt spontaan verloopt; het tweede gewijd aan een beleids
thema dat op voorhand is overeengekomen, uiterlijk de donderdag vóór 
de betrokken vergaderperiode, maar zonder voorbereide vragen. 

Voorts wordt een vragenuur ingevoerd met de leden van de Commissie, 
onder meer met de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger van de Unie 
voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, waarbij het model van het 
vragenuur met de voorzitter van de Commissie wordt gevolgd, met als 
doel de opzet van het bestaande vragenuur te wijzigen. Het vragenuur 
houdt verband met de portefeuille van de respectieve leden van de 
Commissie. 

47. De leden van de Commissie worden op hun verzoek gehoord. 

Onverminderd artikel 230 van het VWEU, komen de twee instellingen 
algemene regels overeen voor de verdeling van de spreektijd onder de 
instellingen. 

De twee instellingen komen overeen, dat de hun ter indicatie toegewe
zen spreektijd moet worden geëerbiedigd. 

▼B
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48. Ter waarborging van de aanwezigheid van leden van de Com
missie verbindt het Parlement zich ertoe zijn uiterste best te doen zich 
aan definitieve ontwerpagenda’s te houden. 

Wanneer het Parlement zijn definitieve ontwerpagenda wijzigt of binnen 
de agenda van een vergaderperiode punten verplaatst, brengt het de 
Commissie hiervan onmiddellijk op de hoogte. De Commissie doet 
haar uiterste best om de aanwezigheid van het verantwoordelijke lid 
van de Commissie te garanderen. 

49. De Commissie kan uiterlijk tot de vergadering waarin de Con
ferentie van voorzitters de definitieve ontwerpagenda van een vergader
periode vaststelt, voorstellen punten op de agenda te plaatsen. Het Parle
ment houdt zoveel mogelijk met dergelijke voorstellen rekening. 

50. De parlementaire commissies trachten zich aan hun ontwerp
agenda en agenda te houden. 

Wanneer een parlementaire commissie zijn ontwerpagenda of zijn 
agenda wijzigt, wordt de Commissie hiervan onmiddellijk in kennis 
gesteld. Met name streven de commissies van het Parlement ernaar 
een redelijke termijn in acht te nemen om de aanwezigheid van de 
leden van de Commissie in hun vergaderingen mogelijk te maken. 

Wanneer niet uitdrukkelijk om de aanwezigheid van een lid van de 
Commissie in een vergadering van een parlementaire commissie wordt 
verzocht, zorgt de Commissie ervoor dat zij door een bevoegde ambte
naar op adequaat niveau wordt vertegenwoordigd. 

De parlementaire commissies streven ernaar hun werk te coördineren, 
waarbij zij met name voorkomen dat vergaderingen over dezelfde on
derwerpen plaatshebben op hetzelfde moment, en zij streven ernaar niet 
van de ontwerpagenda af te wijken, zodat de Commissie voor een 
adequaat niveau van vertegenwoordiging kan zorgen. 

Wanneer om de aanwezigheid wordt verzocht van een hoge ambtenaar 
(directeur-generaal of directeur) in een commissievergadering waarin 
een voorstel van de Commissie wordt behandeld, wordt de vertegen
woordiger van de Commissie toegestaan het woord te voeren. 

VI. SLOTBEPALINGEN 

51. De Commissie bevestigt haar toezegging, zo spoedig mogelijk de 
wetgevingshandelingen te zullen onderzoeken die vóór de inwerking
treding van het Verdrag van Lissabon niet aan de regelgevingsprocedure 
met toetsing zijn aangepast, om te beoordelen of deze instrumenten 
moeten worden aangepast aan de bij artikel 290 van het VWEU inge
voerde regeling inzake gedelegeerde handelingen. 

Het einddoel is de totstandbrenging van een coherent systeem van ge
delegeerde en uitvoeringshandelingen dat volledig strookt met het 
nieuwe verdrag, door middel van een geleidelijke beoordeling van de 
aard en inhoud van de maatregelen die thans onder de regelgevings
procedure met toetsing vallen, om ze te gelegener tijd aan de in arti
kel 290 van het VWEU neergelegde regeling aan te passen. 

▼B
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52. Dit Kaderakkoord vormt een aanvulling op het interinstitutionele 
akkoord „Beter wetgeven” ( 1 ) zonder afbeuk te doen aan dit laatste en 
staat een verdere wijziging daarvan niet in de weg. Onverminderd de 
komende onderhandelingen tussen het Parlement, de Commissie en de 
Raad, verplichten de twee instellingen zich ertoe overeenstemming te 
bereiken over essentiële wijzigingen, als voorbereiding op de toekom
stige onderhandelingen over de aanpassing van het interinstitutionele 
akkoord „Beter wetgeven” aan de nieuwe bepalingen van het Verdrag 
van Lissabon, rekening houdend met de bestaande praktijk en dit Ka
derakkoord. 

Zij zijn het ook eens over het feit dat het bestaande mechanisme voor 
interinstitutionele contacten met betrekking tot „Beter Wetgeven” op 
politiek en op technisch niveau moet worden versterkt, om een doel
treffende interinstitutionele samenwerking tussen het Parlement, de 
Commissie en de Raad te garanderen. 

53. De Commissie verplicht zich ertoe, spoedig de initiatieven te 
nemen tot de jaarlijkse en meerjarige programmering van de Unie om 
interinstitutionele akkoorden tot stand te brengen, overeenkomstig arti
kel 17 van het VEU. 

Het werkprogramma van de Commissie is haar bijdrage tot de jaarlijkse 
en meerjarige programmering van de Unie. Na de aanneming ervan door 
de Commissie moet een trialoog met het Parlement, de Raad en de 
Commissie worden gehouden om tot een akkoord over de programme
ring van de Unie te komen. 

In verband hiermee en zodra het Parlement, de Raad en de Commissie 
een gemeenschappelijk akkoord over de programmering van de Unie 
hebben bereikt, herzien de twee instellingen de op de programmering 
betrekking hebbende bepalingen van dit Kaderakkoord. 

De twee instellingen verzoeken de Raad zo spoedig mogelijk een aan
vang te maken met de besprekingen over de in artikel 17 van het VEU 
bedoelde programmering. 

54. De twee instellingen evalueren op gezette tijden de praktische 
toepassing van dit Kaderakkoord en de bijlagen daarbij. Uiterlijk einde 
2011 wordt in het licht van de opgedane ervaring een herziening uit
gevoerd. 

▼B 

( 1 ) PB C 321 van 31.12.2003, blz. 1.
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BIJLAGE I 

Vergaderingen van de Commissie met nationale deskundigen 

In deze bijlage wordt de wijze van uitvoering van punt 15 van het Kaderakkoord 
vastgesteld. 

1. Werkingssfeer 

Punt 15 van het Kaderakkoord heeft betrekking op de volgende vergaderingen: 

1) De vergaderingen van de Commissie die plaatshebben in het kader van groe
pen van deskundigen die door de Commissie zijn opgericht en waarvoor de 
nationale autoriteiten van alle lidstaten worden uitgenodigd, voor zover zij 
betrekking hebben op de voorbereiding en uitvoering van de wetgeving van 
de Unie, met inbegrip van zachte wetgeving en gedelegeerde handelingen; 

2) Ad-hocvergaderingen van de Commissie waarvoor nationale deskundigen van 
alle lidstaten worden uitgenodigd, voor zover zij betrekking hebben op de 
voorbereiding en uitvoering van de wetgeving van de Unie, waaronder zachte 
wetgeving en gedelegeerde handelingen. 

De vergaderingen van de comitéprocedure-comités zijn uitgesloten, onverminderd 
bestaande en toekomstige specifieke regelingen betreffende de informatieverstrek
king aan het Parlement over de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden van 
de Commissie ( 1 ). 

2. Aan het Parlement te verstrekken informatie 

De Commissie verplicht zich ertoe, het Parlement dezelfde informatie toe te 
zenden als zij de nationale autoriteiten voor de bovengenoemde vergaderingen 
toezendt. De Commissie zendt de betrokkken documenten, waaronder de agen
da’s, naar een functionele mailbox van het Parlement op hetzelfde moment als 
waarop zij worden toegezonden aan de nationale deskundigen. 

3. Uitnodiging van deskundigen van het Parlement 

Op verzoek van het Parlement kan de Commissie besluiten het Parlement te 
verzoeken deskundigen van het Parlement te zenden om de in punt 1) genoemde 
vergaderingen van de Commissie met nationale deskundigen bij te wonen. 

▼B 

( 1 ) De aan het Parlement te verstrekken informatie over het werk van de comitéprocedure- 
comités en de prerogatieven van het Parlement in het kader van de comitéprocedures zijn 
duidelijk omschreven in andere instrumenten: 1. Besluit 1999/468/EG van de Raad van 
28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de 
Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23); 2. 
het interinstitutionele akkoord van 3 juni 2008 tussen het Parlement en de Commissie 
over de comitéprocedures, en 3. de instrumenten die nodig zijn voor de uitvoering van 
artikel 291 van het VWEU.

B1_Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie

- 41 - 



 

02010Q1120(01) — NL — 07.02.2018 — 001.001 — 15 

BIJLAGE II 

Verstrekking van vertrouwelijke informatie aan het Parlement 

1. Toepassingsgebied 

1.1. Deze bijlage regelt de verstrekking aan het Parlement en de behandeling 
van vertrouwelijke informatie van de Commissie zoals gedefinieerd in 
punt 1.2 in het kader van de uitoefening van de parlementaire prerogatie
ven en bevoegdheden. De twee instellingen handelen met inachtneming 
van hun wederzijdse verplichtingen tot loyale samenwerking in een sfeer 
van volledig wederzijds vertrouwen en met strikte inachtneming van de 
desbetreffende Verdragsbepalingen. 

1.2. Onder informatie wordt verstaan elke schriftelijke of mondelinge informa
tie, ongeacht de drager of de auteur. 

1.2.1. Onder „vertrouwelijk informatie” wordt verstaan: gerubriceerde EU-gege
vens („EU Classified information”, EUCI) en niet-gerubriceerde „andere 
vertrouwelijke informatie”. 

1.2.2. Onder „gerubriceerde EU-gegevens” (EUCI) wordt verstaan: gegevens en 
materiaal waarop „TRÈS SECRET UE/TOP SECRET EU”, „SECRET 
UE”, „CONFIDENTIEL UE” of „RESTREINT UE” staat vermeld of 
die evenwaardige nationale of internationale rubriceringsmarkeringen dra
gen en waarvan openbaarmaking zonder machtiging de belangen van de 
Unie of van een of meer van haar lidstaten in meerdere of mindere mate 
zou kunnen schaden, ongeacht of dergelijke gegevens afkomstig zijn van 
de Unie, de lidstaten, derde staten of internationale organisaties. 

a) TRÈS SECRET UE/TOP SECRET EU: deze rubricering wordt alleen 
toegepast op gegevens en materiaal waarvan de openbaarmaking zon
der machtiging uitzonderlijk nadelig zou kunnen zijn voor de wezen
lijke belangen van de Unie of van één of meer van haar lidstaten. 

b) SECRET UE: deze rubricering wordt alleen toegepast op gegevens en 
materiaal waarvan de openbaarmaking zonder machtiging ernstige ge
volgen zou kunnen hebben voor de wezenlijke belangen van de Euro
pese Unie of van één of meer van haar lidstaten. 

c) CONFIDENTIEL UE: deze rubricering wordt toegepast op gegevens 
en materiaal waarvan de openbaarmaking zonder machtiging nadelige 
gevolgen zou kunnen hebben voor de wezenlijke belangen van de 
Europese Unie of van één of meer van haar lidstaten. 

d) RESTREINT UE: deze rubricering wordt toegepast op gegevens en 
materiaal waarvan de openbaarmaking zonder machtiging nadelig zou 
kunnen zijn voor de belangen van de Unie of van één of meer van 
haar lidstaten. 

1.2.3. Onder „andere vertrouwelijke informatie” wordt verstaan: andere vertrou
welijke informatie, met inbegrip van informatie die onder het beroeps
geheim valt, die door het Parlement wordt gevraagd en/of door de Com
missie wordt toegezonden. 

1.3. De Commissie zorgt ervoor, dat het Parlement overeenkomstig de bepa
lingen van deze bijlage toegang tot de vertrouwelijke informatie krijgt, 
wanneer zij van één van de in punt 1.4 genoemde parlementaire organen 
of ambtsdragers een verzoek ontvangt betreffende de verstrekking van 
vertrouwelijke informatie. Bovendien kan de Commissie uit eigen be
weging overeenkomstig deze bijlage vertrouwelijke informatie aan het 
Parlement verstrekken. 

1.4. In het kader van deze bijlage kunnen de Commissie om vertrouwelijke 
informatie vragen: 

▼B
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— de voorzitter van het Parlement, 

— de voorzitters van de betrokken parlementaire commissies, 

— het Bureau en de Conferentie van voorzitters, en 

— het hoofd van de delegatie van het Parlement die is opgenomen in de 
delegatie van de Unie op een internationale conferentie. 

1.5. De informatie over inbreukprocedures en procedures op het gebied van de 
mededinging, voorzover de Commissie hierover op het moment van het 
verzoek van een van de in punt 1.4 genoemde parlementaire organen of 
ambtsdragers nog geen definitief besluit heeft genomen of het Hof van 
Justitie van de Europese Unie hierover op dat moment nog geen uitspraak 
heeft gedaan, en de informatie inzake de bescherming van de financiële 
belangen van de Unie zijn van deze bijlage uitgezonderd. Dit laat punt 44 
van het Kaderakkoord en de rechten van het Parlement op het gebied van 
begrotingscontrole onverlet. 

1.6. Deze bepalingen zijn van toepassing onverminderd Besluit 95/167/EG, 
Euratom, EGKS van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie 
van 19 april 1995 tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het 
enquêterecht van het Europees Parlement ( 1 ) en de desbetreffende bepa
lingen van Besluit 1999/352/EG, EGKS, Euratom van de Commissie van 
28 april 1999 houdende oprichting van het Europees Bureau voor fraude
bestrijding (OLAF) ( 2 ). 

2. Algemene Regels 

2.1. Op verzoek van één van de in punt 1.4 genoemde parlementaire organen 
of ambtsdragers verstrekt de Commissie het betrokken parlementaire or
gaan of de betrokken parlementaire ambtsdrager zo spoedig mogelijk alle 
vertrouwelijke informatie die nodig is voor de uitoefening van de prero
gatieven en bevoegdheden van het Parlement, waarbij de twee instellingen 
in het kader van hun respectieve bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
het volgende in acht nemen: 

— de grondrechten, met inbegrip van het recht op een eerlijk proces en 
op bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 

— de bepalingen betreffende gerechtelijke en tuchtrechtelijke procedures; 

— de bescherming van het zakengeheim en de handelsbetrekkingen; 

— de bescherming van de belangen van de Unie, met name op het gebied 
van de openbare veiligheid, defensie, de internationale betrekkingen, 
de monetaire stabiliteit en de financiële belangen. 

Bij gebrek aan overeenstemming wordt de zaak ter beslechting aan de 
voorzitters van de twee instellingen voorgelegd. 

Vertrouwelijke informatie afkomstig van een staat, een instelling of een 
internationale organisatie wordt slechts verstrekt met instemming van de 
betrokken staat, instelling of internationale organisatie. 

2.2. De gerubriceerde EU-gegevens (EUCI) worden het Parlement toegezon
den en door het Parlement verwerkt en beschermd overeenkomstig de 
gemeenschappelijke minimumnormen inzake veiligheid die door de andere 
instellingen van de Unie, met name de Commissie, worden nageleefd. 

▼B 

( 1 ) PB L 113 van 19.5.1995, blz. 1. 
( 2 ) PB L 136 van 31.5.1999, blz. 20.
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Bij de markering van informatie die van haar afkomstig is, zorgt de Com
missie ervoor dat zij passende rubriceringsniveaus hanteert, overeenkom
stig de internationale normen en definities en haar interne regels, terwijl 
zij naar behoren rekening houdt met het feit dat het Parlement toegang tot 
de gerubriceerde documenten moet kunnen krijgen voor de daadwerkelijke 
uitoefening van zijn prerogatieven en bevoegdheden. 

2.3. Bij twijfel over het vertrouwelijke karakter van informatie of over het 
passende niveau van rubricering of wanneer de passende regeling voor 
de verstrekking ervan overeenkomstig de in punt 3.2 genoemde mogelijk
heden moet worden vastgesteld, plegen de twee instellingen onverwijld en 
vóór de verzending van het document overleg. Bij dit overleg wordt het 
Parlement vertegenwoordigd door de voorzitter van het betrokken parle
mentaire orgaan, eventueel vergezeld van de rapporteur, dat of de ambts
drager die het verzoek heeft ingediend. De Commissie wordt vertegen
woordigd door het voor dat gebied verantwoordelijke lid van de Com
missie, na raadpleging van het lid van de Commissie dat bevoegd is voor 
veiligheidszaken. Bij gebrek aan overeenstemming wordt de zaak ter be
slechting aan de voorzitters van de twee instellingen voorgelegd. 

2.4. Wanneer aan het einde van de in punt 2.3 bedoelde procedure geen over
eenstemming wordt bereikt, verzoekt de voorzitter van het Parlement, op 
met redenen omkleed verzoek van het parlementaire orgaan dat of de 
parlementaire ambtsdrager die het verzoek heeft ingediend, de Commissie 
de desbetreffende vertrouwelijke informatie binnen de passende en naar 
behoren aangegeven termijn te verstrekken, met vermelding van de in 
punt 3.2 van deze bijlage gekozen mogelijkheden. De Commissie stelt 
het Parlement vóór het verstrijken van deze termijn schriftelijk in kennis 
van haar definitieve standpunt; in dit verband behoudt het Parlement zich 
het recht voor eventueel gebruik te maken van zijn recht van beroep. 

2.5. De toegang tot de EUCI-gegevens wordt verleend overeenkomstig de 
toepasselijke regels voor persoonlijke veiligheidsmachtiging. 

2.5.1. De toegang tot de informatie die gerubriceerd is als TRÈS SECRET UE/ 
TOP SECRET EU, SECRET UE en CONFIDENTIEL UE, mag alleen 
worden verleend aan ambtenaren van het Parlement en aan werknemers 
van het Parlement die werken voor fracties en voor wie dit strikt nood
zakelijk is, van wie het parlementaire orgaan of de parlementaire ambts
drager op voorhand heeft verklaard dat zij niet zonder de informatie 
kunnen („need-to-know”) en die over een passende veiligheidsmachtiging 
beschikken. 

2.5.2. Gelet op de prerogatieven en bevoegdheden van het Parlement wordt de 
leden die niet over een persoonlijke veiligheidsmachtiging beschikken, 
toegang tot CONFIDENTIEL UE-documenten verleend tegen praktische 
voorwaarden die in onderlinge overeenstemming worden vastgesteld, met 
name de ondertekening van een plechtige verklaring dat zij de inhoud van 
de betrokken documenten niet bekend zullen maken aan derden. 

De toegang tot de SECRET UE-documenten wordt verleend aan de leden 
aan wie een passende persoonlijke veiligheidsmachtiging is gegeven. 

2.5.3. Er worden regelingen vastgesteld met de ondersteuning van de Commis
sie, om ervoor te zorgen dat de nodige bijdrage van de nationale autori
teiten in het kader van de machtigingsprocedure zo spoedig mogelijk door 
het Parlement kan worden verkregen. 

Gelijktijdig met het verzoek worden bijzonderheden meegedeeld aan
gaande de categorie of categorieën personen die toegang tot de vertrou
welijke informatie krijgen. 

Alvorens iemand toegang tot de betrokken informatie krijgt, wordt hij 
ingelicht over het vertrouwelijkheidsniveau ervan en de hieruit voortvloei
ende veiligheidsverplichtingen. 

▼B
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In het kader van de toetsing van deze bijlage en de toekomstige veilig
heidsregelingen bedoeld in de punten 4.1 en 4.2, wordt de kwestie van de 
veiligheidsmachtigingen opnieuw onderzocht. 

3. Regelingen voor de toegang tot en de behandeling van vertrouwelijke 
informatie 

3.1. De vertrouwelijke informatie die overeenkomstig de in punt 2.3 en, in 
voorkomend geval punt 2.4 bedoelde procedure is verstrekt, wordt onder 
verantwoordelijkheid van de voorzitter of een lid van de Commissie onder 
de volgende voorwaarden beschikbaar gesteld voor het parlementaire or
gaan dat of de parlementaire ambtsdrager die het verzoek heeft ingediend: 

Het Parlement en de Commissie zorgen ervoor, dat de vertrouwelijke 
informatie wordt geregistreerd en traceerbaar is. 

Meer specifiek, wordt EUCI met rubriceringsniveau „CONFIDENTIEL 
UE” en „SECRET UE” verzonden van het centrale register van het se
cretariaat-generaal van de Commissie naar de overeenkomstige bevoegde 
dienst van het Parlement, die ermee wordt belast haar overeenkomstig de 
overeengekomen regeling beschikbaar te stellen voor het parlementaire 
orgaan dat of de parlementaire ambtsdrager die het verzoek heeft in
gediend. 

Voor de verstrekking van EUCI met rubriceringsniveau „TRÈS SECRET 
UE/EU TOP SECRET” geldt een bijkomende regeling, die de Commissie 
en het parlementaire orgaan dat of de parlementaire ambtsdrager die het 
verzoek heeft ingediend, overeenkomen en die bedoeld is om een bescher
mingsniveau te garanderen dat met het genoemde rubriceringsniveau over
eenkomt. 

3.2. Onverminderd het bepaalde in punt 2.2 en 2.4 en de in punt 4.1 bedoelde 
toekomstige veiligheidsregeling worden de toegang en de regeling ter 
waarborging van het vertrouwelijke karakter van de informatie in onder
linge overeenstemming vastgesteld vóór de informatie wordt verstrekt. In 
die overeenstemming tussen het parlementaire orgaan (vertegenwoordigd 
door zijn voorzitter) dat of de parlementaire ambtsdrager die het verzoek 
heeft ingediend en het voor het betrokken beleidsterrein bevoegde lid van 
de Commissie, wordt een van de in de punten 3.2.1 en 3.2.2 neergelegde 
mogelijkheden geselecteerd, om het passende rubriceringsniveau te garan
deren. 

3.2.1. Ten aanzien van de geadresseerden van de vertrouwelijke informatie, moet 
een van de volgende mogelijkheden worden gekozen: 

— informatie alleen bestemd voor de voorzitter van het Parlement, in 
gevallen waarin dit om volstrekt uitzonderlijke redenen gerechtvaar
digd is; 

— het Bureau en/of de Conferentie van voorzitters; 

— de voorzitter en de rapporteur van de bevoegde parlementaire com
missie; 

— alle leden (gewone en plaatsvervangende leden) van de bevoegde 
parlementaire commissie; 

— alle leden van het Europees Parlement. 

De betrokken vertrouwelijke informatie mag zonder de instemming van de 
Commissie niet openbaar worden gemaakt of aan andere geadresseerden 
worden verstrekt. 

3.2.2. Ten aanzien van de regeling betreffende de verwerking van de vertrou
welijke informatie moet een van de volgende mogelijkheden worden ge
kozen: 

a) bestudering van de documenten in een veilige leeskamer, als de infor
matie gerubriceerd is als „CONFIDENTIEL UE” en hoger; 

▼B
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b) houden van de vergadering achter gesloten deuren, met als enige aan
wezigen de leden van het Bureau, de leden van de Conferentie van 
voorzitters of gewone en plaatsvervangende leden van de bevoegde 
parlementaire commissie, alsmede de ambtenaren van het Parlement 
en de werknemers van het Parlement die werken voor de fracties, 
waarvan de voorzitter op voorhand heeft verklaard, dat zij niet zonder 
de betrokken informatie kunnen („need-to-know”) en wier aanwezig
heid strikt noodzakelijk is, op voorwaarde dat zij over het vereiste 
niveau van veiligheidsmachtiging beschikken, rekening houdende met 
de volgende voorwaarden; 

— alle documenten kunnen worden genummerd, aan het begin van de 
vergadering worden rondgedeeld en na afloop weer worden opge
haald. Er mogen geen aantekeningen en geen fotokopieën worden 
gemaakt; 

— in de notulen van de vergadering wordt geen melding gemaakt van 
de bespreking van het agendapunt dat volgens de vertrouwelijke 
procedure is behandeld. 

Vóór de verstrekking van de documenten kunnen alle persoonlijke gege
vens eruit worden verwijderd. 

Voor vertrouwelijke informatie die mondeling aan ontvangers in het Parle
ment wordt verstrekt, geldt hetzelfde niveau van bescherming als voor 
vertrouwelijke informatie die schriftelijk wordt verstrekt. Dit kan een 
plechtige verklaring van de ontvangers van de bedoelde informatie om
vatten dat zij de inhoud ervan niet aan een derde bekend zullen maken. 

3.2.3. Wanneer schriftelijke informatie moet worden bestudeerd in een veilige 
leeskamer, zorgt het Parlement ervoor dat de volgende voorzieningen aan
wezig zijn: 

— een veilig opslagsysteem voor vertrouwelijke informatie; 

— een beveiligde leeszaal zonder fotokopieerapparatuur, telefoon, fax, 
scanner of andere technische middelen voor vermenigvuldiging of 
verzending van documenten, enz.; 

— veiligheidsbepalingen inzake de toegang tot de leeszaal door de onder
tekening van een toegangsregister en een verklaring op erewoord de 
vertrouwelijke informatie waarin men inzage heeft gehad, niet te ver
spreiden. 

3.2.4. Het bovenstaande sluit andere door de instellingen overeengekomen rege
lingen van deze aard niet uit. 

3.3. Bij niet-naleving van deze regelingen zijn de in bijlage VIII bij het Regle
ment van het Parlement opgenomen bepalingen betreffende sancties voor 
leden en, wat ambtenaren en andere personeelsleden van het Parlement 
betreft, de toepasselijke bepalingen van artikel 86 ( 1 ) van het statuut of 
artikel 49 van de Regeling welke van toepassing is op de andere per
soneelsleden van de Europese Gemeenschappen, van toepassing. 

4. Slotbepalingen 

4.1. De Commissie en het Europees Parlement nemen alle noodzakelijke maat
regelen om de uitvoering van deze bijlage te waarborgen. 

▼B 

( 1 ) Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 van de Raad van 29 februari 1968 tot 
vaststelling van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de 
regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschap
pen, alsmede van bijzondere maatregelen welke tijdelijk op de ambtenaren van de Com
missie van toepassing zijn.
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Hiertoe coördineren de bevoegde diensten van de Commissie en het Parle
ment de uitvoering van deze bijlage nauwkeurig. Dit omvat de verificatie 
van de traceerbaarheid van de vertrouwelijke informatie en de periodieke 
gezamenlijke controle van de toegepaste veiligheidsregelingen -normen. 

Het Parlement verbindt zich ertoe waar nodig zijn interne regels aan te 
passen om de in deze bijlage vastgestelde veiligheidsregels voor vertrou
welijke informatie uit te voeren. 

Het Parlement verbindt zich ertoe, zijn toekomstige veiligheidsregelingen 
zo spoedig mogelijk aan te nemen en deze regelingen in onderlinge over
eenstemming met de Commissie te controleren, om tot gelijke veiligheids
normen te komen. Daardoor wordt aan deze bijlage uitvoering gegeven 
met betrekking tot: 

— de technische veiligheidvoorschriften en -normen met betrekking tot 
de verwerking en de opslag van vertrouwelijke informatie, waaronder 
veiligheidsmaatregelen op het gebied van de fysieke veiligheid en de 
veiligheid van het personeel, documenten en op het gebied van IT; 

— de oprichting van een speciaal hiertoe opgericht toezichtcomité, be
staande uit leden met een passende veiligheidsmachtiging voor de 
verwerking van EUCI met rubriceringsniveau „TRÈS SECRET 
UE/EU TOP SECRET”. 

4.2. Het Parlement en de Commissie herzien deze bijlage en passen haar zo 
nodig aan, uiterlijk op het moment van de in punt 54 van het Kaderak
koord bedoelde herziening, in het licht van de ontwikkelingen op de 
volgende gebieden: 

— toekomstige veiligheidsregelingen waarbij het Parlement en de Com
missie betrokken zijn; 

— andere akkoorden of rechtshandelingen die relevant zijn voor de ver
strekking van informatie tussen de instellingen. 

▼B
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BIJLAGE III 

Onderhandelingen over en sluiting van internationale overeenkomsten 

In deze bijlage wordt een gedetailleerde regeling vastgesteld voor de in de punten 
23, 24 en 25 van het Kaderakkoord bedoelde informatieverstrekking aan het 
Parlement betreffende de onderhandelingen over en de sluiting van internationale 
overeenkomsten: 

1. de Commissie licht het Parlement in over haar voornemen het begin van 
onderhandelingen voor te stellen op hetzelfde moment als waarop zij de 
Raad hierover inlicht; 

2. overeenkomstig punt 24 van het Kaderakkoord, legt de Commissie, wanneer 
zij ontwerponderhandelingsrichtsnoeren voorstelt met het oog op de aan
neming hiervan door de Raad, deze op hetzelfde moment voor aan het Parle
ment; 

3. de Commissie houdt gedurende het gehele proces van de onderhandelingen 
naar behoren rekening met de opmerkingen van het Parlement; 

4. overeenkomstig punt 23 van het Kaderakkoord houdt de Commissie het Parle
ment geregeld en onverwijld op de hoogte over het verloop van de onder
handelingen, totdat de overeenkomst is geparafeerd en zet zij uiteen, of en hoe 
de opmerkingen van het Parlement in de teksten waarover is onderhandeld, 
zijn opgenomen en, als dit niet gebeurd is, om welke redenen niet; 

5. in het geval van internationale overeenkomsten waarvan de sluiting de in
stemming van het Parlement vereist, verstrekt de Commissie het Parlement 
tijdens het onderhandelingsproces alle relevante gegevens die zij ook verstrekt 
aan de Raad (of aan het speciale comité dat door de Raad is aangesteld). Dit 
omvat ontwerpwijzigingen van vastgestelde onderhandelingsrichtsnoeren, ont
werponderhandelingsteksten, overeengekomen artikelen, de overeengekomen 
datum voor de parafering van de overeenkomst en de tekst van de overeen
komst die moet worden geparafeerd. De Commissie verstrekt het Parlement, 
even als de Raad (of het speciale comité dat door de Raad is aangesteld), ook 
alle relevante documenten die zij heeft ontvangen van derden, indien de 
opsteller van de deze documenten hiermee instemt. De Commissie houdt de 
bevoegde parlementaire commissie op de hoogte over de ontwikkelingen in de 
onderhandelingen en zet met name uiteen hoe rekening met het standpunt van 
het Parlement is gehouden; 

6. in het geval van internationale overeenkomsten waarvan de sluiting geen 
instemming van het Parlement vereist, zorgt de Commissie ervoor dat het 
Parlement onmiddellijk en volledig wordt ingelicht, door gegevens te ver
strekken die ten minste de ontwerponderhandelingsrichtsnoeren, de vast
gestelde onderhandelingsrichtsnoeren, het daaropvolgende verloop van de on
derhandelingen en de sluiting van de onderhandelingen omvatten; 

7. overeenkomstig punt 24 van het Kaderakkoord verstrekt de Commissie het 
Parlement tijdig gedetailleerde informatie, wanneer een internationale over
eenkomst wordt geparafeerd, en licht zij het Parlement zo snel mogelijk in 
over haar voornemen de voorlopige toepassing ervan aan de Raad voor te 
stellen en over de redenen hiervan, tenzij redenen van hoogdringendheid haar 
beletten dit te doen; 

8. de Commissie licht de Raad en het Parlement gelijktijdig en tijdig in over haar 
voornemen de Raad de opschorting van een internationale overeenkomst voor 
te stellen, met opgave van de redenen hiervoor; 

9. voor overeenkomsten die onder de in het VWEU vastgestelde goedkeurings
procedure vallen, houdt de Commissie het Parlement ook volledig op de 
hoogte alvorens wijzigingen van een overeenkomst goed te keuren, waartoe 
de Raad overeenkomstig artikel 218, lid 7, van het VWEU bij wijze van 
afwijking machtiging heeft verleend. 

▼B
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BIJLAGE IV 

Tijdschema voor het werkprogramma van de Commissie 

Het werkprogramma van de Commissie gaat vergezeld van een lijst van wetge
vings- en niet-wetgevingsvoorstellen voor de volgende jaren. Het werkpro
gramma van de Commissie heeft betrekking op het volgende jaar en omvat 
gedetailleerde mededelingen over de prioriteiten van de Commissie voor de daar
opvolgende jaren. Het werkprogramma van de Commissie kan zo de basis vor
men voor een gestructureerde dialoog met het Parlement, met het oog op het 
zoeken naar een gemeenschappelijke benadering. 

Het werkprogramma van de Commissie omvat ook de initiatieven die worden 
gepland op het gebied van zachte wetgeving, intrekkingen en vereenvoudiging. 

1. In het eerste semester van een gegeven jaar voeren de leden van de Com
missie een permanente, geregelde dialoog met de voor hun beleidsterreinen 
bevoegde parlementaire commissies over de uitvoering van het werkpro
gramma van de Commissie voor het betrokken jaar en over de voorbereiding 
van het toekomstige werkprogramma van de Commissie. Op basis van de 
dialoog brengt elke parlementaire commissie verslag uit over het resultaat 
daarvan bij de Conferentie van commissievoorzitters. 

2. Parallel hiermee houdt de Conferentie van commissievoorzitters geregeld een 
gedachtewisseling met de voor interinstitutionele betrekkingen bevoegde vi
cevoorzitter van de Commissie, om de stand van de uitvoering van het 
lopende werkprogramma van de Commissie te beoordelen, de voorbereiding 
van het toekomstige werkprogramma van de Commissie te bespreken en de 
balans op te maken van de resultaten van de lopende bilaterale dialoog 
tussen de betrokken parlementaire commissies en de bevoegde leden van 
de Commissie. 

3. In juni dient de Conferentie van commissievoorzitters een beknopt verslag in 
bij de Conferentie van voorzitters, dat de resultaten moet omvatten van het 
onderzoek van de uitvoering van het werkprogramma van de Commissie, 
alsmede de prioriteiten van het Parlement voor het volgende werkprogramma 
van de Commissie, en het Parlement stelt de Commissie hiervan op de 
hoogte. 

4. Op basis van dit beknopte verslag neemt het Parlement tijdens de vergader
periode van juli een resolutie aan met zijn standpunt, waarin met name 
verzoeken op basis van initiatief-wetgevingsverslagen worden opgenomen. 

5. Elk jaar wordt tijdens de eerste vergaderperiode van september een debat 
over de stand van de Unie („State of the Union”) gehouden, waarbij de 
voorzitter van de Commissie een toespraak houdt waarin hij de balans op
maakt van het lopende jaar en vooruitkijkt naar de prioriteiten, voor de 
volgende jaren. Hiertoe stelt de voorzitter van de Commissie dienovereen
komstig voor het Parlement de belangrijkste elementen op schrift die als 
grondslag voor de voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie 
voor het volgende jaar dienen. 

6. Vanaf begin september kunnen de bevoegde parlementaire commissies en de 
desbetreffende leden van de Commissie bijeenkomen voor een gedetailleer
dere gedachtewisseling over de toekomstige prioriteiten op elk beleidsterrein. 
Deze vergaderingen worden besloten door een vergadering van de Conferen
tie van commissievoorzitters en het college van commissieleden en door een 
vergadering van de Conferentie van voorzitters en de voorzitter van de 
Commissie, naar gelang het geval. 

7. In oktober neemt de Commissie haar werkprogramma voor het volgende jaar 
aan. Vervolgens presenteert de voorzitter van de Commissie dit werkpro
gramma aan het Parlement, op een passend niveau. 

8. Het Parlement kan een debat houden en een resolutie aannemen tijdens de 
vergaderperiode van december. 

▼B
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9. Dit tijdschema geldt voor elke reguliere programmeringscyclus, met uitzon
dering van jaren met verkiezingen voor het Parlement die samenvallen met 
het einde van de ambtstermijn van de Commissie. 

10. Dit tijdschema laat toekomstige akkoorden over de interinstitutionele pro
grammering onverlet. 

▼B
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II 

(Niet-wetgevingshandelingen) 

INTERINSTITUTIONELE AKKOORDEN 

INTERINSTITUTIONEEL AKKOORD TUSSEN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD VAN DE 
EUROPESE UNIE EN DE EUROPESE COMMISSIE OVER BETER WETGEVEN 

INTERINSTITUTIONEEL AKKOORD 

van 13 april 2016 

over beter wetgeven 

HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE EN DE EUROPESE COMMISSIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 295, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (hierna "de drie instellingen" genoemd) verbinden zich ertoe in 
alle stadia van de wetgevingscyclus loyaal en transparant samen te werken. In dit verband herinneren zij aan de 
gelijkheid van beide medewetgevers, zoals neergelegd in de Verdragen. 

(2) De drie instellingen erkennen dat zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de totstandkoming van kwalitatief 
hoogwaardige Uniewetgeving en zij gezamenlijk dienen te verzekeren dat die wetgeving zich richt op gebieden 
waar zij voor de Europese burgers de grootste meerwaarde oplevert, de gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen 
van de Unie zo efficiënt en doeltreffend mogelijk verwezenlijkt, zo eenvoudig en duidelijk mogelijk is, overregu
lering en administratieve lasten voor burgers, overheidsdiensten en bedrijven vermijdt, in het bijzonder voor kleine 
en middelgrote ondernemingen (kmo's), en aldus wordt opgesteld dat de omzetting en praktische toepassing ervan 
vlot verlopen en het concurrentievermogen en de duurzaamheid van de economie van de Unie worden versterkt. 

(3) De drie instellingen brengen in herinnering dat overeenkomstig artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie aangaande het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel de Unie slechts wetgevend mag optreden wanneer 
en voor zover dat nodig is. 

(4) De drie instellingen herinneren aan de rol en de verantwoordelijkheid van de nationale parlementen, zoals die zijn 
neergelegd in de Verdragen, in Protocol (Nr. 1) betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese 
Unie, dat is gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie, aan het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie en aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en in 
Protocol (Nr. 2) betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid, dat is gehecht 
aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en aan het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. 

(5) De drie instellingen zijn het erover eens dat bij de vaststelling van de wetgevingsagenda niet enkel ten volle 
rekening moet worden gehouden met de analyse van de potentiële "Europese meerwaarde" van elk voorstel tot 
optreden van de Unie, maar ook met een beoordeling van de "kosten van geen Europa" indien niet op Unieniveau 
zou worden opgetreden. 

(6) De drie instellingen zijn van mening dat raadpleging van het publiek en van belanghebbenden, evaluatie van 
bestaande wetgeving en effectbeoordelingen van nieuwe initiatieven bijdragen tot de verwezenlijking van de doel
stelling "beter wetgeven". 

(7) Om de onderhandelingen in het kader van de gewone wetgevingsprocedure te vergemakkelijken en de toepassing 
van de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te verbeteren, worden 
in dit akkoord de beginselen vastgesteld volgens welke de Commissie voorafgaand aan de vaststelling van gede
legeerde handelingen alle nodige deskundigheid bijeenbrengt.
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(8) De drie instellingen verklaren dat de doelstellingen "vereenvoudigen van de Uniewetgeving" en "verminderen van 
de regeldruk" moeten worden nagestreefd zonder afbreuk te doen aan de verwezenlijking van de in de Verdragen 
vermelde doelstellingen van het Uniebeleid of aan de bescherming van de integriteit van de interne markt. 

(9) Dit akkoord vormt een aanvulling op de volgende akkoorden en verklaringen inzake beter wetgeven, ten aanzien 
waarvan de drie instellingen ten volle verbonden blijven: 

— Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 voor een versnelde werkmethode voor de officiële codi
ficatie van wetteksten ( 1 ); 

— Interinstitutioneel Akkoord van 22 december 1998 betreffende de gemeenschappelijke richtsnoeren voor de 
redactionele kwaliteit van de communautaire wetgeving ( 2 ); 

— Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer gebruik van de herschikking van 
besluiten ( 3 ); 

— Gemeenschappelijke verklaring van 13 juni 2007 over de wijze van uitvoering van de medebeslissingspro
cedure ( 4 ); 

— Gezamenlijke politieke verklaring van 27 oktober 2011 van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie 
over toelichtende stukken ( 5 ), 

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 

I. GEMEENSCHAPPELIJKE VERBINTENISSEN EN DOELSTELLINGEN 

1. Hierbij komen de drie instellingen overeen om door middel van een aantal initiatieven en procedures die in dit 
akkoord zijn omschreven beter wetgeven na te streven. 

2. Wijzend op het belang dat zij aan de communautaire methode hechten, komen de drie instellingen overeen om bij 
de uitoefening van hun bevoegdheden en overeenkomstig de in de Verdragen neergelegde procedures, algemene Unie
rechtelijke beginselen, zoals democratische legitimiteit, subsidiariteit en evenredigheid, en rechtszekerheid, in acht te zullen 
nemen. Voorts komen zij overeen om bij de opstelling van Uniewetgeving eenvoud, duidelijkheid en coherentie te 
bevorderen, alsook maximale transparantie van het wetgevingsproces. 

3. De drie instellingen komen overeen dat Uniewetgeving begrijpelijk en duidelijk moet zijn, burgers, overheidsdiensten 
en bedrijven in staat moet stellen gemakkelijk hun rechten en verplichtingen te begrijpen, passende voorschriften inzake 
rapportage, monitoring en evaluatie moet bevatten, overregulering en administratieve lasten moet vermijden en praktisch 
uitvoerbaar moet zijn. 

II. PROGRAMMERING 

4. De drie instellingen komen overeen om de jaarlijkse en meerjarige programmering van de Unie te versterken 
overeenkomstig artikel 17, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, op grond waarvan de Commissie is 
belast met het nemen van initiatieven tot de jaarlijkse en meerjarige programmering. 

Meerjarige programmering 

5. Om planning op langere termijn te vergemakkelijken, wisselen de drie instellingen bij de benoeming van een nieuwe 
Commissie van gedachten over de voornaamste beleidsdoelstellingen en -prioriteiten van de drie instellingen voor de 
nieuwe mandaatperiode en, waar mogelijk, over een indicatief tijdschema. 

Op initiatief van de Commissie formuleren de drie instellingen, voor zover van toepassing, gezamenlijke conclusies, die 
moeten worden ondertekend door de voorzitters van de drie Instellingen. 

Op initiatief van de Commissie verrichten de drie instellingen een tussentijdse evaluatie van die gezamenlijke conclusies 
en sturen die waar nodig bij.
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Jaarlijkse programmering — Werkprogramma van de Commissie en interinstitutionele programmering 

6. De Commissie treedt zowel voor als na de vaststelling van haar jaarlijks werkprogramma (hierna "werkprogramma 
van de Commissie" genoemd) in dialoog met het Europees Parlement en met de Raad. Die dialoog omvat het volgende: 

a) voordat de voorzitter en de eerste vicevoorzitter van de Commissie een schriftelijke bijdrage indienen waarin de 
voornaamste politieke onderwerpen voor het komende jaar voldoende nauwkeurig worden besproken en die aan
wijzingen bevat over voorgenomen intrekkingen van Commissievoorstellen (hierna "intentieverklaring" genoemd) 
vinden vroegtijdige bilaterale gedachtewisselingen over initiatieven voor het komende jaar plaats; 

b) na het debat over de Staat van de Unie en vóór de goedkeuring van het werkprogramma van de Commissie wisselen 
het Europees Parlement en de Raad met de Commissie van gedachten op basis van de intentieverklaring; 

c) de drie instellingen wisselen overeenkomstig punt 7 van gedachten over het vastgestelde werkprogramma van de 
Commissie. 

De Commissie houdt naar behoren rekening met de door het Europees Parlement en de Raad in elk stadium van de 
dialoog geformuleerde standpunten, met inbegrip van hun verzoeken om initiatieven. 

7. Nadat de Commissie haar werkprogramma heeft vastgesteld, wisselen de drie instellingen op basis van dat werk
programma van gedachten over initiatieven voor het komende jaar en bereiken zij overeenstemming over een gezamen
lijke verklaring over jaarlijkse interinstitutionele programmering (hierna "gezamenlijke verklaring" genoemd), die door de 
voorzitters van de drie instellingen moet worden ondertekend. In die gezamenlijke verklaring worden ruime doelstellingen 
en prioriteiten voor het komende jaar vermeld en worden onderwerpen van groot politiek belang aangeduid die, 
onverminderd de bij de Verdragen aan de medewetgevers toegekende bevoegdheden, in het wetgevingsproces prioritair 
moeten worden behandeld. 

Tijdens het jaar monitoren de drie instellingen regelmatig de uitvoering van de gezamenlijke verklaring. Daartoe nemen de 
drie instellingen in het voorjaar van het betrokken jaar deel aan debatten in het Europees Parlement en/of de Raad over de 
uitvoering van de gezamenlijke verklaring. 

8. Het werkprogramma van de Commissie bevat de belangrijke voorstellen voor wetgevingshandelingen en niet- 
wetgevingshandelingen voor het volgende jaar, waaronder intrekkingen, herschikkingen, vereenvoudigingen en intrekkin
gen van voorstellen. Waar beschikbaar wordt in het werkprogramma van de Commissie voor elk voorstel de volgende 
informatie vermeld: de voorgenomen rechtsgrondslag; het type rechtshandeling; een indicatief tijdschema voor de vast
stelling door de Commissie; iedere andere relevante informatie in verband met de procedure, waaronder informatie over 
werkzaamheden aangaande effectbeoordeling en evaluatie. 

9. Bij een voornemen om een wetgevingsvoorstel in te trekken, verstrekt de Commissie, in overeenstemming met de 
beginselen van loyale samenwerking en institutioneel evenwicht en ongeacht of op die intrekking een herzien voorstel 
volgt, de redenen voor die intrekking, geeft zij in voorkomend geval een aanwijzing voor de voorgenomen volgende 
stappen en een precies tijdschema en voert zij op basis daarvan passend interinstitutioneel overleg. De Commissie houdt 
naar behoren rekening met de standpunten van de medewetgevers en reageert daarop. 

10. De Commissie onderzoekt onmiddellijk en uitgebreid de verzoeken om voorstellen voor Uniehandelingen die het 
Europees Parlement of de Raad hebben gedaan overeenkomstig artikel 225 respectievelijk 214 van het Verdrag betref
fende de werking van de Europese Unie. 

De Commissie antwoordt binnen drie maanden op dergelijke verzoeken en vermeldt daarbij door middel van een 
specifieke mededeling welk gevolg zij aan die verzoeken wenst te geven. Indien de Commissie in reactie op een dergelijk 
verzoek besluit geen voorstel in te dienen, verstrekt zij de betrokken instelling een uitvoerige motivering en verstrekt zij, 
waar passend, een analyse van mogelijke alternatieven en gaat zij in op eventuele punten die de medewetgevers hebben 
opgeworpen met betrekking tot analyses over "de Europese meerwaarde" en "de kosten van geen Europa". 

Desgewenst presenteert de Commissie haar antwoord in het Europees Parlement of in de Raad.
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11. Gedurende het hele jaar verstrekt de Commissie geregeld bijgewerkte informatie over haar planning en geeft zij 
redenen voor eventuele vertragingen bij de indiening van voorstellen die in haar werkprogramma zijn opgenomen. De 
Commissie brengt regelmatig verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad over de uitvoering van haar werk
programma voor het betrokken jaar. 

III. INSTRUMENTEN VOOR BETER WETGEVEN 

Effectbeoordeling 

12. De drie instellingen zijn het erover eens dat effectbeoordelingen een positieve bijdrage leveren aan de verbetering 
van de kwaliteit van de Uniewetgeving. 

Effectbeoordelingen vormen een instrument dat de drie instellingen helpt om tot goed onderbouwde besluiten te komen 
en treden niet in de plaats van de politieke besluiten van het democratische besluitvormingsproces. Effectenbeoordelingen 
mogen niet leiden tot onnodige vertragingen in het wetgevingsproces, noch afdoen aan de mogelijkheid voor de 
medewetgevers om wijzigingen voor te stellen. 

Effectbeoordelingen moeten betrekking hebben op het bestaan, de omvang en de gevolgen van een probleem en op de 
vraag of een optreden van de Unie nodig is. Zij moeten alternatieve oplossingen in kaart brengen en, waar mogelijk, 
potentiële kosten en baten op de korte en lange termijn, waarbij zij een geïntegreerde en evenwichtige beoordeling dienen 
te maken van de economische, ecologische en sociale gevolgen en gebruik moeten maken van zowel kwalitatieve als 
kwantitatieve analyses. Het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel, evenals de grondrechten, moeten ten volle 
worden geëerbiedigd. In effectbeoordelingen moet daarnaast waar mogelijk worden ingegaan op "de kosten van geen 
Europa" en op de gevolgen van de verschillende opties voor het concurrentievermogen en de administratieve lasten, met 
bijzondere aandacht voor de kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) ("denk eerst klein"), digitale aspecten en 
territoriale gevolgen. Effectbeoordelingen moeten gebaseerd zijn op exacte, objectieve en volledige informatie en moeten 
evenredig zijn qua reikwijdte en aandachtsgebied. 

13. De Commissie verricht effectbeoordelingen voor haar wetgevings- en niet-wetgevingsinitiatieven, gedelegeerde 
handelingen en uitvoeringsmaatregelen die naar verwachting significante economische, ecologische of sociale gevolgen 
zullen hebben. De initiatieven die zijn opgenomen in het werkprogramma van de Commissie of in de gezamenlijke 
verklaring gaan in de regel vergezeld van een effectbeoordeling. 

In haar eigen effectbeoordelingsproces voert de Commissie op zo breed mogelijke schaal overleg. De Raad voor regel
gevingstoetsing van de Commissie voert een objectieve kwaliteitscontrole uit van de effectbeoordelingen van de Com
missie. De definitieve resultaten van de effectbeoordelingen worden voorgelegd aan het Europees Parlement, de Raad en 
de nationale parlementen en worden bekendgemaakt bij de vaststelling van het initiatief van de Commissie, samen met 
het advies/de adviezen van de Raad voor regelgevingstoetsing. 

14. Bij de behandeling van wetgevingsvoorstellen van de Commissie houden het Europees Parlement en de Raad ten 
volle rekening met de effectbeoordelingen van de Commissie. Daartoe worden effectbeoordelingen zodanig gepresenteerd 
dat het Europees Parlement en de Raad de door de Commissie gemaakte keuzes gemakkelijk kunnen bestuderen. 

15. Wanneer zij dit passend en noodzakelijk achten voor het wetgevingsproces, stellen het Europees Parlement en de 
Raad effectbeoordelingen op over hun wezenlijke wijzigingen van het Commissievoorstel. Het Europees Parlement en de 
Raad nemen in de regel de effectbeoordeling van de Commissie als uitgangspunt voor hun verdere werkzaamheden. Elke 
instelling moet zelf definiëren wat zij onder een "wezenlijke" wijziging verstaat. 

16. De Commissie kan, op eigen initiatief of op verzoek van het Europees Parlement of de Raad, haar eigen effect
beoordeling aanvullen of verdere analyses verrichten die zij noodzakelijk acht. Daarbij houdt de Commissie rekening met 
alle beschikbare informatie, het actuele stadium in het wetgevingsproces en de noodzaak om onnodige vertragingen in dat 
proces te vermijden. De medewetgevers houden ten volle rekening met alle bijkomende gegevens die de Commissie in dat 
verband heeft verstrekt. 

17. Elk van de drie instellingen bepaalt de wijze waarop haar werkzaamheden met betrekking tot effectbeoordelingen, 
met inbegrip van de interne organisatorische middelen en de kwaliteitscontrole, worden georganiseerd. Zij werken 
regelmatig samen door informatie uit te wisselen over goede praktijken en methoden in verband met effectbeoordelingen, 
zodat elke instelling haar eigen methodologie en procedures verder kan verbeteren, evenals de samenhang van de algehele 
werkzaamheden die in verband met de effectbeoordeling worden verricht. 

18. De initiële effectbeoordeling van de Commissie en eventuele bijkomende werkzaamheden die de instellingen in 
verband met de effectbeoordelingen tijdens het wetgevingsproces hebben verricht, worden uiterlijk aan het einde van het 
wetgevingsproces openbaargemaakt en kunnen samen als uitgangspunt voor evaluatie worden gebruikt.
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Raadpleging van het publiek en van belanghebbenden en feedback 

19. Raadpleging van het publiek en van belanghebbenden vormt een wezenlijk onderdeel van een goed onderbouwde 
besluitvorming en is van belang voor het verbeteren van de wetgevingskwaliteit. Onverminderd de specifieke regelingen 
die krachtens artikel 155, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie gelden voor de voorstellen 
van de Commissie, houdt de Commissie vóór de vaststelling van een voorstel op open en transparante wijze raadple
gingen van het publiek, waarbij zij verzekert dat de wijze van uitvoering en termijnen van die raadplegingen van het 
publiek voor een zo breed mogelijke deelneming zorgen. De Commissie moedigt in het bijzonder de rechtstreekse 
participatie aan van kmo's en van andere eindgebruikers in de raadplegingen, onder meer door raadplegingen van het 
publiek via internet. De resultaten van die raadplegingen van het publiek en van belanghebbenden worden onverwijld 
meegedeeld aan de beide medewetgevers en openbaargemaakt. 

Evaluatie van bestaande wetgeving 

20. De drie instellingen bevestigen het belang van een zo groot mogelijke consistentie en samenhang in de organisatie 
van hun werkzaamheden ter evaluatie van de doeltreffendheid van Uniewetgeving, met inbegrip van de daarmee samen
hangende raadplegingen van het publiek en van belanghebbenden. 

21. De Commissie informeert het Europees Parlement en de Raad over haar meerjarige planning voor evaluaties van 
bestaande wetgeving en houdt bij die planning zoveel mogelijk rekening met hun verzoeken om diepgaande evaluatie van 
specifieke beleidsterreinen of rechtshandelingen. 

Bij haar evaluatieplanning neemt de Commissie de in de Uniewetgeving gestelde termijnen voor verslagen en evaluaties in 
acht. 

22. In de context van de wetgevingscyclus moeten evaluaties van bestaande wetgeving en bestaand beleid, die zijn 
gebaseerd op doelmatigheid, doeltreffendheid, relevantie, samenhang en meerwaarde, de basis vormen voor effectbeoor
delingen van opties voor verdere acties. Ter ondersteuning van die processen komen de drie instellingen overeen om, 
indien nodig, in de wetgeving voorschriften op te nemen voor rapportering, monitoring en evaluatie, waarbij echter 
overregulering en administratieve lasten, in het bijzonder voor de lidstaten, worden vermeden. Waar passend kunnen in 
die voorschriften ook meetbare indicatoren worden opgenomen op basis waarvan gegevens over de effecten van wetge
ving op het terrein worden verzameld. 

23. De drie instellingen komen overeen systematisch het gebruik van evaluatieclausules in wetgeving te overwegen en 
rekening te houden met de tijd die vereist is voor de uitvoering en voor het verzamelen van gegevens over resultaten en 
effecten. 

De drie instellingen overwegen of zij de toepassing van bepaalde wetgeving tot een vaste periode beperken (hierna 
"vervalbepaling" genoemd). 

24. De drie instellingen informeren elkaar tijdig voordat zij hun richtsnoeren inzake hun instrumenten voor beter 
wetgeven vaststellen of herzien (raadpleging van het publiek en van belanghebbenden, effectbeoordelingen en evaluaties). 

IV. WETGEVINGSINSTRUMENTEN 

25. In de toelichting bij elk voorstel geeft de Commissie het Europees Parlement en de Raad uitleg en motivering bij de 
door haar gekozen rechtsgrondslag en het door haar gekozen type rechtshandeling. De Commissie dient naar behoren 
rekening te houden met het verschil in aard en in gevolgen tussen verordeningen en richtlijnen. 

De Commissie zet in haar toelichting ook uiteen hoe de voorgestelde maatregelen gerechtvaardigd zijn in het licht van het 
subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel en waarom zij verenigbaar zijn met de grondrechten. Voorts gaat de 
Commissie nader in op de reikwijdte en de resultaten van de door haar verrichte raadpleging van het publiek en van 
belanghebbenden, evenals van de door haar verrichte effectbeoordeling en evaluatie van bestaande wetgeving. 

De drie instellingen wisselen van gedachten over een beoogde wijziging van de rechtsgrondslag wanneer die tot gevolg 
heeft dat in de plaats van de gewone wetgevingsprocedure een bijzondere wetgevingsprocedure of een niet-wetgevings
procedure wordt toegepast. 

De drie instellingen zijn het erover eens dat de keuze van de rechtsgrondslag het gevolg is van een juridische beoordeling 
die moet berusten op objectieve gronden die voor rechterlijke toetsing vatbaar zijn. 

De Commissie blijft ten volle haar institutionele rol vervullen om ervoor te zorgen dat de Verdragen en de rechtspraak 
van het Hof van Justitie van de Europese Unie in acht worden genomen.
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V. GEDELEGEERDE HANDELINGEN EN UITVOERINGSHANDELINGEN 

26. De drie instellingen benadrukken de belangrijke rol die gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen in het 
Unierecht vervullen. Indien zij op doelmatige en transparante wijze en in gerechtvaardigde gevallen worden gebruikt, 
vormen zij wezenlijke instrumenten voor beter wetgeven, daar zij bijdragen aan eenvoudige, bijgewerkte wetgeving en aan 
een doelmatige en snelle uitvoering daarvan. Het is aan de wetgever om te bepalen of en in hoeverre, binnen de perken 
van de Verdragen, van gedelegeerde of uitvoeringshandelingen wordt gebruikgemaakt. 

27. De drie instellingen erkennen de noodzaak om alle bestaande wetgeving aan te passen aan het bij het Verdrag van 
Lissabon ingevoerde rechtskader, en met name de noodzaak om hoge prioriteit te verlenen aan de snelle aanpassing van 
alle basishandelingen die nog verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing. De Commissie dient uiterlijk eind 
2016 voorstellen in met betrekking tot die laatstgenoemde aanpassing. 

28. De drie instellingen hebben overeenstemming bereikt over een in de bijlage opgenomen Gezamenlijke Afspraak 
over gedelegeerde handelingen en over de daarmee verband houdende standaardbepalingen (hierna "Gezamenlijke Af
spraak" genoemd). Overeenkomstig die Gezamenlijke Afspraak en met het oog op meer transparantie en overleg verbindt 
de Commissie zich ertoe om, voorafgaand aan de vaststelling van gedelegeerde handelingen, alle nodige deskundigheid op 
te doen, onder meer door raadpleging van deskundigen van de lidstaten en door raadplegingen van het publiek. 

Telkens wanneer in een vroeg stadium van de voorbereiding van ontwerpuitvoeringshandelingen een ruimere expertise 
nodig is, doet de Commissie, indien nodig, een beroep op deskundigengroepen of raadpleegt zij specifieke belang
hebbenden of het publiek. 

Om te zorgen voor gelijke toegang tot alle informatie ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op 
hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten. Deskundigen van het Europees Parlement en van de Raad hebben 
systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie waarvoor deskundigen van de 
lidstaten zijn uitgenodigd en die de voorbereiding van gedelegeerde handelingen betreffen. 

De Commissie kan worden uitgenodigd voor vergaderingen in het Europees Parlement of de Raad om verder van 
gedachten te wisselen over de voorbereiding van gedelegeerde handelingen. 

Na de inwerkingtreding van dit akkoord vatten de drie instellingen onverwijld onderhandelingen aan om de Gezamenlijke 
Afspraak aan te vullen met niet-bindende criteria voor de toepassing van de artikelen 290 en 291 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie. 

29. De drie instellingen verbinden zich ertoe om uiterlijk eind 2017 in nauwe onderlinge samenwerking een ge
meenschappelijk functioneel register van gedelegeerde handelingen in te stellen dat op een goed gestructureerde en 
gebruiksvriendelijke manier informatie verstrekt teneinde de transparantie te bevorderen, de planning te vergemakkelijken 
en ervoor te zorgen dat alle onderscheiden stadia van de levenscyclus van een gedelegeerde handeling traceerbaar zijn. 

30. Aangaande de uitoefening van uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie komen de drie instellingen overeen in 
Uniewetgeving geen procedurele voorschriften op te nemen die zouden leiden tot een wijziging van de controlemecha
nismen die zijn vastgesteld in Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 ). De comités die 
hun taken volgens de bij die verordening ingestelde procedure verrichten, mag in die hoedanigheid niet worden verzocht 
andere functies uit te oefenen. 

31. Mits de Commissie zorgt voor een objectieve motivering op basis van een wezenlijk verband tussen twee of meer 
bevoegdheidsdelegaties in één wetgevingshandeling, en tenzij in de wetgevingshandeling anders is bepaald, mogen 
bevoegdheidsdelegaties worden gebundeld. Overleg bij de voorbereiding van gedelegeerde handelingen dient tevens om 
te bepalen tussen welke bevoegdheidsdelegaties er een wezenlijk verband wordt geacht te bestaan. In die gevallen wordt in 
eventuele bezwaren van het Europees Parlement of de Raad duidelijk aangegeven op welke bevoegdheidsdelegatie het 
bezwaar specifiek betrekking heeft. 

VI. TRANSPARANTIE EN COÖRDINATIE VAN HET WETGEVINGSPROCES 

32. De drie instellingen erkennen dat de gewone wetgevingsprocedure zich heeft ontwikkeld op basis van regelmatige 
contacten in alle stadia van de procedure. Zij blijven zich inzetten voor het verder verbeteren van de werkzaamheden die 
in de gewone wetgevingsprocedure worden verricht, in overeenstemming met de beginselen van loyale samenwerking, 
transparantie, verantwoording en efficiëntie.
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De drie instellingen zijn het er met name over eens dat het Europees Parlement en de Raad, als de medewetgevers, hun 
bevoegdheden op voet van gelijkheid moeten uitoefenen. De Commissie oefent haar faciliterende rol uit door de twee 
takken van de wetgevende autoriteit gelijk te behandelen, met volledige inachtneming van de rollen die in de Verdragen 
aan de drie instellingen zijn toebedeeld. 

33. Via passende procedures, waaronder een onderlinge dialoog, houden de drie instellingen elkaar tijdens het wet
gevingsproces regelmatig op de hoogte van hun werkzaamheden, van lopende onderhandelingen die zij onderling voeren 
en van elke feedback die zij mogelijk van belanghebbenden ontvangen. 

34. Het Europees Parlement en de Raad zijn het in hun hoedanigheid van medewetgevers erover eens dat het 
belangrijk is om nog voor de aanvang van de interinstitutionele onderhandelingen nauwe contacten te onderhouden 
zodat zij elkaars standpunten beter begrijpen. Daartoe faciliteren zij in de wetgevingsprocedure de wederzijdse uitwisseling 
van gedachten en informatie, onder meer door de vertegenwoordigers van de andere instellingen regelmatig uit te nodigen 
voor informele gedachtewisselingen. 

35. Ter wille van de efficiëntie zorgen het Europees Parlement en de Raad voor een betere afstemming van hun 
behandeling van wetgevingsvoorstellen. Het Europees Parlement en de Raad vergelijken met name indicatieve tijdschema's 
voor de diverse stadia die tot de uiteindelijke aanneming van elk wetgevingsvoorstel leiden. 

36. Waar passend kunnen de drie instellingen overeenkomen de inspanningen voor het versnellen van het wetgevings
proces te coördineren, waarbij zij ervoor zorgen dat de prerogatieven van de medewetgevers worden in acht genomen en 
de kwaliteit van de wetgeving wordt gevrijwaard. 

37. De drie instellingen zijn het erover eens dat de verstrekking van informatie aan de nationale parlementen hen in 
staat moet stellen om hun in de Verdragen erkende prerogatieven ten volle uit te oefenen. 

38. Op basis van de desbetreffende wetgeving en rechtspraak zorgen de drie instellingen voor de transparantie van de 
wetgevingsprocedures, met inbegrip van een passende afhandeling van trilaterale onderhandelingen. 

De drie instellingen zullen tijdens de gehele wetgevingscyclus de communicatie met het publiek verbeteren en met name 
gezamenlijk aankondigen, nadat zij overeenstemming hebben bereikt, dat het wetgevingsproces in de gewone wetgevings
procedure met succes is afgerond, met name via gezamenlijke persconferenties of enig ander daartoe passend geacht 
middel. 

39. Om de traceerbaarheid van de diverse stappen in het wetgevingsproces te bevorderen, verbinden de drie instel
lingen zich ertoe om uiterlijk 31 december 2016 aan te geven hoe daartoe verder platforms en instrumenten kunnen 
worden ontwikkeld, zodat een specifieke gezamenlijke database over de stand van zaken van wetgevingsdossiers kan 
worden aangemaakt. 

40. De drie instellingen erkennen dat het belangrijk is ervoor te zorgen dat elke instelling haar rechten kan uitoefenen 
en haar verplichtingen kan nakomen met betrekking tot onderhandelingen over en het sluiten van internationale over
eenkomsten, zoals die rechten en verplichtingen zijn vastgelegd in de Verdragen en zijn uitgelegd door het Hof van 
Justitie van de Europese Unie. 

De drie instellingen verbinden zich ertoe om binnen zes maanden na de inwerkingtreding van dit akkoord bijeen te 
komen om te onderhandelen over verbeterde praktische regelingen voor samenwerking en informatiedeling in het kader 
van de Verdragen, zoals uitgelegd door het Hof van Justitie van de Europese Unie. 

VII. UITVOERING EN TOEPASSING VAN UNIEWETGEVING 

41. De drie instellingen zijn het erover eens dat een meer gestructureerde onderlinge samenwerking van belang is ter 
beoordeling van de toepassing en de doeltreffendheid van het Unierecht, met het oog op het verbeteren van het Unierecht 
door middel van toekomstige wetgeving. 

42. De drie instellingen benadrukken de noodzaak van een snelle en correcte toepassing van Uniewetgeving in de 
lidstaten. De termijn voor omzetting van richtlijnen zal zo kort mogelijk zijn en zal in de regel niet meer dan twee jaar 
bedragen. 

43. De drie instellingen verzoeken de lidstaten het publiek duidelijk te informeren over door hen genomen maat
regelen ter omzetting of uitvoering van Uniewetgeving of ter uitvoering van de Uniebegroting. Elementen die de lidstaten 
bij de omzetting van richtlijnen in intern recht hebben toegevoegd en die op geen enkele wijze verband houden met die 
Uniewetgeving moeten in de omzettingsmaatregel of in daarmee verband houdende documenten herkenbaar worden 
gemaakt.
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44. De drie instellingen verzoeken de lidstaten om met de Commissie samen te werken bij het verzamelen van de 
informatie en de gegevens die nodig zijn voor de monitoring en de evaluatie van de uitvoering van Uniewetgeving. 
Aangaande de toelichtende stukken die de kennisgeving van omzettingsmaatregelen vergezellen, herinneren de drie 
instellingen aan de Gezamenlijke politieke verklaring van 28 september 2011 van de lidstaten en de Commissie over 
toelichtende stukken ( 1 ) en aan de Gezamenlijke politieke verklaring van 27 oktober 2011 van het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie over toelichtende stukken, en benadrukken zij het belang van die verklaringen. 

45. De Commissie blijft jaarlijks bij het Europees Parlement en de Raad een verslag indienen over de toepassing van de 
Uniewetgeving. In dit verslag van de Commissie wordt, waar passend, gewag gemaakt van de informatie als bedoeld in 
punt 43. De Commissie kan verdere informatie over de stand van de uitvoering van een bepaalde rechtshandeling 
verstrekken. 

VIII. VEREENVOUDIGING 

46. De drie instellingen bevestigen dat zij zich ertoe verbinden vaker gebruik te maken van de wetgevingstechniek van 
herschikking voor het wijzigen van bestaande wetgeving, met volledige inachtneming van het Interinstitutionele Akkoord 
van 28 november 2001 over een systematischer gebruik van de herschikking van besluiten. Wanneer herschikking niet 
passend is, dient de Commissie zo spoedig mogelijk na de vaststelling van een wijzigingshandeling een voorstel in 
overeenkomstig het Interinstitutionele Akkoord van 20 december 1994 voor een versnelde werkmethode voor de 
officiële codificatie van wetteksten. Indien de Commissie niet een dergelijk voorstel indient, geeft zij de redenen daarvoor. 

47. Om overregulering en administratieve lasten te vermijden en de doelstellingen van de Verdragen te verwezenlijken, 
verbinden de drie instellingen zich ertoe de efficiëntste regelgevingsinstrumenten, zoals harmonisering en wederzijdse 
erkenning, te bevorderen. 

48. De drie instellingen komen overeen samen te werken voor het bijwerken en vereenvoudigen van wetgeving en ter 
vermijding van overregulering en administratieve lasten voor burgers, overheidsdiensten en bedrijven, met inbegrip van 
kmo's, en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de doelstellingen van de wetgeving worden verwezenlijkt. In dit verband 
komen de drie instellingen overeen over die aangelegenheid van gedachten te wisselen voordat het werkprogramma van 
de Commissie is afgerond. 

Als bijdrage aan haar programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT) verbindt de Commissie zich ertoe 
jaarlijks een overzicht te presenteren, waaronder een jaarlijks lastenoverzicht, van de resultaten die de Unie heeft geboekt 
bij het vereenvoudigen van wetgeving, het vermijden van overregulering en het verminderen van administratieve lasten. 

Op basis van de werkzaamheden van de instellingen op het gebied van effectbeoordeling en evaluatie en op basis van de 
inbreng van de lidstaten en belanghebbenden en rekening houdend met de kosten en baten van regulering door de Unie, 
kwantificeert de Commissie, telkens waar dat mogelijk is, de vermindering van de regelgevingslast of het besparings
potentieel van afzonderlijke voorstellen of rechtshandelingen. 

De Commissie beoordeelt tevens hoe haalbaar het is in REFIT doelstellingen vast te stellen voor het terugdringen van 
lasten in specifieke sectoren. 

IX. UITVOERING EN MONITORING VAN DIT AKKOORD 

49. De drie instellingen treffen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat zij over de vereiste middelen 
beschikken voor de adequate uitvoering van dit akkoord. 

50. De drie instellingen monitoren gezamenlijk en regelmatig de uitvoering van dit akkoord, zowel op politiek niveau 
door middel van jaarlijkse besprekingen als op technisch niveau in de interinstitutionele coördinatiegroep. 

X. SLOTBEPALINGEN 

51. Dit interinstitutioneel akkoord vervangt het Interinstitutioneel Akkoord beter wetgeven van 16 december 2003 ( 2 ) 
en de Interinstitutionele Gemeenschappelijke Aanpak van effectbeoordelingen van november 2005 ( 3 ). 

De bijlagen bij dit interinstitutioneel akkoord vervangen het Gezamenlijk Akkoord van 2011 over gedelegeerde han
delingen. 

52. Dit akkoord treedt in werking op de dag van zijn ondertekening.
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Съставено в Страсбург, 13 април 2016 г. 
Hecho en Estrasburgo, el 13 de abril de 2016. 
Ve Štrasburku dne 13. dubna 2016. 
Udfærdiget i Strasbourg, den 13. april 2016. 
Geschehen zu Straßburg am 13. April 2016. 
Strasbourg, 13. aprill 2016 
Έγινε στο Στρασβούργο, 13 Απριλίου 2016. 
Done at Strasbourg, 13 April 2016. 
Fait à Strasbourg, le 13 avril 2016. 
Arna dhéanamh in Strasbourg, an 13 Aibreán 2016. 
Sastavljeno u Strasbourgu 13. travnja 2016. 
Fatto a Strasburgo, addì 13 aprile 2016. 

Strasbūrā, 2016. gada 13. aprīlī. 
Priimta Strasbūre 2016 m. balandžio 13 d. 
Kelt Strasbourgban, 2016. április 13-én. 
Magħmul fi Strasburgu, 13 ta' April 2016. 
Gedaan te Straatsburg, 13 april 2016. 
Sporządzono w Strasburgu dnia 13 kwietnia 2016 r. 
Feito em Estrasbourgo, em 13 de abril de 2016. 
Întocmit la Strasbourg 13 aprilie 2016. 
V Štrasburgu 13. apríla 2016. 
V Strasbourgu, 13. aprila 2016. 
Tehty Strasbourgissa 13. huhtikuuta 2016. 
Som skedde i Strasbourg den 13 april 2016. 

За Европейския парламент 
Por el Parlamento Europeo 
Za Evropský parlament 
For Europa-Parlamentet 
Im Namen des Europäischen Parlaments 
Euroopa Parlamendi nimel 
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
For the European Parliament 
Pour le Parlement européen 
Thar ceann Pharlaimint na hEorpa 
Za Europski parlament 
Per il Parlamento europeo 
Eiroparlamenta vārdā 
Europos Parlamento vardu 
Az Európai Parlament részéről 
Għall-Parlament Ewropew 
Voor het Europees Parlement 
W imieniu Parlamentu Europejskiego 
Pelo Parlamento Europeu 
Pentru Parlamentul European 
Za Európsky parlament 
Za Evropski parlament 
Euroopan parlamentin puolesta 
På Europaparlamentets vägnar 

За Съвета 
Por el Consejo 
Za Radu 
På Rådets vegne 
Im Namen des Rates 
Nõukogu nimel 
Για το Συμβούλιο 
For the Council 
Pour le Conseil 
Thar ceann Comhairle 
Za Vijeće 
Per il Consiglio 
Padomes vārdā 
Tarybos vardu 
A Tanács részéről 
Għall-Kunsill 
Voor de Raad 
W imieniu Rady 
Pelo Conselho 
Pentru Consiliu 
Za Radu 
Za Svet 
Neuvoston puolesta 
På rådets vägnar 

За Комисията 
Por la Comisión 
Za Komisi 
På Kommissionens vegne 
Im Namen der Kommission 
Komisjoni nimel 
Για την Επιτροπή 
For the Commission 
Pour la Commission 
Thar ceann an Choimisiúin 
Za Komisiju 
Per la Commissione 
Komisijas vārdā 
Komisijos vardu 
A Bizottság részéről 
Għall-Kummissjoni 
Voor de Commissie 
W imieniu Komisji 
Pela Comissão 
Pentru Comisie 
Za Komisiu 
Za Komisijo 
Komission puolesta 
På kommissionens vägnar 

Председател/El Presidente/Předseda/Formand/Der Präsident/President-Eesistuja/ 
O Πρóεδρος/The President/Le Président/An tUachtarán/Predsjednik/ 

Il Presidente/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/Az elnök/Il-President/de Voorzitter/ 
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BIJLAGE 

Gezamenlijk akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over gedelegeerde handelingen 

I. Toepassingsgebied en algemene beginselen 

1. Deze gezamenlijke afspraak bouwt voort op en vervangt het Gezamenlijk Akkoord van 2011 over gedelegeerde 
handelingen en stroomlijnt de werkwijze die het Europees Parlement en de Raad nadien hebben vastgelegd. Het 
bevat de praktische regelingen en overeengekomen verduidelijkingen en voorkeuren die van toepassing zijn op de 
overdracht van wetgevende bevoegdheid krachtens artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU). Volgens dat artikel moeten de doelstellingen, de inhoud, de strekking en de duur van een 
bevoegdheidsdelegatie in elke wetgevingshandeling die in een dergelijke delegatie voorziet (hierna "basishandeling" 
genoemd) uitdrukkelijk worden afgebakend. 

2. Bij de uitoefening van hun bevoegdheden en overeenkomstig de in het VWEU vastgestelde procedures werken het 
Europees Parlement, de Raad en de Commissie (hierna "de drie instellingen" genoemd) gedurende de gehele pro
cedure samen met het oog op een soepele uitoefening van de overgedragen bevoegdheid en een doeltreffende 
controle van die bevoegdheid door het Europees Parlement en de Raad. Hiertoe worden op administratief niveau de 
nodige contacten onderhouden. 

3. Wanneer wordt voorgesteld om bevoegdheid krachtens artikel 290 VWEU over te dragen, of wanneer een derge
lijke bevoegdheid wordt overgedragen, gebruiken de betrokken instellingen, afhankelijk van de procedure voor de 
vaststelling van de basishandeling, zoveel mogelijk de standaardbepalingen uit het bijgevoegde aanhangsel. 

II. Overleg bij de voorbereiding en opstelling van gedelegeerde handelingen 

4. Bij de voorbereiding van ontwerpen van gedelegeerde handelingen raadpleegt de Commissie door elke lidstaat 
aangewezen deskundigen. De deskundigen van de lidstaten worden tijdig geraadpleegd over elk ontwerp van 
gedelegeerde handeling dat door de diensten van de Commissie is opgesteld (*). De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden gedeeld met de deskundigen van de lidstaten. Die raadplegingen vinden plaats via bestaande 
deskundigengroepen, of via ad-hocvergaderingen met deskundigen uit de lidstaten, waarvoor de Commissie de 
uitnodigingen via de permanente vertegenwoordigingen van alle lidstaten verzendt. Het is aan de lidstaten om te 
beslissen welke deskundigen deelnemen. Met het oog op de voorbereiding krijgen de deskundigen van de lidstaten 
tijdig de ontwerpen van gedelegeerde handelingen, de ontwerpagenda en alle andere relevante documenten. 

5. Aan het eind van elke vergadering met de deskundigen van de lidstaten of ten vervolge van die vergaderingen 
formuleren de diensten van de Commissie de conclusies die zij uit het overleg hebben getrokken, onder meer over 
de vraag hoe zij rekening zullen houden met de standpunten van de deskundigen en hoe zij verder te werk wensen 
te gaan. Die conclusies worden opgenomen in de notulen van de vergadering. 

6. De voorbereiding en de opstelling van gedelegeerde handelingen kan ook de raadpleging van belanghebbenden 
inhouden. 

7. Indien de materiële inhoud van een ontwerp van gedelegeerde handeling op enigerlei wijze wordt gewijzigd, biedt de 
Commissie de deskundigen van de lidstaten de gelegenheid om, waar van toepassing schriftelijk, te reageren op de 
gewijzigde versie van het ontwerp van de gedelegeerde handeling. 

8. In de toelichting bij de gedelegeerde handeling wordt een samenvatting van het raadplegingsproces opgenomen. 

9. De Commissie stelt regelmatig een indicatieve lijst van geplande gedelegeerde handelingen beschikbaar.
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10. Bij de voorbereiding en opstelling van gedelegeerde handelingen zorgt de Commissie ervoor dat alle documenten, 
waaronder de ontwerphandelingen, tijdig worden toegezonden aan het Europees Parlement en de Raad en op 
hetzelfde tijdstip aan de deskundigen van de lidstaten. 

11. Indien zij dat noodzakelijk achten, kunnen zowel het Europees Parlement als de Raad deskundigen sturen naar de 
vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de 
gedelegeerde handelingen waarvoor deskundigen van de lidstaten zijn uitgenodigd. Daartoe ontvangen het Europees 
Parlement en de Raad de planning voor de komende maanden en de uitnodigingen voor alle deskundigenvergade
ringen. 

12. De drie instellingen delen elkaar mee welke functionele mailboxen moeten worden gebruikt voor de toezending en 
de ontvangst van alle documenten die gedelegeerde handelingen betreffen. Zodra het in punt 29 van dit akkoord 
bedoelde register is ingesteld, wordt dat daartoe gebruikt. 

III. Regeling voor toezending van documenten en berekening van termijnen 

13. De Commissie zendt de gedelegeerde handelingen via een passend mechanisme officieel toe aan het Europees 
Parlement en de Raad. Gerubriceerde documenten worden behandeld conform de interne administratieve procedures 
ter zake van elke instelling, zodat alle nodige waarborgen worden geboden. 

14. Om ervoor te zorgen dat het Europees Parlement en de Raad de in artikel 290 VWEU bedoelde rechten kunnen 
uitoefenen binnen de in elke basishandeling vastgelegde termijnen, zendt de Commissie in de volgende perioden 
geen gedelegeerde handelingen toe: 

— van 22 december tot en met 6 januari; 

— van 15 juli tot en met 20 augustus. 

Deze perioden gelden alleen wanneer de termijn voor indiening van bezwaren op punt 18 is gebaseerd. 

Die perioden gelden niet voor gedelegeerde handelingen die worden vastgesteld volgens de spoedprocedure zoals 
bedoeld in deel VI van deze Gezamenlijke Afspraak. Indien tijdens één van de in de eerste alinea bedoelde perioden 
een gedelegeerde handeling wordt vastgesteld volgens de spoedprocedure, gaat de in de basishandeling vermelde 
termijn voor indiening van bezwaren pas in wanneer de betrokken periode is verstreken. 

Uiterlijk in oktober van het jaar vóór de verkiezingen van het Europees Parlement treffen de drie instellingen een 
regeling voor de kennisgeving van gedelegeerde handelingen tijdens het verkiezingsreces. 

15. De termijn voor indiening van bezwaren vangt aan wanneer het Europees Parlement en de Raad alle officiële 
taalversies van de gedelegeerde handeling hebben ontvangen. 

IV. Duur van de delegatie 

16. In de basishandeling kan de Commissie de bevoegdheid worden verleend om voor een onbepaalde of bepaalde 
termijn gedelegeerde handelingen vast te stellen. 

17. Indien is voorzien in een bepaalde termijn, moet in beginsel in de basishandeling worden bepaald dat de bevoegd
heidsdelegatie stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur wordt verlengd, tenzij het Europees Parlement of de 
Raad zich uiterlijk drie maanden vóór het einde van elke termijn tegen die verlenging verzet. Uiterlijk negen 
maanden vóór het einde van elke termijn stelt de Commissie een verslag op over de gedelegeerde bevoegdheid. 
Dit punt doet geen afbreuk aan het recht van het Europees Parlement of de Raad om de delegatie in te trekken. 

V. Termijn voor het maken van bezwaar door het Europees Parlement en de Raad 

18. Onverminderd de spoedprocedure mag de bezwaartermijn die in elke basishandeling per geval wordt vastgesteld, in 
beginsel niet minder dan twee maanden bedragen; op initiatief van elke instelling (het Europees Parlement of de 
Raad) kan die termijn met twee maanden worden verlengd.
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19. Indien het Europees Parlement en de Raad de Commissie hebben meegedeeld dat zij geen bezwaar zullen maken, 
kan de gedelegeerde handeling echter vóór het verstrijken van die termijn worden bekendgemaakt in het Publicatie
blad van de Europese Unie en in werking treden. 

VI. Spoedprocedure 

20. De spoedprocedure moet worden voorbehouden voor uitzonderlijke gevallen, zoals veiligheid, volksgezondheid of 
externe betrekkingen, waaronder humanitaire crises. Het Europees Parlement en de Raad moeten in de basishan
deling de keuze van een spoedprocedure motiveren. In de basishandeling wordt gepreciseerd in welke gevallen de 
spoedprocedure moet worden gebruikt. 

21. De Commissie houdt het Europees Parlement en de Raad volledig op de hoogte van de mogelijkheid dat een 
gedelegeerde handeling volgens de spoedprocedure wordt vastgesteld. Zodra de Commissiediensten dat verwachten, 
lichten zij de secretariaten van het Europees Parlement en de Raad daarover informeel in via de in punt 12 bedoelde 
functionele mailboxen. 

22. Een gedelegeerde handeling die volgens de spoedprocedure wordt vastgesteld, treedt onverwijld in werking en is van 
toepassing zolang er binnen de in de basishandeling vermelde termijn geen bezwaar wordt gemaakt. Indien er 
bezwaar wordt gemaakt door het Europees Parlement of de Raad, trekt de Commissie de handeling onmiddellijk in 
na de kennisgeving door het Europees Parlement of de Raad van het besluit om bezwaar te maken. 

23. Wanneer de Commissie het Europees Parlement en de Raad in het kader van een spoedprocedure in kennis stelt van 
een gedelegeerde handeling, vermeldt zij de redenen voor het volgen van die procedure. 

VII. Bekendmaking in het Publicatieblad 

24. Gedelegeerde handelingen worden pas bekendgemaakt in de L-serie van het Publicatieblad van de Europese Unie nadat 
de bezwaartermijn is verstreken, behalve wanneer sprake is van de in punt 19 vermelde omstandigheden. Volgens de 
spoedprocedure vastgestelde gedelegeerde handelingen worden onverwijld bekendgemaakt. 

25. Onverminderd artikel 297 VWEU worden besluiten van het Europees Parlement of de Raad om een bevoegdheids
delegatie in te trekken, bezwaar te maken tegen een volgens de spoedprocedure vastgestelde gedelegeerde handeling 
of zich te verzetten tegen de stilzwijgende verlenging van een bevoegdheidsdelegatie eveneens in de L-serie van het 
Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt. Een besluit tot intrekking van de delegatie treedt in werking op de 
dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. 

26. De Commissie maakt in het Publicatieblad van de Europese Unie ook de besluiten tot intrekking van gedelegeerde 
handelingen bekend die volgens de spoedprocedure zijn vastgesteld. 

VIII. Uitwisseling van informatie, met name bij intrekking 

27. Bij de uitoefening van hun rechten ter toepassing van de in de basishandeling vermelde voorwaarden informeren het 
Europees Parlement en de Raad elkaar en de Commissie. 

28. Wanneer het Europees Parlement of de Raad een procedure begint die tot intrekking van een bevoegdheidsdelegatie 
kan leiden, worden de twee andere instellingen uiterlijk één maand voor de vaststelling van het intrekkingsbesluit 
daarvan op de hoogte gebracht.

NL L 123/12 Publicatieblad van de Europese Unie 12.5.2016

B2_Interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven

- 62 - 



 

Aanhangsel 

Standaardbepalingen 

Overweging: 

Teneinde … [doelstelling], moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen ten aanzien van … [inhoud en 
strekking]. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raad
plegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de 
beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016. Met name om te 
zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en 
de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen syste
matisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de 
voorbereiding van de gedelegeerde handelingen. 

Artikel(en) waarbij bevoegdheden worden overgedragen 

De Commissie [is bevoegd overeenkomstig artikel [A] gedelegeerde handelingen vast te stellen][stelt overeenkomstig 
artikel [A] gedelegeerde handelingen vast] met betrekking tot … [inhoud en strekking]. 

Aanvullende alinea die moet worden toegevoegd wanneer de spoedprocedure van toepassing is: 

Indien dit in geval van … [inhoud en strekking] om dwingende redenen van urgentie vereist is, is de in artikel [B] 
neergelegde procedure van toepassing op overeenkomstig dit artikel vastgestelde gedelegeerde handelingen. 

Artikel [A] 

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie 

1. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarden. 

[duur] 

Optie 1: 

2. De in (de) artikel(en) … bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van … [datum van inwerkingtreding van de basiswetgevingshandeling of een 
andere door de medewetgevers vastgestelde datum]. 

Optie 2: 

2. De in (de) artikel(en) … bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend voor een termijn van … jaar met ingang van … [datum van inwerkingtreding van de basiswetgevingshandeling of 
een andere door de medewetgevers vastgestelde datum]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de 
termijn van … jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met 
termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het 
einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet. 

Optie 3: 

2. De in (de) artikel(en) … bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend voor een termijn van … jaar met ingang van … [datum van inwerkingtreding van de basiswetgevingshandeling of 
een andere door de medewetgevers vastgestelde datum]. 

3. Het Europees Parlement of de Raad kan de in (de) artikel(en) … bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt 
van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet. 

4. Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen 
deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven 
van 13 april 2016.
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5. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het 
Europees Parlement en de Raad. 

6. Een overeenkomstig (de) artikel(en) … vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van [twee maanden] na de kennisgeving van de handeling aan 
het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor 
het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met [twee maanden] verlengd. 

Aanvullend artikel dat moet worden toegevoegd wanneer de spoedprocedure van toepassing is: 

Artikel [B] 

Spoedprocedure 

1. Een overeenkomstig dit artikel vastgestelde gedelegeerde handeling treedt onverwijld in werking en is van toepassing 
zolang geen bezwaar wordt gemaakt overeenkomstig lid 2. In de kennisgeving van de gedelegeerde handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad wordt vermeld om welke redenen wordt gebruikgemaakt van de spoedprocedure. 

2. Het Europees Parlement of de Raad kan overeenkomstig de in artikel [A], lid 6, bedoelde procedure bezwaar maken 
tegen een gedelegeerde handeling. In dat geval trekt de Commissie de handeling onmiddellijk in na de kennisgeving 
van het besluit waarbij het Europees Parlement of de Raad bezwaar maakt.
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II 

(Niet-wetgevingshandelingen) 

INTERINSTITUTIONELE AKKOORDEN 

VERKLARING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE COMMISSIE TER GELEGENHEID VAN 
DE VASTSTELLING VAN HET INTERINSTITUTIONEEL AKKOORD OVER BETER WETGEVEN 

VAN 13 APRIL 2016 

Volgens het Europees Parlement en de Commissie weerspiegelt dit akkoord (1) het evenwicht tussen het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie en hun respectieve bevoegdheden zoals neergelegd in de Verdragen. 

Het doet geen afbreuk aan het Kaderakkoord van 20 oktober 2010 over de betrekkingen tussen het Europees Parlement 
en de Europese Commissie (2).  

13.5.2016 L 124/1 Publicatieblad van de Europese Unie NL    

(1) PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1. 
(2) PB L 304 van 20.11.2010, blz. 47. 
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BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE
VAN 19 APRIL 1995 TOT VASTSTELLING VAN DE WIJZE VAN UITOEFENING

VAN HET ENQUÊTERECHT VAN HET EUROPEES PARLEMENT1

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,
inzonderheid op artikel 20 B,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op
artikel 193,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,
inzonderheid op artikel 107 B,

Overwegende dat de wijze van uitoefening van het enquêterecht van het Europees Parlement
moet worden vastgesteld, met inachtneming van de bepalingen van de Verdragen tot oprichting
van de Europese Gemeenschappen;

Overwegende dat de tijdelijke enquêtecommissies moeten kunnen beschikken over de
middelen die nodig zijn om hun taak te vervullen; dat het daartoe nodig is dat de lidstaten en
de instellingen en organen van de Europese Gemeenschappen de nodige maatregelen treffen
om de vervulling van die taak te vergemakkelijken;

Overwegende dat de geheimhouding en het vertrouwelijk karakter van de werkzaamheden van
de tijdelijke enquêtecommissies dienen te worden gevrijwaard;

Overwegende dat, op verzoek van een van de drie betrokken instellingen, en in het licht van de
opgedane ervaring, de wijze van uitoefening van het enquêterecht na het verstrijken van de
huidige zittingsperiode van het Europees Parlement kan worden herzien,

HEBBEN IN ONDERLINGE OVEREENSTEMMING HET VOLGENDE BESLUIT
AANGENOMEN:

Artikel 1

De wijze waarop het enquêterecht van het Europees Parlement wordt uitgeoefend, wordt in dit
besluit vastgesteld overeenkomstig artikel 20 B van het EGKS-Verdrag, artikel 193 van het
EG-Verdrag en artikel 107 B van het EGA-Verdrag.

Artikel 2

1. Onder de voorwaarden en binnen de grenzen die in de in artikel 1 genoemde Verdragen
zijn vastgesteld, kan het Europees Parlement, in het kader van de vervulling van zijn taken, op
verzoek van een vierde van zijn leden een tijdelijke enquêtecommissie instellen om vermeende
inbreuken op het Gemeenschapsrecht of gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het
Gemeenschapsrecht te onderzoeken, die zouden zijn toe te schrijven aan een instelling of een
orgaan van de Europese Gemeenschappen, aan een overheidsdienst van een lidstaat of aan
personen die krachtens het Gemeenschapsrecht gemachtigd zijn dit recht toe te passen.

1PB L 113 van 19.5.1995, blz. 1.
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Het Europees Parlement stelt de samenstelling en de interne regels voor de werking van de
tijdelijke enquêtecommissies vast.

Het besluit tot instelling van een tijdelijke enquêtecommissie, waarin met name de opdracht
ervan wordt vermeld, evenals de termijn voor de indiening van haar verslag, wordt
bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

2. Bij de vervulling van haar taken neemt de tijdelijke enquêtecommissie de
bevoegdheden in acht die door de Verdragen zijn verleend aan de instellingen en organen van
de Europese Gemeenschappen.

De leden van de tijdelijke enquêtecommissie, evenals alle andere personen die in het kader van
hun functie kennis hebben genomen of gekregen van feiten, inlichtingen, gegevens, bescheiden
of voorwerpen die krachtens de regelgeving van een lidstaat of van een instelling van de
Gemeenschap onder de geheimhoudingsplicht vallen, dienen, ook na beëindiging van hun
functie, die geheimhoudingsverplichting na te komen ten aanzien van alle niet-bevoegde
personen en het publiek.

Hoorzittingen en getuigenverklaringen geschieden in het openbaar. Op verzoek van een kwart
van de leden van de enquêtecommissie, of op verzoek van communautaire of nationale
autoriteiten, of ingeval de tijdelijke enquêtecommissie informatie ontvangt die onder de
geheimhoudingsplicht valt, wordt de zitting van rechtswege met gesloten deuren gehouden.
Getuigen en deskundigen hebben het recht hun getuigenis of verklaring met gesloten deuren af
te leggen.

3. Een tijdelijke enquêtecommissie kan geen feiten onderzoeken die het voorwerp van een
nationale of communautaire gerechtelijke procedure uitmaken, zolang deze procedure niet is
voltooid.

Binnen twee maanden, hetzij na de bekendmaking overeenkomstig lid 1, hetzij nadat de
Commissie kennis heeft genomen van een voor een tijdelijke enquêtecommissie afgelegde
verklaring betreffende een vermeende inbreuk op het Gemeenschapsrecht door een lidstaat,
kan de Commissie het Europees Parlement ervan in kennis stellen dat een bij een tijdelijke
enquêtecommissie voorliggend feit het voorwerp uitmaakt van een communautaire
precontentieuze procedure; in dat geval treft de tijdelijke enquêtecommissie de nodige
maatregelen opdat de Commissie haar bevoegdheden uit hoofde van de Verdragen onverkort
kan uitoefenen.

4. Een tijdelijke enquêtecommissie houdt op te bestaan zodra zij, binnen de bij de
instelling van de tijdelijke enquêtecommissie vastgestelde termijn, haar verslag heeft
ingediend, of uiterlijk bij het verstrijken van een termijn van ten hoogste twaalf maanden vanaf
de datum waarop zij is ingesteld en, in ieder geval, bij het einde van de zittingsperiode.

Het Europees Parlement kan de termijn van twaalf maanden twee maal bij met redenen
omkleed besluit voor drie maanden verlengen. Dit besluit wordt bekendgemaakt in het
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

5. Een tijdelijke enquêtecommissie kan niet worden ingesteld of opnieuw worden
ingesteld met betrekking tot feiten die reeds het voorwerp van een enquête van een tijdelijke
enquêtecommissie hebben uitgemaakt, tenzij nieuwe feiten aan het licht zijn gekomen, en niet
vóór het verstrijken van een minimumtermijn van twaalf maanden na de indiening van het
verslag van deze enquête of de beëindiging van haar taak.
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Artikel 3

1. De tijdelijke enquêtecommissie verricht de nodige enquêtes om vermeende inbreuken
op het Gemeenschapsrecht of gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het
Gemeenschapsrecht te verifiëren onder de hierna bedoelde voorwaarden.

2. De tijdelijke enquêtecommissie kan een instelling of een orgaan van de Europese
Gemeenschappen of een regering van een lidstaat verzoeken om één hunner leden aan te wijzen
voor deelneming aan de werkzaamheden van de enquêtecommissie.

3. Op met redenen omkleed verzoek van de tijdelijke enquêtecommissie wijzen de
betrokken lidstaten en de instellingen of organen van de Europese Gemeenschappen de
ambtenaar of andere functionaris aan die zij machtigen om te verschijnen voor de tijdelijke
enquêtecommissie, tenzij redenen van geheimhouding of openbare of nationale veiligheid op
grond van een nationale of communautaire wet- of regelgeving zulks beletten.

De betrokken ambtenaren of andere functionarissen spreken namens hun regering of instelling
volgens daartoe ontvangen richtlijnen. Zij blijven gebonden aan de uit hun rechtspositie
voortvloeiende regels.

4. De autoriteiten van de lidstaten en de instellingen of organen van de Europese
Gemeenschappen verstrekken aan een tijdelijke enquêtecommissie desgevraagd of op eigen
initiatief de bescheiden die nodig zijn voor de vervulling van haar taken, tenzij redenen van
geheimhouding of openbare of nationale veiligheid op grond van een nationale of
communautaire wet- of regelgeving zulks beletten.

5. Het bepaalde in de leden 3 en 4 doet geen afbreuk aan andere bepalingen van de
lidstaten die een beletsel vormen voor de verschijning van functionarissen of het overleggen
van bescheiden.

Het beletsel om redenen van geheimhouding of openbare of nationale veiligheid of op grond
van de in de eerste alinea bedoelde bepalingen wordt door een vertegenwoordiger die
gemachtigd is om namens de regering van de betrokken lidstaat of de instelling op te treden,
ter kennis van het Europees Parlement gebracht.

6. De instellingen of organen van de Europese Gemeenschappen verstrekken de tijdelijke
enquêtecommissie de bescheiden afkomstig van een lidstaat eerst nadat de betrokken lidstaat
daarvan in kennis is gesteld.

Bescheiden waarop het bepaalde in lid 5 van toepassing is, worden alleen met instemming van
de betrokken lidstaat aan de tijdelijke enquêtecommissie verstrekt.

7. De bepalingen van de leden 3, 4 en 5 zijn van toepassing op alle natuurlijke of
rechtspersonen die krachtens het Gemeenschapsrecht gemachtigd zijn dit recht toe te passen.

8. Voor zover de uitvoering van haar taken zulks vereist, kan de tijdelijke
enquêtecommissie eenieder verzoeken om als getuige voor haar te verschijnen. Wanneer een
persoon in het kader van een enquête nadeel kan ondervinden van het feit dat hij in de zaak
betrokken is, stelt de tijdelijke enquêtecommissie hem daarvan in kennis en hoort zij hem op
zijn verzoek.
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Artikel 4

1. De door een tijdelijke enquêtecommissie verzamelde inlichtingen zijn enkel bestemd
voor de vervulling van haar taken. Zij mogen niet openbaar worden gemaakt wanneer zij
gegevens bevatten die onder de geheimhoudingsplicht vallen dan wel vertrouwelijk zijn of
wanneer bij naam genoemde personen in het geding zijn.

Het Europees Parlement treft de nodige administratieve en reglementaire maatregelen om de
geheimhouding en de vertrouwelijkheid van de werkzaamheden van de tijdelijke
enquêtecommissies te verzekeren.

2. Het verslag van de tijdelijke enquêtecommissie wordt ingediend bij het Europees
Parlement, dat, met inachtneming van het bepaalde in lid 1, kan besluiten tot openbaarmaking
ervan.

3. Het Europees Parlement kan aanbevelingen die het eventueel op basis van het verslag
van de tijdelijke enquêtecommissie heeft aangenomen, doen geworden aan de instellingen of
organen van de Europese Gemeenschappen of aan de lidstaten, die daaraan het gevolg geven
dat zij passend achten.

Artikel 5

Elke mededeling aan de nationale autoriteiten van de lidstaten ter fine van de toepassing van
dit besluit, verloopt via hun Permanente Vertegenwoordigingen bij de Europese Unie.

Artikel 6

Op verzoek van het Europees Parlement, de Raad of de Commissie kan de hierboven
beschreven procedure in het licht van de opgedane ervaring worden herzien aan het einde van
de huidige zittingsperiode van het Europees Parlement.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen.
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BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT VAN 18 NOVEMBER 1999
BETREFFENDE DE VOORWAARDEN VOOR EN DE WIJZE VAN UITVOERING
VAN INTERNE ONDERZOEKEN OP HET GEBIED VAN DE BESTRIJDING VAN

FRAUDE, CORRUPTIE EN ELKE ANDERE ONWETTIGE ACTIVITEIT DIE
SCHADELIJK IS VOOR DE BELANGEN VAN DE GEMEENSCHAPPEN

Het Europees Parlement,

gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 199,

gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, met
name artikel 25,

gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, met
name artikel 112,

gelet op zijn Reglement, met name artikel 186, onder c)1,

overwegende dat in Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad2,
alsmede in Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 van de Raad3 betreffende de door het
Europees Bureau voor fraudebestrijding verrichte onderzoeken, wordt bepaald dat het Bureau
binnen de bij het EG-Verdrag en het Euratom-Verdrag opgerichte of op grond daarvan
ingestelde instellingen, organen en lichamen administratieve onderzoeken opent en voert;

overwegende dat de verantwoordelijkheid van het door de Commissie opgerichte Europees
Bureau voor fraudebestrijding niet tot de bescherming van de financiële belangen beperkt blijft,
doch zich uitstrekt tot alle werkzaamheden ter bescherming van de belangen van de
Gemeenschap tegen onregelmatige handelingen die tot administratieve of strafrechtelijke
vervolgingen aanleiding kunnen geven;

overwegende dat de draagwijdte en de doeltreffendheid van de fraudebestrijding moeten
worden vergroot door te profiteren van de op het gebied van administratieve onderzoeken
aanwezige deskundigheid;

overwegende dat alle instellingen, organen en instanties het Bureau bijgevolg uit hoofde van
hun administratieve zelfstandigheid de taak moeten opdragen interne administratieve
onderzoeken in te stellen die zijn gericht op de opsporing van ernstige feiten in verband met de
uitoefening van werkzaamheden in dienstverband die kunnen worden aangemerkt als een niet-
nakoming van de verplichtingen van de ambtenaren en andere personeelsleden van de
Gemeenschappen, zoals genoemd in de artikelen 11, 12, tweede en derde alinea, 13, 14, 16 en
17, eerste alinea, van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en van
de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese
Gemeenschappen, hierna “Statuut” genoemd, waardoor de belangen van deze
Gemeenschappen worden geschaad, en die aanleiding tot tuchtrechtelijke en, eventueel,
strafrechtelijke vervolgingen kan geven, of als veroorzaakt door grove schuld als bedoeld in
artikel 22 van het Statuut of als een niet-nakoming van overeenkomstige verplichtingen van de

1Artikel nu geschrapt.

2PB L 136 van 31.5.1999, blz. 1.

3PB L 136 van 31.5.1999, blz. 8.
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leden, bestuurders of personeelsleden van de instellingen, organen en instanties van de
Gemeenschappen die niet aan het Statuut onderworpen zijn;

overwegende dat deze onderzoeken moeten worden verricht met volledige inachtneming van
de ter zake dienende bepalingen van de Verdragen tot oprichting van de Europese
Gemeenschappen, en met name het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten, en
de ter uitvoering daarvan aangenomen teksten, alsmede het Statuut;

overwegende dat deze onderzoeken bij alle instellingen, organen en instanties van de
Gemeenschappen onder gelijkwaardige voorwaarden moeten worden uitgevoerd, zonder dat
de toekenning van deze taak aan het Bureau afbreuk doet aan de eigen verantwoordelijkheid
van de instellingen, organen of instanties, noch de rechtsbescherming van de betrokken
personen in enig opzicht vermindert;

overwegende dat, in afwachting van de wijziging van het Statuut, nadere regels moeten worden
vastgesteld volgens welke de leden van de instellingen en organen, de bestuurders van de
instanties alsmede ambtenaren en andere personeelsleden van de instellingen, organen en
instanties met het oog op het goede verloop van de interne onderzoeken samenwerken,

BESLUIT:

Artikel 1

Verplichting tot samenwerking met het Bureau

De secretaris-generaal, de diensten, evenals elke ambtenaar of elk personeelslid van het
Europees Parlement zijn gehouden ten volle samen te werken met de personeelsleden van het
Bureau en alle voor het onderzoek benodigde bijstand te verlenen. Daartoe verstrekken zij de
personeelsleden van het Bureau alle ter zake dienende gegevens en uitleg.

Onverminderd de ter zake dienende bepalingen van de Verdragen tot oprichting van de
Europese Gemeenschappen, met name het Protocol betreffende de voorrechten en
immuniteiten, alsmede de ter uitvoering daarvan aangenomen teksten, werken de leden ten
volle met het Bureau samen.

Artikel 2

Mededelingsplicht

Elke ambtenaar of elk personeelslid van het Europees Parlement die kennis krijgt van feiten
welke het bestaan doen vermoeden van mogelijke gevallen van fraude, corruptie of van enige
andere onwettige activiteit waardoor de belangen van de Gemeenschappen worden geschaad,
of van ernstige feiten in verband met de uitoefening van werkzaamheden in dienstverband die
kunnen worden aangemerkt als een niet-nakoming van de verplichtingen van de ambtenaren
en andere personeelsleden van de Gemeenschappen, of personeelsleden die niet aan het Statuut
onderworpen zijn, die aanleiding tot tuchtrechtelijke en, eventueel, strafrechtelijke
vervolgingen kan geven, stelt onverwijld zijn diensthoofd of zijn directeur-generaal daarvan in
kennis of, indien hij/zij zulks wenselijk acht, zijn secretaris-generaal of rechtstreeks het Bureau,
indien het gaat om een ambtenaar, een personeelslid dan wel om personeelsleden die niet aan
het Statuut onderworpen zijn; in geval van een niet-nakoming van overeenkomstige
verplichtingen door afgevaardigden, dient hij/zij de Voorzitter van het Europees Parlement
hiervan in kennis te stellen.
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De Voorzitter, de secretaris-generaal, de directeuren-generaal en de diensthoofden van het
Europees Parlement doen elk feit waarvan zij kennis hebben gekregen en dat het bestaan doet
vermoeden van onregelmatigheden als bedoeld in de eerste alinea, onverwijld aan het Bureau
toekomen.

De ambtenaren en personeelsleden van het Europees Parlement mogen in geen geval wegens
een in de eerste en tweede alinea bedoelde mededeling op onbillijke of discriminerende wijze
worden behandeld.

De afgevaardigden die kennis krijgen van de in de eerste alinea bedoelde feiten stellen de
Voorzitter van het Europees Parlement of, indien zij zulks nuttig achten, het Bureau daarvan
rechtstreeks in kennis.

Dit artikel is van toepassing, onverlet de vereisten van vertrouwelijkheid die zijn vastgelegd in
de wet of in het Reglement van het Europees Parlement.

Artikel 3

Bijstand van het Beveiligingsbureau

Op verzoek van de directeur van het Bureau worden de personeelsleden van het Bureau bij de
feitelijke uitvoering van de onderzoeken bijgestaan door het Beveiligingsbureau van het
Europees Parlement.

Artikel 4

Immuniteit en recht om niet te getuigen

De regels betreffende de parlementaire immuniteit en het recht van de afgevaardigde om niet
te getuigen blijven onverlet.

Artikel 5

Inlichting van de betrokkene

Wanneer de mogelijkheid van persoonlijke betrokkenheid van een afgevaardigde, een
ambtenaar of een personeelslid is gebleken, moet de betrokkene, wanneer zulks geen nadeel
voor het onderzoek dreigt op te leveren, spoedig worden ingelicht. In geen geval kunnen na
afloop van het onderzoek conclusies worden getrokken waarin een afgevaardigde, een
ambtenaar of personeelslid van het Parlement met name wordt genoemd zonder dat de
betrokkene in de gelegenheid is gesteld zich over alle hem of haar betreffende feiten uit te
spreken.

In gevallen waarin met het oog op het onderzoek absolute geheimhouding is vereist of waarin
gebruik moet worden gemaakt van opsporingsmiddelen die tot de bevoegdheid van de
nationale rechterlijke instantie behoren, kan de verplichting om de afgevaardigde, de ambtenaar
of het personeelslid van het Europees Parlement de gelegenheid te geven zich uit te spreken in
overeenstemming met de Voorzitter, respectievelijk de secretaris-generaal worden opgeschort.
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Artikel 6

Kennisgeving van seponering van het onderzoek

Indien, na afloop van een intern onderzoek, een afgevaardigde, een ambtenaar of een
personeelslid van het Europees Parlement geen enkel element ten laste kan worden gelegd,
wordt het hem betreffende interne onderzoek geseponeerd op grond van een besluit van de
directeur van het Bureau, die de betrokkene daarvan schriftelijk in kennis stelt.

Artikel 7

Opheffing van vrijstelling van rechtsvervolging

Elk van een nationale politiële of gerechtelijke autoriteit uitgaand verzoek tot opheffing van de
vrijstelling van rechtsvervolging van een ambtenaar of van een personeelslid van het Europees
Parlement in verband met eventuele gevallen van fraude, corruptie of enige andere onwettige
activiteit, wordt voor advies aan de directeur van het Bureau meegedeeld. Indien een verzoek
om opheffing van de vrijstelling een lid van de instelling betreft, wordt het Bureau daarvan in
kennis gesteld.

Artikel 8

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het door het Europees Parlement wordt
goedgekeurd.

B4_Besluit betreffende de voorwaarden voor en de wijze van uitvoering van interne onderzoeken op het gebied van de bestrijding van 
fraude, corruptie en elke andere onwettige activiteit die schadelijk is voor de belangen van de Gemeenschappen

- 73 - 



II 

(Niet-wetgevingshandelingen) 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN 

Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement en de Europese Centrale Bank over de 
praktische regelingen in verband met de uitoefening van democratische verantwoordingsplicht en 
toezicht op de uitoefening van de taken die in het kader van het gemeenschappelijk 

toezichtsmechanisme aan de Europese Centrale Bank zijn opgedragen 

(2013/694/EU) 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE EUROPESE CENTRALE BANK, 

— gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, 

— gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 127, lid 6, 

— gezien het Reglement van het Parlement, en met name artikel 127, lid 1, 

— gezien Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank 
specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid op het gebied van het prudentieel toezicht op krediet
instellingen ( 1 ), en met name artikel 20, leden 8 en 9, 

— gezien de gezamenlijke verklaring van de voorzitter van het Europees Parlement en de president van de Europese 
Centrale Bank ter gelegenheid van de stemming in het Parlement met het oog op de aanneming van Verordening (EU) 
nr. 1024/2013, 

A. overwegende dat bij Verordening (EU) nr. 1024/2013 aan de Europese Centrale Bank (ECB) specifieke taken worden 
opgedragen betreffende het beleid op het gebied van het prudentieel toezicht op kredietinstellingen, teneinde bij te 
dragen aan de veiligheid en soliditeit van de kredietinstellingen en de stabiliteit van het financiële stelsel in de 
Europese Unie en in elke lidstaat die deelneemt aan het gemeenschappelijk toezichtmechanisme (GTM); 

B. overwegende dat artikel 9 van Verordening (EU) nr. 1024/2013 bepaalt dat de ECB de bevoegde autoriteit is voor de 
uitvoering van de bij die verordening aan de ECB opgedragen toezichttaken; 

C. overwegende dat het opdragen van toezichttaken een aanzienlijke verantwoordelijkheid voor de ECB inhoudt om bij 
te dragen aan de financiële stabiliteit in de Unie, door op de meest doeltreffende en evenredige wijze gebruik te maken 
van haar toezichtbevoegdheden; 

D. overwegende dat tegenover het opdragen van toezichttaken naar het Unieniveau passende vereisten inzake de ver
antwoordingsplicht dienen te staan; uit hoofde van artikel 20 van Verordening (EU) nr. 1024/2013 is de ECB derhalve 
voor de uitvoering van die verordening verantwoordingsplichtig tegenover het Europees Parlement en de Raad als 
democratisch gelegitimeerde instellingen die de burgers van de Unie en de lidstaten vertegenwoordigen; 

E. overwegende dat artikel 20, lid 9, van Verordening (EU) nr. 1024/2013 bepaalt dat de ECB haar volledige mede
werking moet verlenen aan onderzoeken van het Europees Parlement uit hoofde van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU); 

F. overwegende dat artikel 20, lid 8, van Verordening (EU) nr. 1024/2013 bepaalt dat de voorzitter van de Raad van 
toezicht van de ECB desgevraagd achter gesloten deuren met de voorzitter en de ondervoorzitters van de bevoegde 
commissie van het Europees Parlement vertrouwelijke mondelinge besprekingen over de toezichttaken voert, als die 
besprekingen nodig zijn voor de uitoefening van de bevoegdheden van het Europees Parlement uit hoofde van het 
VWEU; overwegende dat dit artikel vereist dat de nadere regeling voor de organisatie van die besprekingen volledige 
vertrouwelijkheid garandeert overeenkomstig de vertrouwelijkheidsverplichtingen die de ECB zijn opgelegd als be
voegde autoriteit uit hoofde van het toepasselijke Unierecht;
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( 1 ) PB L 287 van 29.10.2013, blz. 63.
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G. overwegende dat artikel 15, lid 1, VWEU bepaalt dat de instellingen van de Unie in een zo groot mogelijke openheid 
werken; overwegende dat de voorwaarden waaronder een document van de ECB vertrouwelijk is, zijn vastgesteld in 
Besluit 2004/258/EG van de ECB (ECB/2004/3) ( 1 ); overwegende dat in dat besluit wordt bepaald dat iedere burger 
van de Unie en iedere natuurlijke of rechtspersoon met verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat een recht van 
toegang heeft tot documenten van de ECB, onder de in dat besluit vastgelegde voorwaarden en beperkingen; over
wegende dat de ECB overeenkomstig dat besluit openbaarmaking moet weigeren wanneer bepaalde nader omschreven 
openbare of particuliere belangen daardoor zouden worden ondermijnd; 

H. overwegende dat de ECB niet vrijelijk kan besluiten over het al dan niet openbaar maken van informatie met 
betrekking tot het prudentieel toezicht op kredietinstellingen, maar dat voor een dergelijke openbaarmaking beper
kingen en voorwaarden gelden, zoals vastgesteld in het relevante Unierecht, waaraan zowel de ECB als het Europees 
Parlement onderworpen zijn; overwegende dat overeenkomstig artikel 37.2 van de statuten van het Europees Stelsel 
van centrale banken en van de Europese Centrale Bank (de „statuten van het ESCB”) personen die toegang hebben tot 
gegevens welke vallen onder wetgeving van de Unie waarbij een geheimhoudingsplicht wordt opgelegd, aan die 
wetgeving zijn onderworpen; 

I. overwegende dat in overweging 55 van Verordening (EU) nr. 1024/2013 vermeld staat dat alle rapportageverplich
tingen tegenover het Europees Parlement gebonden moeten zijn aan de toepasselijke voorschriften inzake het beroeps
geheim; overwegende dat overweging 74 en artikel 27, lid 1, van die verordening bepalen dat de leden van de Raad 
van toezicht, het stuurcomité, de personeelsleden van de ECB en de door deelnemende lidstaten gedetacheerde 
personeelsleden die toezichttaken vervullen, gehouden zijn aan de voorschriften inzake het beroepsgeheim van 
artikel 37 van de statuten van het ESCB en van de toepasselijke handelingen van het Unierecht; overwegende dat 
artikel 339 VWEU en artikel 37 van de statuten van het ESCB bepalen dat de leden van de bestuursorganen en de 
personeelsleden van de ECB en de nationale centrale banken zijn onderworpen aan de geheimhoudigsplicht; 

J. overwegende dat overeenkomstig artikel 10.4 van de statuten van het ESCB de besprekingen van de vergaderingen 
van de Raad van bestuur van de ECB vertrouwelijk zijn; 

K. overwegende dat artikel 4, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1024/2013 bepaalt dat de ECB voor het vervullen van de 
haar bij die verordening opgedragen taken alle toepasselijke Uniewetgeving moet toepassen, en wanneer het daarbij 
gaat om richtlijnen, de nationale wetgeving waarbij die richtlijnen zijn omgezet; 

L. overwegende dat, behoudens toekomstige amendementen of eventuele toekomstige rechtshandelingen ter zake, de 
bepalingen van het Unierecht die relevant zijn voor de behandeling van informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt, 
met name de artikelen 53 tot en met 62 van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad ( 2 ), strenge 
verplichtingen inzake het beroepsgeheim opleggen aan de voor het toezicht op kredietinstellingen bevoegde autori
teiten en hun personeelsleden; overwegende dat alle personen die werkzaam zijn of geweest zijn voor de bevoegde 
autoriteiten, zijn gebonden aan het beroepsgeheim; overwegende dat de vertrouwelijke gegevens waarvan zij beroeps
halve kennis krijgen, uitsluitend in een samengevatte of geaggregeerde vorm openbaar mogen worden gemaakt, zodat 
individuele kredietinstellingen niet kunnen worden geïdentificeerd, onverminderd de gevallen die onder het strafrecht 
vallen; 

M. overwegende dat artikel 27, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1024/2013 bepaalt dat de ECB met het oog op de 
uitvoering van de haar bij die verordening opgedragen taken, binnen de grenzen en onder de voorwaarden die in het 
toepasselijke Unierecht zijn omschreven, gemachtigd is om met nationale of uniale autoriteiten en organen informatie 
uit te wisselen indien de nationale bevoegde autoriteiten krachtens het toepasselijke Unierecht informatie aan die 
entiteiten openbaar mogen maken of indien de lidstaten krachtens het toepasselijke Unierecht in die openbaarmaking 
mogen voorzien; 

N. overwegende dat overtreding van de voorschriften inzake het beroepsgeheim met betrekking tot toezichtinformatie 
dient te leiden tot passende sancties; overwegende dat het Europees Parlement dient te voorzien in een adequaat kader 
voor de afhandeling van gevallen waarin zijn leden of personeelsleden de vertrouwelijkheid schenden; 

O. overwegende dat de organisatorische scheiding tussen het ECB-personeel dat betrokken is bij de uitvoering van de 
toezichttaken van de ECB, en het personeel dat betrokken is bij de uitvoering van taken op het gebied van het 
monetair beleid, zodanig moet zijn dat Verordening (EU) nr. 1024/2013 volledig wordt nageleefd; 

P. overwegende dat dit akkoord niet geldt voor de uitwisseling van vertrouwelijke informatie over het monetair beleid of 
andere taken van de ECB die niet behoren tot de taken die bij Verordening (EU) nr. 1024/2013 aan de ECB zijn 
opgedragen; 

Q. overwegende dat dit akkoord de verantwoordingsplicht van nationale bevoegde autoriteiten tegenover het nationale 
parlement overeenkomstig het nationale recht onverlet laat;

NL L 320/2 Publicatieblad van de Europese Unie 30.11.2013 

( 1 ) Besluit 2004/258/EG van de Europese Centrale Bank van 4 maart 2004 inzake de toegang van het publiek tot documenten van de 
Europese Centrale Bank (ECB/2004/3) (PB L 80 van 18.3.2004, blz. 42). 

( 2 ) Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van krediet
instellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en 
tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 338).
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R. overwegende dat dit akkoord niet geldt voor of van invloed is op de verantwoordings- en verslagleggingsplicht van 
het GTM tegenover de Raad, de Commissie of de nationale parlementen; 

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN: 

I. VERANTWOORDINGSPLICHT, TOEGANG TOT INFORMATIE, 
VERTROUWELIJKHEID 

1. Verslagen 

— De ECB legt ieder jaar een verslag aan het Parlement 
voor („jaarverslag”) over de uitvoering van de taken die 
haar bij Verordening (EU) nr. 1024/2013 zijn opgedra
gen. De voorzitter van de Raad van toezicht presenteert 
het jaarverslag aan het Parlement in een openbare hoor
zitting. Vier werkdagen voor de hoorzitting wordt het 
ontwerpjaarverslag op basis van vertrouwelijkheid ter 
beschikking van het Parlement gesteld in een van de 
officiële talen van de Unie. Vertalingen in alle officiële 
talen van de Unie worden later beschikbaar gesteld. In 
het jaarverslag wordt o.a. ingegaan op: 

i) de uitvoering van de toezichttaken, 

ii) de taakverdeling tussen de nationale toezichthou
dende autoriteiten, 

iii) de samenwerking met andere relevante autoriteiten 
op nationaal en Unieniveau, 

iv) de scheiding tussen taken op het gebied van het 
monetair beleid en toezichttaken, 

v) de ontwikkeling van de toezichtstructuur en het 
toezichtpersoneel, met inbegrip van het aantal ge
detacheerde nationale deskundigen en hun nationa
liteit, 

vi) de uitvoering van de gedragscode, 

vii) de berekeningsmethode voor en het bedrag van 
vergoedingen voor toezicht, 

viii) de begroting voor toezichttaken, 

ix) ervaring met meldingen op basis van artikel 23 van 
Verordening (EU) nr. 1024/2013 (melden van in
breuken). 

— Tijdens de opstartfase, als bedoeld in artikel 33, lid 2, 
van Verordening (EU) nr. 1024/2013, legt de ECB aan 
het Parlement kwartaalverslagen voor over de vooruit
gang bij de operationele uitvoering van de verordening, 
waarin o.a. wordt ingegaan op: 

i) de interne voorbereiding, organisatie en planning 
van het werk, 

ii) de concrete voorzieningen die zijn getroffen om te 
voldoen aan de eis dat taken op het gebied van het 
monetair beleid en toezichttaken worden gescheiden, 

iii) Unieniveau, 

iv) eventuele obstakels waarop de ECB bij de voorberei
ding van haar toezichttaken is gestuit, 

v) eventuele zorgwekkende gebeurtenissen of wijzigin
gen in de gedragscode. 

— De ECB publiceert het jaarverslag op de GTM-website. 
De ECB breidt haar „hotline voor informatie via e-mail” 
uit om specifieke vragen over het GTM te kunnen be
handelen, en gebruikt de via e-mail ontvangen reacties 
als basis voor FAQ’s (veelgestelde vragen) op de GTM- 
website. 

2. Hoorzittingen en vertrouwelijke mondelinge besprekingen 

— De voorzitter van de Raad van toezicht neemt op ver
zoek van de bevoegde commissie van het Parlement deel 
aan gewone openbare hoorzittingen over de uitvoering 
van de toezichttaken. De bevoegde commissie van het 
Parlement en de ECB komen een rooster overeen voor 
twee van dergelijke hoorzittingen in de loop van het 
volgende jaar. Een verzoek om wijziging van het over
eengekomen rooster moet schriftelijk geschieden. 

— Daarnaast kan de voorzitter van de Raad van toezicht 
op ad-hocbasis worden uitgenodigd voor bijkomende 
gedachtewisselingen met de bevoegde commissie van 
het Parlement over toezichtvraagstukken. 

— Indien dit nodig is voor de uitoefening van de bevoegd
heden van het Parlement overeenkomstig het VWEU en 
het Unierecht, kan de voorzitter van zijn bevoegde com
missie schriftelijk en met opgave van redenen om bij
zondere vertrouwelijke vergaderingen met de voorzit
ter van de Raad van toezicht verzoeken. Dergelijke ver
gaderingen vinden op een wederzijds overeengekomen 
datum plaats. 

— Alle deelnemers aan de bijzondere vertrouwelijke ver
gaderingen zijn onderworpen aan vertrouwelijkheids
voorschriften die gelijkwaardig zijn aan de voorschriften 
die gelden voor leden van de Raad van toezicht en voor 
ECB-personeelsleden die belast zijn met toezichttaken. 

— Op basis van een gemotiveerd verzoek van de voorzitter 
van de Raad van toezicht of de voorzitter van de be
voegde commissie van het Parlement en met wederzijdse 
instemming kunnen de gewone hoorzittingen, de
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ad-hoc gedachtewisselingen en de vertrouwelijke ver
gaderingen worden bijgewoond door de ECB-vertegen
woordigers in de Raad van toezicht of hooggeplaatste 
leden van het met toezichttaken belaste personeel (di
recteuren-generaal of hun plaatsvervangers). 

— Het in het VWEU vermelde beginsel van openheid van 
de instellingen van de Unie geldt voor het GTM. Het 
overleg in bijzondere vertrouwelijke vergaderingen 
volgt het beginsel van openheid en nadere bespreking 
van de relevante omstandigheden. Het gaat hierbij om 
de uitwisseling van vertrouwelijke informatie over de 
uitvoering van de toezichttaken binnen de door het 
Unierecht gestelde grenzen. De openbaarmaking van in
formatie kan worden beperkt als gevolg van wettelijke 
bepalingen inzake vertrouwelijkheid. 

— Werknemers van het Parlement en de ECB mogen geen 
informatie openbaar maken die zij tijdens hun werk
zaamheden in verband met taken die bij Verordening 
(EU) nr. 1024/2013 aan de ECB zijn opgedragen, heb
ben verkregen, ook niet na beëindiging van die activi
teiten of van hun dienstverband. 

— De gewone hoorzittingen, ad-hocgedachtewisselingen 
en vertrouwelijke vergaderingen kunnen betrekking 
hebben op alle aspecten van de werkzaamheden en 
het functioneren van het GTM die onder Verordening 
(EU) nr. 1024/2013 vallen. 

— Vertrouwelijke vergaderingen worden niet genotuleerd 
of anderszins vastgelegd. Er wordt geen verklaring afge
legd voor de pers of andere media. Elke deelnemer aan 
de vertrouwelijke besprekingen ondertekent elke keer 
een plechtige verklaring waarin hij toezegt de inhoud 
van die besprekingen niet aan derden te zullen mee
delen. 

— Uitsluitend de voorzitter van de Raad van toezicht en de 
voorzitter en ondervoorzitters van de bevoegde com
missie van het Parlement mogen de vertrouwelijke 
vergaderingen bijwonen. Zowel de voorzitter van de 
Raad van toezicht als de voorzitter en ondervoorzitters 
van de bevoegde commissie van het Parlement kunnen 
zich laten begeleiden door twee personeelsleden van de 
ECB respectievelijk van het Secretariaat van het Parle
ment. 

3. Beantwoording van vragen 

— De ECB geeft schriftelijk antwoord op door het Parle
ment gestelde schriftelijke vragen. Die vragen worden 
via de voorzitter van de bevoegde commissie van het 
Parlement aan de voorzitter van de Raad van toezicht 
toegezonden. Vragen worden zo snel mogelijk en in 
ieder geval binnen vijf weken na toezending aan de 
ECB beantwoord. 

— Zowel de ECB als het Parlement reserveert een specifiek 
deel van haar of zijn website voor bovenbedoelde vra
gen en antwoorden. 

4. Toegang tot informatie 

— De ECB verstrekt de bevoegde commissie van het Parle
ment ten minste een compleet, betekenisvol overzicht 
van de handelingen van de Raad van toezicht dat inzicht 
verschaft in de besprekingen, met inbegrip van een ge
annoteerde besluitenlijst. Indien de Raad van bestuur 
overeenkomstig artikel 26, lid 8, van Verordening (EU) 
nr. 1024/2013 bezwaar maakt tegen een ontwerpbesluit 
van de Raad van toezicht, stelt de president van de ECB 
de voorzitter van de bevoegde commissie van het Parle
ment op de hoogte van de redenen van dit bezwaar, met 
inachtneming van de in dit akkoord vermelde vertrou
welijkheidsvoorschriften. 

— In geval van de liquidatie van een kredietinstelling wordt 
de niet-vertrouwelijke informatie over die kredietinstel
ling ex post openbaar gemaakt, wanneer eventuele be
perkingen op de verstrekking van relevante informatie 
op grond van vertrouwelijkheidsvoorschriften niet lan
ger van toepassing zijn. 

— De vergoedingen voor toezicht en uitleg over de bereke
ningswijze worden op de ECB-website gepubliceerd. 

— De ECB publiceert op haar website een leidraad over 
haar toezichtpraktijken. 

5. Bescherming van gerubriceerde informatie en documenten 
van de ECB 

— Het Parlement voert beschermende maatregelen uit die 
aansluiten bij de mate van gevoeligheid van de van de 
ECB afkomstige informatie of documenten, en stelt de 
ECB hiervan op de hoogte. In ieder geval worden open
baar gemaakte informatie en documenten uitsluitend 
gebruikt voor het doeleinde waarvoor zij zijn verstrekt. 

— Het Parlement verzoekt de ECB om toestemming voor 
openbaarmaking aan andere personen of instellingen en 
de twee instellingen werken samen bij gerechtelijke, be
stuurlijke of andere procedures ter verkrijging van toe
gang tot dergelijke informatie of documenten. De ECB 
kan het Parlement verzoeken om ten aanzien van alle of 
bepaalde categorieën openbaar gemaakte informatie of 
documenten een lijst bij te houden van de personen die 
toegang hebben tot deze informatie en documenten. 

II. SELECTIEPROCEDURES 

— De ECB stelt de criteria vast voor de selectie van de 
voorzitter van de Raad van toezicht, waaronder een 
evenwichtige combinatie van vaardigheden, kennis van 
financiële instellingen en markten en ervaring met finan
cieel en macroprudentieel toezicht, en maakt deze crite
ria openbaar. Bij de vaststelling van de criteria streeft de 
ECB naar de hoogste professionele normen en houdt zij 
er rekening mee dat het belang van de Unie als geheel 
moet worden beschermd en dat de samenstelling van de 
Raad van toezicht gekenmerkt moet worden door diver
siteit.
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— Twee weken voordat de Raad van bestuur van de ECB 
de vacature publiceert, stelt hij de bevoegde commissie 
van het Parlement op de hoogte van de bijzonderheden, 
waaronder de selectiecriteria en het specifieke functie
profiel, van de „open selectieprocedure” die hij wil vol
gen voor de selectie van de voorzitter. 

— De bevoegde commissie van het Parlement wordt door 
de Raad van bestuur van de ECB op de hoogte gesteld 
van de samenstelling van de groep sollicitanten voor de 
functie van voorzitter (aantal sollicitaties, mix van be
roepsvaardigheden, uitsplitsing naar geslacht en nationa
liteit enz.) en van de methode voor het screenen van de 
groep sollicitanten om ten minste twee kandidaten voor 
te dragen en uiteindelijk het voorstel van de ECB te 
formuleren. 

— De ECB verstrekt aan de bevoegde commissie van het 
Parlement de lijst van voorgedragen kandidaten voor de 
functie van voorzitter van de Raad van toezicht. De ECB 
verstrekt deze lijst ten minste drie weken voordat zij 
haar voorstel voor de benoeming van de voorzitter in
dient. 

— De bevoegde commissie van het Parlement kan binnen 
een week na ontvangst vragen aan de ECB voorleggen 
over de selectiecriteria en de lijst van voorgedragen kan
didaten. De ECB beantwoordt deze vragen binnen twee 
weken schriftelijk. 

— De goedkeuringsprocedure bestaat uit de volgende etap
pes: 

— de ECB doet zijn voordrachten voor de functies van 
voorzitter en vicevoorzitter samen met een schrifte
lijke toelichting op de onderliggende redenen aan 
het Parlement toekomen, 

— in de bevoegde commissie van het Parlement wordt 
een openbare hoorzitting gehouden met de voor
gedragen voorzitter en vicevoorzitter van de Raad 
van toezicht, 

— het Parlement neemt door middel van een stemming 
in de bevoegde commissie en in de plenaire vergade
ring een besluit over de goedkeuring van de door de 
ECB voorgedragen kandidaten voor de functie van 
voorzitter en vicevoorzitter. Het Parlement streeft er 
normaal gesproken naar, rekening houdend met zijn 
vergaderrooster, dat besluit binnen zes weken na 
ontvangst van de voordracht te nemen. 

— Indien de voordracht voor het voorzitterschap niet 
wordt goedgekeurd, kan de ECB besluiten om hetzij te 
putten uit de groep van kandidaten die oorspronkelijk 
naar de functie hebben gesolliciteerd, hetzij een nieuwe 
selectieprocedure te starten, door o.a. een nieuwe ken
nisgeving van de vacature op te stellen en te publiceren. 

— De ECB legt een voorstel tot ambtsontzetting van de 
voorzitter of de vicevoorzitter voor aan het Parlement 
en verstrekt een toelichting. 

— De goedkeuringsprocedure bestaat uit: 

— een stemming in de bevoegde commissie van het 
Parlement over een ontwerpresolutie, en 

— een stemming over die resolutie in de plenaire ver
gadering, ter goedkeuring of afkeuring. 

— Wanneer het Parlement of de Raad de ECB heeft mee
gedeeld van mening te zijn dat aan de voorwaarden 
voor een ambtsontzetting van de voorzitter of de vice
voorzitter van de Raad van toezicht, als bedoeld in 
artikel 26, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1024/2013, 
is voldaan, maakt de ECB binnen vier weken haar over
wegingen schriftelijk kenbaar. 

III. ONDERZOEKEN 

— Wanneer het Parlement uit hoofde van artikel 226 
VWEU en Besluit 95/167/EG, Euratom, EGKS van het 
Europees Parlement, de Raad en de Commissie ( 1 ) een 
enquêtecommissie instelt, staat de ECB overeenkomstig 
het Unierecht deze enquêtecommissie bij de uitvoering 
van haar taken bij volgens het beginsel van oprechte 
samenwerking. 

— Alle activiteiten van een enquêtecommissie die de ECB 
bijstaat, vinden plaats in het kader van Besluit 
95/167/EG, Euratom, EGKS. 

— De ECB verleent haar volledige medewerking aan een 
onderzoek van het Parlement, als bedoeld in artikel 20, 
lid 9, van Verordening (EU) nr. 1024/2013, binnen 
hetzelfde kader dat van toepassing is op enquêtecom
missies en met dezelfde bescherming van de vertrouwe
lijkheid die in dit akkoord is bepaald voor mondelinge 
vertrouwelijke vergaderingen (I.2.). 

— Alle ontvangers van informatie die het Parlement in de 
context van een onderzoek is verstrekt, zijn onderwor
pen aan vertrouwelijkheidsvoorschriften die gelijkwaar
dig zijn aan de voorschriften die gelden voor de leden 
van de Raad van toezicht en de met toezichttaken be
laste personeelsleden van de ECB, en het Parlement en 
de ECB stellen gezamenlijk de maatregelen vast die moe
ten worden genomen om de bescherming van die in
formatie te waarborgen. 

— Wanneer de bescherming van een openbaar of particu
lier belang dat wordt erkend in Besluit 2004/258/EG, de 
handhaving van vertrouwelijkheid vereist, draagt het Par
lement zorg voor handhaving van deze bescherming en 
maakt de inhoud van de betrokken informatie niet 
openbaar.
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— De rechten en verplichtingen van de instellingen en 
organen van de Unie, zoals verankerd in Besluit 
95/167/EG, Euratom, EGKS, zijn mutatis mutandis van 
toepassing op de ECB. 

— Vervanging van Besluit 95/167/EG, Euratom, EGKS door 
een andere rechtshandeling of wijziging ervan leidt tot 
nieuwe onderhandelingen over deel III van dit akkoord. 
Totdat een nieuw akkoord hierover is bereikt, blijft dit 
akkoord geldig, met inbegrip van Besluit 95/167/EG, 
Euratom, EGKS in de versie die gold op de datum van 
ondertekening van dit akkoord. 

IV. GEDRAGSCODE 

— Voorafgaande aan de goedkeuring van de in artikel 19, 
lid 3, van Verordening (EU) nr. 1024/2013 bedoelde 
gedragscode stelt de ECB de bevoegde commissie van 
het Parlement op de hoogte van de belangrijkste onder
delen van de beoogde gedragscode. 

— Op schriftelijk verzoek van de bevoegde commissie van 
het Parlement stelt de ECB het Parlement schriftelijk op 
de hoogte van de uitvoering van de gedragscode. De 
ECB stelt het Parlement tevens op de hoogte van de 
noodzaak van het bijwerken van de gedragscode. 

— De gedragscode behandelt kwesties in verband met be
langenconflicten en waarborgt de eerbiediging van de 
voorschriften inzake de scheiding tussen toezichttaken 
en taken op het gebied van het monetair beleid. 

V. VASTSTELLING VAN HANDELINGEN DOOR DE ECB 

— De ECB stelt de bevoegde commissie van het Parlement 
naar behoren op de hoogte van de procedures (met 
inbegrip van het tijdschema daarvoor) die zij heeft in
gesteld voor de vaststelling van haar verordeningen, be
sluiten, richtsnoeren en aanbevelingen („handelingen”), 
waarvoor overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
1024/2013 een openbare raadpleging vereist is. 

— De ECB stelt de bevoegde commissie van het Parlement 
met name op de hoogte van de beginselen en de soor
ten indicatoren of informatie waarvan zij over het alge
meen gebruik maakt bij de opstelling van handelingen 

en beleidsaanbevelingen, teneinde de transparantie en de 
consistentie van het beleid te vergroten. 

— De ECB zendt de ontwerphandelingen aan de bevoegde 
commissie van het Parlement toe, voordat de openbare 
raadplegingsprocedure begint. Indien het Parlement op
merkingen over een handeling kenbaar maakt, kan over 
deze opmerkingen een informele gedachtewisseling met 
de ECB plaatsvinden. Een dergelijke informele gedachte
wisseling en de openbare raadplegingen die de ECB 
overeenkomstig artikel 4, lid 3, van Verordening (EU) 
nr. 1024/2013 houdt, vinden tegelijkertijd plaats. 

— Wanneer de ECB een handeling heeft goedgekeurd, 
zendt zij deze toe aan de bevoegde commissie van het 
Parlement. De ECB stelt het Parlement tevens regelmatig 
schriftelijk op de hoogte van de noodzaak tot het bij
werken van vastgestelde handelingen. 

VI. SLOTBEPALINGEN 

1. De praktische uitvoering van dit akkoord wordt om de 
drie jaar door de twee instellingen geëvalueerd. 

2. Dit akkoord treedt in werking op de dag van inwerking
treding van Verordening (EU) nr. 1024/2013 of op de 
dag na ondertekening van dit akkoord, als dat later is. 

3. De verplichtingen betreffende de vertrouwelijkheid van 
informatie blijven ook na beëindiging van dit akkoord 
bindend voor de twee instellingen. 

4. Dit akkoord wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad 
van de Europese Unie. 

Gedaan te Frankfurt am Main en Brussel, 6 november 2013. 

Voor het Europees Parlement 
De voorzitter 

M. SCHULZ 

Voor de Europese Centrale Bank 
De voorzitter 

M. DRAGHI
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Communiceren over Europa in partnerschap

(2009/C 13/02)

Doelstellingen en beginselen

1. Het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie hechten het grootste belang aan verbete-
ring van de communicatie over EU-aangelegenheden teneinde de Europese burgers te helpen hun recht uit te
oefenen op deelneming aan het democratische leven in de Unie, waarin de besluiten in zo groot mogelijke
openheid en zo dicht mogelijk bij de burger worden genomen, met inachtneming van de beginselen plura-
lisme, participatie, openheid en transparantie.

2. De drie instellingen wensen de overeenstemming over de communicatieprioriteiten van de Europese
Unie als één geheel te bevorderen, de meerwaarde van een EU-benadering van communicatie over Europese
aangelegenheden te vergroten, de uitwisseling van informatie en beste praktijken te vergemakkelijken en
synergieën tussen de instellingen bij hun communicatie over deze prioriteiten te ontwikkelen, alsmede de
samenwerking tussen de instellingen en de lidstaten waar nodig te faciliteren.

3. De drie instellingen erkennen dat communiceren over de Europese Unie een politieke betrokkenheid
van de EU-instellingen en de lidstaten vergt, alsook dat het tot de verantwoordelijkheden van de lidstaten
behoort om met de burgers over de EU te communiceren.

4. De drie instellingen zijn van oordeel dat het doel van de voorlichtings- en communicatiewerkzaam-
heden over Europese aangelegenheden moet zijn dat iedereen toegang heeft tot objectieve en uiteenlopende
informatie over de Europese Unie, en dat de burgers hun recht op meningsuiting en actieve deelname aan
het openbare debat over Europese kwesties kunnen uitoefenen.

5. De drie instellingen propageren de inachtneming van meertaligheid en culturele diversiteit bij de
uitvoering van voorlichtings- en communicatiemaatregelen.

6. De drie instellingen leggen zich politiek vast op het bereiken van bovengenoemde doelstellingen. Zij
sporen de andere EU-instellingen en -organen aan om hun inspanningen te steunen en desgewenst hun
bijdrage te leveren tot deze aanpak.

Een partnerschapsaanpak

7. De drie instellingen erkennen dat het van belang is de communicatie-uitdaging over EU-aangelegen-
heden aan te gaan in een partnerschap tussen de lidstaten en de EU-instellingen, om te bewerkstelligen dat
op het passende niveau effectief gecommuniceerd wordt met en objectieve informatie verstrekt wordt aan
een zo breed mogelijk publiek.

Zij willen synergieën ontwikkelen met de nationale, regionale en lokale overheden en met vertegenwoordi-
gers van de civiele samenleving.

Daartoe willen zij ijveren voor een pragmatische partnerschapsaanpak.

8. Zij herinneren in dit verband aan de essentiële rol van de interinstitutionele groep voorlichting (IGV),
die voor de instellingen het kader op hoog niveau is om het politiek debat over met de EU verband
houdende voorlichtings- en communicatiewerkzaamheden aan te moedigen, met het oog op synergie en
complementariteit. Daartoe komt de IGV, die mede wordt voorgezeten door vertegenwoordigers van het
Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie en waaraan het Comité van de Regio's en het
Europees Economisch en Sociaal Comité als waarnemers deelnemen, in principe twee keer per jaar bijeen.

Een kader voor samenwerking

De drie instellingen zijn voornemens samen te werken op de volgende basis:

9. Met inachtneming van de individuele verantwoordelijkheid van elke EU-instelling of lidstaat voor de
eigen strategie en prioriteiten op het gebied van communicatie zullen de drie instellingen in het kader van
de IGV jaarlijks een beperkt aantal gemeenschappelijke communicatieprioriteiten vaststellen.

20.1.2009 C 13/3Publicatieblad van de Europese UnieNL

B6_Communiceren over Europa in partnerschap

- 80 - 



10. Deze prioriteiten zullen gebaseerd zijn op communicatieprioriteiten die door de EU-instellingen
en -organen op grond van hun interne procedures zijn vastgesteld en die in voorkomend geval de strategi-
sche inzichten en inspanningen van de lidstaten aanvullen. Daarbij wordt rekening gehouden met de
verwachtingen van de burger.

11. De drie instellingen en de lidstaten zullen trachten te stimuleren dat passende steun wordt gegeven
voor communicatie over de vastgestelde prioriteiten.

12. De diensten die in de lidstaten en de EU-instellingen belast zijn met communicatie moeten contact
met elkaar onderhouden met het oog op een geslaagde uitvoering van de gemeenschappelijke communicatie-
prioriteiten en andere met de EU verband houdende communicatieactiviteiten, zo nodig op de grondslag
van passende administratieve regelingen.

13. De instellingen en de lidstaten worden verzocht informatie uit te wisselen over andere met de EU
verband houdende communicatieactiviteiten, met name over sectorale communicatiewerkzaamheden die
door de instellingen en organen worden overwogen, meer bepaald wanneer die uitmonden in voorlichtings-
campagnes in de lidstaten.

14. De Commissie wordt verzocht bij het begin van elk jaar aan de andere EU-instellingen te rapporteren
over de voornaamste verwezenlijkingen bij de uitvoering van de gemeenschappelijke communicatiepriori-
teiten van het vorige jaar.

15. Deze politieke verklaring is ondertekend op de tweeëntwintigste oktober tweeduizend acht.

Gedaan te Straatsburg, de tweeëntwintigste oktober tweeduizend acht.

Voor het
Europees Parlement

De voorzitter

Voor de Raad van
de Europese Unie

De voorzitter

Voor de Commissie van
de Europese Gemeenschappen

De voorzitter
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II

(Mededelingen)

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN

EUROPEES PARLEMENT

RAAD

COMMISSIE

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING OVER DE WIJZE VAN UITVOERING VAN DE
MEDEBESLISSINGSPROCEDURE (ARTIKEL 251 VAN HET EG-VERDRAG)

(2007/C 145/02)

ALGEMENE BEGINSELEN

1. Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, hierna tezamen „de instellingen” genoemd, stellen
vast dat de huidige contacten tussen het voorzitterschap van de Raad, de Commissie en de voorzitters
van de bevoegde commissies en/of de rapporteurs van het Europees Parlement, alsmede tussen de mede-
voorzitters van het Bemiddelingscomité hun nut hebben bewezen.

2. De instellingen bevestigen, dat deze contacten die zich in alle stadia van de medebeslissingsprocedure
hebben ontwikkeld, ook in de toekomst moeten worden aangemoedigd. De instellingen verplichten zich
ertoe, hun werkmethoden te bestuderen, om een nog doelmatiger gebruik te maken van de volle draag-
wijdte van de in het EG-Verdrag vastgestelde medebeslissingsprocedure.

3. In deze gemeenschappelijke verklaring worden deze werkmethoden en de wijze van uitvoering ervan
nader toegelicht. Zij vormt een aanvulling op het Interinstitutionele Akkoord „Beter wetgeven” (1) en
met name op de daarin opgenomen bepalingen ten aanzien van de medebeslissingsprocedure. De instel-
lingen verplichten zich ertoe, deze toezeggingen volledig na te komen overeenkomstig de beginselen
van transparantie, controleerbaarheid en doelmatigheid. In dit opzicht moeten de instellingen er
bijzonder op letten, dat er vooruitgang wordt geboekt ten aanzien van vereenvoudigingsvoorstellen en
tegelijkertijd de Gemeenschapswetgeving wordt nageleefd.

4. De instellingen werken gedurende de gehele procedure loyaal samen om hun standpunten zo dicht
mogelijk tot elkaar te brengen, en aldus indien nodig de weg vrij te maken voor de aanneming van het
betrokken besluit in een vroeg stadium van de procedure.

5. Hiertoe werken zij door adequate interinstitutionele contacten samen, om in alle stadia van de medebe-
slissingsprocedure de voortgang van de werkzaamheden te controleren en de mate van overeenstem-
ming te analyseren.

6. De instellingen verplichten zich, overeenkomstig hun Reglementen van orde, tot de regelmatige uitwisse-
ling van gegevens over de voortgang van de medebeslissingsdossiers. Zij zorgen ervoor, dat hun respec-
tieve arbeidsprogramma's zo veel mogelijk worden gecoördineerd, opdat de procedures op samenhan-
gende en convergente wijze kunnen worden gevoerd. Zij zullen daarom pogen een indicatief tijdschema
op te stellen voor de diverse fasen voorafgaand aan de definitieve aanneming van de diverse wetgevings-
voorstellen, terwijl zij ten volle rekening houden met de politieke aard van de besluitvormingsproce-
dure.
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7. De samenwerking tussen de instellingen in het kader van de medebeslissing neemt dikwijls de vorm aan
van driepartijenbijeenkomsten („trialogen”). Dit trialogenstelsel heeft zijn levensvatbaarheid en soepel-
heid aangetoond, doordat het de mogelijkheden voor een overeenstemming tijdens de eerste en de
tweede lezing aanzienlijk heeft doen toenemen en heeft bijgedragen tot de voorbereiding van de werk-
zaamheden van het Bemiddelingscomité.

8. Deze trialogen vinden meestal plaats in een informeel kader. Zij kunnen in iedere fase van de procedure
en op verschillende niveaus van vertegenwoordiging worden gehouden, afhankelijk van de aard van de
verwachte bespreking. Iedere instelling wijst in overeenstemming met haar eigen Reglement van orde
haar deelnemers aan iedere bijeenkomst aan, stelt haar mandaat voor de onderhandelingen vast, en stelt
de andere instellingen tijdig van nadere gegevens betreffende de bijeenkomsten in kennis.

9. Voor zover mogelijk, worden alle ter bespreking tijdens een volgende bijeenkomst ingediende ontwerp-
compromisteksten vooraf aan alle deelnemers ter beschikking gesteld. Ter vergroting van de transpa-
rantie worden trialogen die in het Europees Parlement en de Raad plaats hebben, indien mogelijk aange-
kondigd.

10. Het voorzitterschap van de Raad streeft ernaar, de vergaderingen van de parlementaire commissies bij te
wonen. Het neemt alle verzoeken die het ontvangt, zorgvuldig in overweging, ten einde, indien nodig,
gegevens aangaande het standpunt van de Raad te verstrekken.

EERSTE LEZING

11. De instellingen werken loyaal samen om hun standpunten zo dicht mogelijk tot elkaar te brengen,
opdat de besluiten zo mogelijk in eerste lezing kunnen worden aangenomen.

Overeenstemming in de fase van de eerste lezing in het Europees Parlement

12. De nodige contacten worden gelegd om het voeren van de procedure tijdens de eerste lezing te verge-
makkelijken.

13. De Commissie vergemakkelijkt deze contacten en oefent haar recht van initiatief op constructieve wijze
uit, teneinde de standpunten van het Europees Parlement en de Raad tot elkaar te brengen, met inacht-
neming van het interinstitutionele evenwicht en de rol die het Verdrag haar toekent.

14. Wanneer overeenstemming wordt bereikt door informele onderhandelingen tijdens trialogen, doet de
voorzitter van het COREPER de voorzitter van de betrokken parlementaire commissie in een schrijven
bijzonderheden toekomen inzake de inhoud van de overeenstemming in de vorm van amendementen
op het voorstel van de Commissie. In dit schrijven wordt kennis gegeven van de bereidheid van de Raad,
deze resultaten, na juridisch-taalkundige controle, te aanvaarden indien zij door de stemming in de
plenaire vergadering worden bevestigd. Een afschrift van het schrijven wordt aan de Commissie toege-
zonden.

15. In dit verband moeten wanneer de sluiting van een dossier in eerste lezing op handen is, de gegevens
over het voornemen tot overeenstemming te komen, zo spoedig mogelijk beschikbaar worden gesteld.

Overeenstemming in de fase van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad

16. Indien tijdens de eerste lezing in het Europees Parlement geen overeenstemming wordt bereikt, kunnen
de contacten worden voortgezet om in de fase van het gemeenschappelijk standpunt tot overeenstem-
ming te komen.

17. De Commissie vergemakkelijkt deze contacten en oefent haar recht van initiatief op constructieve wijze
uit, teneinde de standpunten van het Europees Parlement en de Raad tot elkaar te brengen, met inacht-
neming van het interinstitutionele evenwicht en de rol die het Verdrag haar toekent.

18. Wanneer in dit stadium overeenstemming wordt bereikt, doet de voorzitter van de betrokken parlemen-
taire commissie de voorzitter van het COREPER in een schrijven zijn aanbeveling aan de plenaire verga-
dering toekomen, het gemeenschappelijk standpunt van de Raad zonder amendementen te aanvaarden,
mits het wordt bevestigd door de Raad en juridisch-taalkundig wordt gecontroleerd. Een afschrift van
het schrijven wordt aan de Commissie toegezonden.

TWEEDE LEZING

19. In zijn toelichting zet de Raad zo duidelijk mogelijk de redenen uiteen, die hem tot de vaststelling van
zijn gemeenschappelijk standpunt hebben geleid. Tijdens de tweede lezing houdt het Europees Parle-
ment zoveel mogelijk met deze redengeving rekening, alsmede met het advies van de Commissie.

20. Alvorens het gemeenschappelijk standpunt te verzenden, tracht de Raad in overleg met het Europees
Parlement en de Commissie de datum van verzending te bezien om de grootst mogelijke doelmatigheid
van de wetgevingsprocedure tijdens de tweede lezing te waarborgen.
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Overeenstemming in de fase van de tweede lezing in het Europees Parlement

21. Met het oog op een beter begrip van elkaars standpunten en een zo spoedig mogelijke voltooiing van
de wetgevingsprocedure, zullen de passende contacten worden voortgezet, zodra het gemeenschappelijk
standpunt aan het Europees Parlement is toegezonden.

22. De Commissie vergemakkelijkt deze contacten en geeft haar advies, teneinde de standpunten van het
Europees Parlement en de Raad tot elkaar te brengen, met inachtneming van het interinstitutionele
evenwicht en de rol die het Verdrag haar toekent.

23. Wanneer door informele onderhandelingen tijdens de trialogen overeenstemming wordt bereikt, doet de
voorzitter van het COREPER de voorzitter van de betrokken parlementaire commissie in een schrijven
de bijzonderheden toekomen inzake de inhoud van de overeenstemming in de vorm van amende-
menten op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad. In dit schrijven wordt kennis gegeven van de
bereidheid van de Raad, deze resultaten, na juridisch-taalkundige controle, te aanvaarden indien deze
door de stemming in de plenaire vergadering worden bevestigd. Een afschrift van dat schrijven wordt
aan de Commissie toegezonden.

BEMIDDELING

24. Indien het duidelijk wordt, dat de Raad tijdens de tweede lezing niet alle amendementen van het Euro-
pees Parlement zal kunnen aanvaarden en wanneer de Raad bereid is zijn standpunt voor te leggen, zal
een eerste trialoog worden georganiseerd. Iedere instelling wijst, in overeenstemming met haar eigen
Reglement van orde, haar deelnemers aan iedere bijeenkomst aan en stelt haar mandaat voor de onder-
handelingen vast. De Commissie stelt de twee delegaties zo spoedig mogelijk in kennis van haar voorne-
mens met betrekking tot haar advies inzake de amendementen van het Europees Parlement in tweede
lezing.

25. De trialogen vinden gedurende de gehele bemiddelingsprocedure plaats, om de nog niet afgedane
problemen op te lossen en het bereiken van overeenstemming in het Bemiddelingscomité voor te
bereiden. De uitkomsten van de trialogen worden besproken en eventueel goedgekeurd tijdens de bijeen-
komsten van iedere instelling.

26. Het Bemiddelingscomité wordt door de voorzitter van de Raad in overeenstemming met de voorzitter
van het Europees Parlement en met inachtneming van het Verdrag bijeengeroepen.

27. De Commissie neemt aan de bemiddelingswerkzaamheden deel en neemt alle nodige initiatieven om de
standpunten van het Europees Parlement en de Raad tot elkaar te brengen. Deze initiatieven kunnen
bestaan in ontwerpcompromisteksten op de grondslag van de standpunten van het Europees Parlement
en de Raad, met inachtneming van de rol die het Verdrag aan de Commissie toekent.

28. Het voorzitterschap van het Bemiddelingscomité wordt door de voorzitter van het Europees Parlement
en de voorzitter van de Raad gezamenlijk bekleed. De vergaderingen van het comité worden beurtelings
door de medevoorzitters voorgezeten.

29. De data waarop het Bemiddelingscomité vergadert en de agenda worden door de medevoorzitters in
onderlinge overeenstemming vastgesteld, opdat het Bemiddelingscomité gedurende de gehele bemidde-
lingsprocedure doelmatig kan werken. De Commissie wordt over de beoogde data geraadpleegd. Het
Europees Parlement en de Raad wijzen passende data voor de bemiddelingswerkzaamheden aan en
delen deze aan de Commissie mede.

30. De medevoorzitters kunnen een aantal dossiers op de agenda van elke vergadering van het Bemidde-
lingscomité plaatsen. Behoudens het hoofdonderwerp („B-punt”), waarover nog geen overeenstemming
is bereikt, kunnen bemiddelingsprocedures over andere onderwerpen worden geopend en/of gesloten
zonder dat deze onderwerpen worden besproken(„A-punt”).

31. Het Europees Parlement en de Raad houden, met inachtneming van de bepalingen van het Verdrag
inzake de termijnen, zoveel mogelijk rekening met de eisen van de tijdschema's, met name die betref-
fende de onderbrekingen van de werkzaamheden van de instellingen en de verkiezingen van het Euro-
pees Parlement. In ieder geval dient de onderbreking van de werkzaamheden zo kort mogelijk te zijn.

32. Het Bemiddelingscomité komt beurtelings in de gebouwen van het Europees Parlement en die van de
Raad bijeen, opdat de voorzieningen, waaronder de vertolkingsfaciliteiten, gelijkelijk worden gebruikt.

33. Het Bemiddelingscomité beschikt over het voorstel van de Commissie, het gemeenschappelijk standpunt
van de Raad en het advies van de Commissie dienaangaande, de door het Europees Parlement voorge-
stelde amendementen, het advies van de Commissie over deze amendementen alsmede over een
gemeenschappelijk werkdocument van de delegaties van het Europees Parlement en de Raad. Dit werk-
document moet de gebruikers in staat stellen, de desbetreffende thema's gemakkelijk te vinden en er op
doelmatige wijze naar te verwijzen. De Commissie dient haar advies in den regel in binnen drie weken
na de officiële ontvangst van de uitslag van de stemming van het Europees Parlement en uiterlijk bij de
aanvang van de bemiddelingswerkzaamheden.
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34. De medevoorzitters kunnen het Bemiddelingscomité teksten ter goedkeuring voorleggen.

35. De overeenstemming over een gemeenschappelijke tekst wordt vastgesteld tijdens een vergadering van
het Bemiddelingscomité of nadien bij briefwisseling tussen de medevoorzitters. Een afschrift van deze
briefwisseling wordt aan de Commissie toegezonden.

36. Wanneer het Bemiddelingscomité overeenstemming over een gemeenschappelijke tekst bereikt, wordt
deze tekst, na juridisch-taalkundige afwerking, ter officiële goedkeuring aan de medevoorzitters voorge-
legd. In uitzonderlijke gevallen kan een ontwerp voor een gemeenschappelijke tekst, met het oog op de
naleving van de termijnen, echter aan de medevoorzitters ter goedkeuring worden voorgelegd.

37. De medevoorzitters zenden de aldus goedgekeurde gemeenschappelijke tekst bij gezamenlijk onderte-
kende brief door aan de voorzitters van het Europees Parlement en van de Raad. Bereikt het Bemidde-
lingscomité geen overeenstemming over een gemeenschappelijke tekst, dan stellen de medevoorzitters
de voorzitters van het Europees Parlement en van de Raad hiervan bij een gezamenlijk ondertekende
brief in kennis. Deze brieven fungeren als notulen. Een afschrift van deze brieven wordt de Commissie
ter kennisneming toegezonden. De tijdens de bemiddelingsprocedure gebruikte werkdocumenten zijn,
zodra de procedure is gesloten, beschikbaar in het register van iedere instelling.

38. Het secretariaat van het Bemiddelingscomité wordt gezamenlijk gevoerd door het Secretariaat-generaal
van het Europees Parlement en het Secretariaat-generaal van de Raad, in samenwerking met het Secreta-
riaat-generaal van de Commissie.

ALGEMENE BEPALINGEN

39. Wanneer het Europees Parlement of de Raad het van wezenlijk belang achten, de in artikel 251 van het
Verdrag bedoelde termijnen te verlengen, stellen zij de voorzitter van de andere instelling, alsmede de
Commissie hiervan in kennis.

40. Wanneer tijdens de eerste of tweede lezing of tijdens de bemiddeling overeenstemming wordt bereikt,
wordt de overeengekomen tekst door de juridisch-taalkundige diensten van het Europees Parlement en
de Raad, in nauwe samenwerking en in onderlinge overeenstemming, afgewerkt.

41. Wanneer een tekst is overeengekomen, worden hierin geen wijzigingen aangebracht zonder dat het
Europees Parlement en de Raad hiermee op het vereiste niveau uitdrukkelijk hebben ingestemd.

42. Bij de vaststelling van de definitieve versie wordt naar behoren rekening gehouden met de verschillende
procedures van het Europees Parlement en de Raad, met name ten aanzien van de termijnen voor de
beëindiging van de interne procedures. De instellingen verplichten zich ertoe, de voor de juridisch-taal-
kundige afwerking van de besluiten bepaalde termijnen, niet te gebruiken om de besprekingen over de
inhoudelijke vraagstukken te heropenen.

43. Het Europees Parlement en de Raad komen tot overeenstemming over de gemeenschappelijke presen-
tatie van de teksten die deze instellingen gezamenlijk hebben opgesteld.

44. Voor zover mogelijk, verplichten de instellingen zich ertoe, wederzijds aanvaardbare standaardzinnen op
te nemen in de in het kader van de medebeslissing aangenomen besluiten, met name ten aanzien van
de bepalingen inzake de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden (overeenkomstig het „comito-
logie”-besluit (1)), de inwerkingtreding, omzetting en toepassing van besluiten, en de eerbiediging van
het recht van initiatief van de Commissie.

45. De instellingen streven ernaar, een gezamenlijke persconferentie te houden om het welslagen van de
wetgevingsprocedure tijdens de eerste en tweede lezing of in het kader van de bemiddeling aan te
kondigen. Zij streven er eveneens naar, gezamenlijke persmededelingen uit te geven.

46. Nadat het Europees Parlement en de Raad het wetgevingsbesluit volgens de medebeslissingsprocedure
hebben aangenomen, wordt het de voorzitter van het Europees Parlement, de voorzitter van de Raad
alsmede de secretarissen-generaal van deze instellingen ter ondertekening voorgelegd.

47. De voorzitters van het Europees Parlement en de Raad ontvangen de tekst ter ondertekening in hun
eigen taal en ondertekenen de tekst voor zover mogelijk samen tijdens een gezamenlijke plechtigheid,
die iedere maand wordt georganiseerd om belangrijke besluiten in aanwezigheid van de media te
tekenen.
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48. De gezamenlijk ondertekende tekst wordt verzonden ter bekendmaking in het Publicatieblad van de Euro-
pese Unie. De bekendmaking volgt in den regel binnen twee maanden na de aanneming van het wetge-
vingsbesluit door het Europees Parlement en de Raad.

49. Wanneer een van de instellingen een schrijffout of kennelijke fout vaststelt in een tekst (of in een van de
taalversies daarvan), stelt zij de andere instellingen hiervan onmiddellijk in kennis. Wanneer deze fout
een nog niet door het Europees Parlement of de Raad aangenomen besluit betreft, stellen de juridisch-
taalkundige diensten van het Europees Parlement en de Raad in nauwe samenwerking het vereiste corri-
gendum op. Wanneer de fout daarentegen een reeds door een van deze of beide instellingen aange-
nomen, al dan niet bekendgemaakt besluit betreft, stellen het Europees Parlement en de Raad in onder-
linge overeenstemming een volgens hun respectieve procedures opgestelde rectificatie vast.

Gedaan te Brussel, de dertiende juni tweeduizend zeven.

Voor het Europees Parlement

de Voorzitter

Voor de Raad van de Europese Unie

de Voorzitter

Voor de Commissie van de Europese
Gemeenschappen

de Voorzitter
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Gedragscode voor onderhandelingen over dossiers volgens de gewone
wetgevingsprocedure1

1. Inleiding

Deze gedragscode bevat een leidraad voor het Parlement over hoe onderhandelingen moeten
worden gevoerd tijdens alle stadia van de gewone wetgevingsprocedure, met inbegrip van in
derde lezing, en moet worden gelezen in samenhang met de artikelen 69 ter tot en met 69
septies van het Reglement.

Hij is complementair aan de relevante bepalingen van het Interinstitutioneel Akkoord over
beter wetgeven2 van 13 april 2016, dat betrekking heeft op de transparantie en coördinatie van
het wetgevingsproces, en aan de Gemeenschappelijke verklaring over de wijze van uitvoering
van de medebeslissingsprocedure3, die het Parlement, de Raad en de Commissie op 13 juni
2007 overeengekomen zijn.

2. Algemene beginselen en de voorbereiding voor onderhandelingen

Interinstitutionele onderhandelingen in het kader van de gewone wetgevingsprocedure worden
gebaseerd op de beginselen van transparantie, verantwoordingsplicht en efficiëntie, teneinde te
zorgen voor een betrouwbaar, traceerbaar en open besluitvormingsproces, zowel binnen het
Parlement als naar het publiek toe.

In het algemeen moet het Parlement gebruik maken van alle mogelijkheden waarin de
verschillende stadia van de gewone wetgevingsprocedure voorzien. Het besluit om
onderhandelingen te starten, in het bijzonder met het oog op een akkoord in eerste lezing, wordt
geval per geval in overweging genomen; hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke
kenmerken van elk afzonderlijk dossier.

De mogelijkheid om onderhandelingen met de Raad te openen wordt door de rapporteur aan
de volledige commissie voorgesteld, die overeenkomstig de desbetreffende voorschriften een
besluit neemt. Voor onderhandelingen in eerste lezing is het mandaat het wetgevingsverslag
van de commissie of de in plenaire vergadering aangenomen amendementen, voor
onderhandelingen in vroege tweede lezing of in tweede lezing het standpunt van het Parlement
in eerste lezing en voor onderhandelingen in derde lezing het standpunt van het Parlement in
tweede lezing.

Het Parlement wordt op de hoogte gehouden van alle besluiten om onderhandelingen te
beginnen en onderzoekt deze. Om het wetgevingsproces zo transparant mogelijk te maken
brengt de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters de Conferentie van
voorzitters regelmatig op de hoogte door haar systematische en tijdige informatie te
verstrekken over alle besluiten van de commissie om onderhandelingen te starten en over de
voortgang van de dossiers in het kader van de gewone wetgevingsprocedure. Elk tijdens de

1 Goedgekeurd door de Conferentie van voorzitters op 28 september 2017.
2 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.
3 PB C 145 van 30.6.2007, blz. 5.

C2_Gedragscode voor onderhandelingen over dossiers volgens de gewone wetgevingsprocedure

- 87 - 



onderhandelingen bereikt akkoord wordt geacht voorlopig te zijn tot het is goedgekeurd is door
het Parlement.

Voor onderhandelingen in eerste, vroege tweede en tweede lezing is de bevoegde parlementaire
commissie, die overeenkomstig artikel 69 septies door het onderhandelingsteam wordt
vertegenwoordigd, verantwoordelijk voor het voeren van de onderhandelingen. Tijdens de
derde lezing wordt het Parlement in de onderhandelingen vertegenwoordigd door zijn delegatie
in het bemiddelingscomité, die wordt voorgezeten door een van de voor bemiddeling
verantwoordelijke ondervoorzitters. Tijdens de hele duur van de onderhandelingen wordt het
politieke evenwicht geëerbiedigd en hebben alle fracties het recht om ten minste op stafniveau
te worden vertegenwoordigd.

De bepalingen van deze gedragscode zijn mutatis mutandis van toepassing wanneer wordt
voldaan aan de voorwaarden van de artikelen 54 over de procedure van medeverantwoordelijke
commissies of 55 van het Reglement over de procedure van gezamenlijke commissies, in het
bijzonder wat de samenstelling van het onderhandelingsteam en het voeren van
onderhandelingen betreft. De voorzitters van de betrokken commissies moeten vooraf
overeenstemming bereiken over de modaliteiten van hun samenwerking tijdens de
interinstitutionele onderhandelingen.

3. Het voeren van onderhandelingen en de afronding van de overeenkomst

Als beginsel en ter wille van de transparantie verstrekt het Parlement het publiek de nodige
middelen om goed geïnformeerd te zijn gedurende de gehele wetgevingscyclus, in nauwe
samenwerking met de andere instellingen zodat de traceerbaarheid van het wetgevingsproces
wordt vergemakkelijkt. Dit omvat de gezamenlijk aankondiging van succesvolle resultaten van
het wetgevingsproces, met name via gezamenlijke persconferenties of enig ander daartoe
passend geacht middel.

Onderhandelingen in trialogen gebeuren op basis van één gemeenschappelijk document
(meestal in de vorm van een document met meerdere kolommen) waarin het standpunt van de
betrokken instellingen met betrekking tot elkaars amendementen wordt weergegeven alsook
eventuele voorlopig overeengekomen compromisteksten. Dat gemeenschappelijk document
wordt gedeeld tussen de instellingen en elke voor een trialoogvergadering rondgedeelde versie
moet in principe worden overeengekomen door de medewetgevers. Na elke trialoog brengen
de voorzitter van het onderhandelingsteam en de rapporteur verslag uit over de voortgang van
de onderhandelingen aan de bevoegde commissie of de coördinatoren.

Wanneer een voorlopig akkoord wordt bereikt met de Raad, informeren de voorzitter van het
onderhandelingsteam en de rapporteur de bevoegde commissie ten volle over het resultaat van
de onderhandelingen, dat wordt gepubliceerd. De bevoegde commissie ontvangt ter
behandeling de tekst van een voorlopig akkoord in een formaat waarin de wijzigingen in het
ontwerp van wetgevingshandeling duidelijk worden weergegeven. De bevoegde commissie
stemt in overeenstemming met artikel 69 septies van het Reglement.

Het voorlopig akkoord tussen het Parlement en de Raad wordt schriftelijk bevestigd via een
officiële brief. In geval van akkoorden in eerste en tweede lezing bevestigt de voorzitter van
het Coreper het voorlopig akkoord in een brief aan de voorzitter van de bevoegde commissie.
In geval van een akkoord in vervroegde tweede lezing informeert de voorzitter van de bevoegde
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commissie de Raad dat hij aan de plenaire vergadering zal aanbevelen het standpunt van de
Raad in eerste lezing dat overeenkomt met de tekst van de voorlopige overeenkomst wordt
aangenomen zonder amendementen van het Parlement in tweede lezing.1

Er zal voldoende tijd zijn tussen de goedkeuring van het voorlopig akkoord in de commissie
en de stemming in plenaire vergadering zodat de fracties hun definitieve standpunt kunnen
voorbereiden.

Het voorlopig akkoord wordt aan juridisch-taalkundige bijwerking onderworpen, in
overeenstemming met artikel 193 van het Reglement. In de voorlopige overeenkomst worden
geen wijzigingen aangebracht zonder uitdrukkelijke toestemming, op het passende niveau, van
zowel het Parlement als de Raad.

4. Bijstand aan het onderhandelingsteam

Het onderhandelingsteam krijgt de beschikking over alle middelen die nodig zijn om zijn
werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren. Het wordt bijgestaan door een door het
verantwoordelijke commissiesecretariaat gecoördineerd "administratief projectteam" waarbij
ten minste de afdeling Wetgevingszaken betrokken is alsook de Juridische Dienst, het
directoraat Wetgevingshandelingen, de Persdienst van het EP en andere relevante diensten die
per geval worden bepaald. Adviseurs van de fracties worden uitgenodigd voor de
bijeenkomsten voor de voorbereiding of follow-up van trialoogvergaderingen. De afdeling
Wetgevingszaken coördineert de verlening van administratieve bijstand aan de EP-delegatie in
het bemiddelingscomité.

1 Zie punt 18 van de Gemeenschappelijke verklaring over de wijze van uitvoering van de
medebeslissingsprocedure.
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I

(Mededelingen)

EUROPEES PARLEMENT

RAAD

COMMISSIE

INTERINSTITUTIONEEL AKKOORD

van 28 november 2001

over een systematischer gebruik van de herschikking van besluiten

(2002/C 77/01)

HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE
EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Europese Raad, in december 1992 in Edinburgh bijeen-
gekomen, heeft benadrukt hoe belangrijk het voor de Ge-
meenschap is dat de communautaire wetgeving toeganke-
lijker en begrijpelijker wordt gemaakt.

(2) Ten vervolge op de door de Europese Raad opgestelde
richtsnoeren hebben het Europees Parlement, de Raad en
de Commissie op 20 december 1994 een Interinstitutioneel
akkoord voor een versnelde werkmethode voor de officiële
codificatie van wetteksten gesloten (1); dankzij deze codifi-
catie kunnen veelvuldig gewijzigde besluiten aanzienlijk
leesbaarden worden.

(3) De ervaring leert evenwel dat, ondanks de versnelde werk-
methode, de indiening van voorstellen voor officiële codi-
ficatie door de Commissie en de aanneming van officiële
codificatiebesluiten door de wetgever vaak vertraging oplo-
pen, met name omdat in de tussentijd nieuwe wijzigingen
van het desbetreffende besluit zijn aangenomen, waardoor
de codificatie moet herbeginnen.

(4) Het verdient daarom aanbeveling met name voor besluiten
die veelvuldig worden gewijzigd, over te gaan tot een wet-
gevingstechniek die het mogelijk maakt met een enkele
wettekst besluiten te wijzigen en te codificeren.

(5) In dat verband biedt de techniek van herschikking de mo-
gelijkheid, wanneer in een vorig besluit een inhoudelijke
wijziging moet worden aangebracht, één enkele wettekst
aan te nemen waarmee tegelijkertijd de gewenste wijziging
wordt aangebracht, deze wijziging samen met de ongewij-
zigde bepalingen van het vorige besluit wordt gecodificeerd
en het vorige besluit wordt ingetrokken.

(6) In zoverre zij een wildgroei van afzonderlijke wijzigings-
besluiten tegengaat, waardoor de regelgeving vaak moeilijk
te begrijpen is, is deze techniek een passend middel om de
leesbaarheid van de communautaire wetgeving permanent
en algemeen te garanderen.

(7) Een systematischer gebruik van de herschikking van beslui-
ten sluit aan bij de initiatieven van de instellingen om de
communautaire wetgeving toegankelijker te maken, zoals
de vaststelling van de versnelde werkmethode voor de of-
ficiële codificatie van wetteksten en de met het interinsti-
tutioneel akkoord van 22 december 1998 (2) vastgelegde
gemeenschappelijke richtsnoeren voor de redactionele kwa-
liteit van de communautaire wetgeving.

(8) De Europese Raad, bijeengekomen in december 1999 in
Helsinki bijeen, heeft de wens uitgesproken dat het Euro-
pees Parlement, de Raad en de Commissie zo spoedig mo-
gelijk een interinstitutioneel akkoord over de toepassing
van de herschikking sluiten,

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

1. Dit akkoord heeft tot doel nader te regelen onder welke
voorwaarden volgens de normale wetgevingsprocedure van de
Gemeenschap meer systematisch kan worden overgegaan tot
herschikking van besluiten.

NL28.3.2002 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 77/1

(1) PB C 102 van 4.4.1996, blz. 2. (2) PB C 73 van 17.3.1999, blz. 1.
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2. De herschikking bestaat in de aanneming van een nieuw
besluit, waarbij de materiële wijzigingen van een vorig besluit
en de ongewijzigde bepalingen van dat besluit in één enkele
tekst worden samengebracht. Het vorige besluit wordt door het
nieuwe besluit vervangen en ingetrokken.

3. Een voorstel tot herschikking van de Commissie heeft
betrekking op de materiële wijzigingen die het in een vorig
besluit aanbrengt. Daarnaast omvat het de codificatie van de
ongewijzigde bepalingen van het vorige besluit met die mate-
riële wijzigingen.

4. In dit akkoord wordt verstaan onder:

— „vorig besluit”: een geldend besluit, zoals het eventueel is
gewijzigd bij een of meer wijzigingbesluiten;

— „materiële wijziging”: een wijziging die raakt aan de inhoud
van het vorige besluit, in tegenstelling tot een louter for-
mele of redactionele wijziging;

— „ongewijzigde bepaling”: een bepaling van het vorige besluit
die eventueel louter formeel of redactioneel wordt aange-
past, doch materieel niet wordt gewijzigd.

Wordt niet als herschikking aangemerkt, een nieuw besluit dat
alle bepalingen van een vorig besluit, met uitzondering van de
standaardbepalingen of -formuleringen, materieel wijzigt en dat
vorige besluit intrekt en vervangt.

5. De normale wetgevingsprocedure van de Gemeenschap
wordt in volle omvang in acht genomen.

6. Een voorstel tot herschikking beantwoordt aan de onder-
staande criteria.

a) In de toelichting bij het voorstel:

i) wordt duidelijk aangegeven dat het een voorstel tot her-
schikking betreft en waarom voor deze techniek is ge-
kozen;

ii) wordt elke voorgestelde materiële wijziging met redenen
omkleed;

iii) wordt precies aangegeven welke bepalingen van de vo-
rige tekst ongewijzigd blijven.

b) De opmaak van de voorgestelde wettekst:

i) maakt het mogelijk de materiële wijzigingen en de
nieuwe overwegingen duidelijk van de ongewijzigde be-
palingen en overwegingen te onderscheiden;

ii) is wat de ongwijzigde bepalingen en overwegingen be-
treft dezelfde als die van de voorstellen tot officiële co-
dificatie van wetteksten.

7. Om de duidelijkheid en de rechtszekerheid te garanderen,
worden bij elk besluit tot herschikking met name (1) de vol-
gende regels van wetgevingstechniek in acht genomen:

a) in de eerste overweging wordt vermeld dat het nieuwe be-
sluit een herschikking van het vorige besluit behelst;

b) in het artikel dat het vorige besluit intrekt wordt bepaald dat
de verwijzingen naar dat besluit gelden als verwijzingen
naar het besluit tot herschikking en dat deze verwijzingen
worden gelezen volgens een in een bijlage bij het besluit tot
herschikking opgenomen concordantietabel;

c) voor besluiten tot herschikking van een richtlijn geldt bo-
vendien het volgende:

i) in het intrekkingsartikel wordt bepaald dat de intrekking
de verplichtingen die voor lidstaten uit de ingetrokken
richtlijn voortvloeien wat de omzettingstermijn (2) en, in
voorkomend geval, de toepassingstermijn betreft, onver-
let laat;

ii) de in punt i) bedoelde termijnen worden in een tabel in
een bijlage opgenomen;

iii) het artikel betreffende de verplichting tot omzetting (3)
in nationaal recht van een door herschikking tot stand
gekomen richtlijn heeft alleen betrekking op de bepalin-
gen die materieel gewijzigd zijn; er wordt duidelijk vast-
gesteld om welke bepalingen het gaat. Voor de bepalin-
gen van de door herschikking tot stand gekomen richt-
lijn die ongewijzigd zijn gebleven, geschiedt de omzet-
ting overeenkomstig de vorige richtlijnen.

NLC 77/2 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 28.3.2002

(1) Zie met name het interinstitutioneel akkoord van 22 december
1998 betreffende de gemeenschappelijke richtsnoeren voor de re-
dactionele kwaliteit van de communautaire wetgeving (PB C 73 van
17.3.1999, blz. 1).

(2) Bedoeld wordt de termijn om de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen die nodig zijn om aan de richtlijn te voldoen, in werking
te doen treden.

(3) Bedoeld wordt de verplichting de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen die nodig zijn om aan de richtijn te voldoen, in werking
te doen treden.
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8. Blijkt het in de loop van de wetgevingsprocedure nodig in
het besluit tot herschikking bepalingen die in het voorstel van
de Commissie ongewijzigd zijn gebleven toch materieel te wij-
zigen, dan worden deze wijzigingen in het nieuwe besluit aan-
gebracht overeenkomstig de procedure die in het Vedrag voor
de toegepaste rechtsgrondslag is voorgeschreven.

9. Het voorstel tot herschikking wordt bestudeerd door een
adviesgroep bestaande uit de juridische diensten van het Euro-
pees Parlement, de Raad en de Commissie. Deze groep brengt
het Europese Parlement, de Raad en de Commissie zo spoedig
mogelijk advies uit over de vraag of het voorstel geen andere
materiële wijzigingen bevat dan die welke als zodanig zijn
aangegeven.

10. Dit akkoord treedt in werking op de dag volgend op die
van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.

Het is van toepassing op elk herschikkingsvoorstel dat vanaf de
dag van inwerkingtreding wordt ingediend.

De toepassing van dit akkoord wordt drie jaar na de inwerking-
treding ervan geëvalueerd. De juridische diensten van de instel-
lingen die het akkoord ondertekend hebben, dienen te dien
einde een evaluatieverslag in en stellen eventueel de nodige
aanpassingen voor.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigse november tweeduizendeneen.

Voor het Europees Parlement

De voorzitster

Voor de Raad

De voorzitter

Voor de Commissie

De voorzitter

VERKLARINGEN

Gemeenschappelijke verklaring betreffende punt 2

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie constateren dat de herschikking „verticaal” kan zijn (het
nieuwe besluit vervangt één enkel vorig besluit), dan wel „horizontaal” (het nieuwe besluit vervangt
verscheidene parallelle vorige besluiten die over eenzelfde onderwerp gaan).

Gemeenschappelijke verklaring betreffende punt 4

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie komen overeen dat, wanneer binnen een bepaling een
op zichzelf staande wijziging in feite de inhoud zelf van de bepaling wijzigt, deze bepaling geacht wordt
volledig te zijn gewijzigd.

Verklaring van het Europees Parlement en de Raad betreffende punt 6, onder b)

Het Europees Parlement en de Raad nemen er akte van het de Commissie voornemens is in haar „COM-
documenten” de materiële wijzigingen en nieuwe overwegingen aan te geven tegen een grijze achtergrond.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende punt 9

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie nemen er nota van dat het, om een goede toepassing
van dit akkoord te garanderen, in het bijzonder nodig is dat hun juridische diensten over genoeg per-
soneelsleden beschikken opdat het aantal vertegenwoordigers in de adviesgroep toereikend is om de
voorstellen tot herschikking van de Commissie met spoed te kunnen bestuderen, zodat onverwijld advies
aan de instellingen kan worden uitgebracht.

NL28.3.2002 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 77/3

C3_Interinstitutioneel akkoord over een systematischer gebruik van de herschikking van besluiten

- 92 - 



Nr. C 102/2 fNL | Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen 4 . 4 . 96

— in geval van een negatief advies , na onverwijld naar behoren kennis te hebben genomen
van het standpunt van het Europees Parlement, om in het passende kader naar een op
lossing te zoeken .

In elk geval wordt het besluit aangenomen binnen de termijnen waarin de specifieke bepa
lingen van het basisbesluit voorzien .

6 . In het kader van deze modus vivendi houdt de Commissie zoveel mogelijk rekening met de
eventuele opmerkingen van het Europees Parlement en stelt zij deze Instelling in alle proce
durestadia in kennis van de gevolgen die zij voornemens is eraan te geven , zodat het Parle
ment met kennis van zaken zijn eigen bevoegdheden kan uitoefenen .

7 . Deze modus vivendi is van toepassing vanaf de goedkeuring ervan door de drie Instellingen .

Gedaan te Brussel , de twintigste december negentienhonderd vierennegentig .

Voor de Raad van Voor het Voor de
de Europese Unie Europees Parlement Europese Commissie
Klaus KINKEL Nicole FONTAINE Jacques DELORS

INTERINSTITUTIONEEL AKKOORD

van 20 december 1994

voor een versnelde werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten

(96/C 102/02 )

(Deze tekst vervangt en annuleert de tekst gepubliceerd in PB nr. C 293/95 van 8 november 1995)

1 . Onder officiële codificatie in de zin van deze werkmethode wordt verstaan , de procedure
waarmee wordt beoogd de wetteksten die het voorwerp van de codificatie vormen, in te
trekken en te vervangen door één enkele wettekst die geen enkele inhoudelijke wijziging
van de betrokken wetteksten bevat .

2 . De sectoren waarop de codificatie bij voorrang betrekking moet hebben , worden op voorstel
van de Commissie door de drie betrokken Instellingen goedgekeurd . De Commissie ver
meldt in haar werkprogramma welke codificatievoorstellen zij wil doen .

3 . De Commissie verbindt zich ertoe in haar codificatievoorstellen geen enkele inhoudelijke
wijziging van de wetteksten die het voorwerp van de codificatie vormen, op te nemen .

4 . De uit vertegenwoordigers van de Juridische Dienst van het Europees Parlement, van de
Raad en van de Commissie bestaande adviesgroep onderzoekt het codificatievoorstel zodra
het door de Commissie is vastgesteld . Zij brengt zo spoedig mogelijk advies uit over de
vraag of het voorstel zich inderdaad beperkt tot een loutere codificatie zonder inhoudelijke
wijzigingen .

5 . Het normale wetgevingsproces van de Gemeenschap wordt integraal in acht genomen.

6 . Het doel van het voorstel van de Commissie , te weten een loutere codificatie van bestaande
teksten, vormt een juridische beperking , die iedere inhoudelijke wijziging door het Europees
Parlement en door de Raad verbiedt .

7 . Het voorstel van de Commissie wordt onder alle aspecten volgens een versnelde procedure
in het Europees Parlement (één commissie voor het onderzoek van het voorstel en de ver
eenvoudigde procedure voor de goedkeuring ervan) en in de Raad (onderzoek door één
groep en volgens de procedure van de 1/A-punten in het Coreper en de Raad) onderzocht.
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8 . Ingeval het in de loop van de wetgevingsprocedure nodig zou blijken , verder te gaan dan
een loutere codificatie en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen, staat het aan de Com
missie , in voorkomend geval het (de ) daartoe nodige voorstel(len ) te doen .

Gedaan te Brussel , de twintigste december negentienhonderd vierennegentig .

Voor de Raad Voor bet Voor de
van de Europese Unie Europees Parlement Europese Commissie

Klaus KINKEL Nicole FONTAINE Jacques DELORS

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN

Verklaring betreffende punt 4 van de versnelde werkmethode voor de officiële codificatie van
wetteksten

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie komen overeen dat de adviesgroep ernaar
zal streven , haar advies zo tijdig te geven , dat de Instellingen hierover kunnen beschikken vóór
de aanvang van de behandeling van het betrokken voorstel door elk van de Instellingen .

Verklaring betreffende punt 7 van de versnelde werkmethode voor de officiële codificatie van
wetteksten

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie bevestigen dat bij het onderzoek „onder
alle aspecten" van de voorstellen van de Commissie inzake officiële codificatie in het Parlement
en de Raad zal worden vermeden, afbreuk te doen aan de twee doelstellingen van de codifica
tiemethode , namelijk de behandeling door één enkele instantie binnen de Instellingen en een
vrijwel automatische procedure .
De drie Instellingen komen in het bijzonder overeen dat het onderzoek onder alle aspecten van
de voorstellen van de Commissie niet inhoudt dat mag worden getornd aan de inhoudelijke
oplossingen waarvoor bij de vaststelling van de te codificeren teksten is gekozen .

Verklaring betreffende punt 8 van de versnelde werkmethode voor de officiële codificatie van
wetteksten

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie nemen er kennis van dat, ingeval het
nodig mocht blijken verder te gaan dan een loutere codificatie en inhoudelijke wijzigingen aan
te brengen, de Commissie in haar voorstellen per geval tussen de procedure van algehele her
ziening en het doen van een apart wijzigingsvoorstel kan kiezen . Het codificatievoorstel blijft
dan hangende en de inhoudelijke wijziging wordt daarin later, na vaststelling , verwerkt .

VERKLARING VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Verklaring betreffende punt 5 van de versnelde werkmethode voor de officiële codificatie van
wetteksten

Het Europees Parlement is van mening , dat het zich, met name wanneer de rechtsgrondslag of
de procedure voor de vaststelling van de betrokken tekst wordt gewijzigd , zijn oordeel over de
wenselijkheid van de codificatie moet voorbehouden , aangezien het „normale wetgevingspro
ces", in de zin van punt 5 van dit akkoord , in acht moet worden genomen.
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I

(Mededelingen)

EUROPEES PARLEMENT
RAAD

COMMISSIE

INTERINSTITUTIONEEL AKKOORD

van 22 december 1998

betreffende de gemeenschappelijke richtsnoeren voor de redactionele kwaliteit van de commu-
nautaire wetgeving

(1999/C 73/01)

HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD VAN DE
EUROPESE UNIE EN DE COMMISSIE VAN DE
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gezien de op 2 oktober 1997 door de Intergouverne-
mentele Conferentie goedgekeurde en aan de slotakte
van het Verdrag van Amsterdam gehechte verklaring (nr.
39) inzake de redactionele kwaliteit van de communau-
taire wetgeving,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)ÙEen duidelijke, eenvoudige en nauwkeurige redactie
van communautaire wetgevingsbesluiten is van essen-
tieel belang voor de transparantie van de communau-
taire wetgeving, en om te verkrijgen dat deze door
publiek en bedrijfsleven goed wordt begrepen. Die
wijze van redigeren is ook nodig voor een correcte
uitvoering en een uniforme toepassing van de com-
munautaire wetgeving in de lidstaten.

(2)ÙOvereenkomstig de rechtspraak van het Hof van Jus-
titie vereist het beginsel van de rechtszekerheid, dat
deel uitmaakt van de communautaire rechtsorde, dat
de communautaire wetgeving duidelijk en nauw-
keurig is en de toepassing ervan door de justitiabelen
voorzienbaar is. Deze eis is bijzonder dwingend in
het geval van een besluit dat financiñle consequenties
kan hebben en dat verplichtingen oplegt aan particu-
lieren teneinde de belanghebbenden in staat te stellen
de omvang van de hen bij dat besluit opgelegde ver-
plichtingen nauwkeurig te kennen.

(3)ÙDerhalve is het wenselijk voor de redactionele kwali-
teit van de communautaire wetgeving in onderlinge
overeenstemming richtsnoeren vast te stellen. Die
richtsnoeren zijn bestemd voor de communautaire
instellingen bij de vaststelling van hun wetgevingsbe-
sluiten, alsook voor diegenen die in het kader van de
communautaire instellingen aan de uitwerking en de
redactie van wetgevingsbesluiten meewerken, onge-
acht of het om de uitwerking van de oorspronkelijke
tekst gaat, dan wel om de diverse wijzigingen die
daarin in de loop van de wetgevingsprocedure wor-
den aangebracht.

(4)ÙDeze richtsnoeren dienen vergezeld te gaan van
maatregelen die geñigend zijn om een correcte toe-
passing ervan te garanderen, welke maatregelen door
elke instelling binnen haar eigen kader moeten wor-
den vastgesteld.

(5)ÙDe rol van de juridische diensten van de instellingen,
met inbegrip van de daartoe behorende juridisch-lin-
guõstische deskundigen, bij de verbetering van de re-
dactionele kwaliteit van de communautaire wetge-
vingsbesluiten dient te worden versterkt.

(6)ÙDeze richtsnoeren vormen een aanvulling op de in-
spanningen van de instellingen om de communau-
taire wetgeving toegankelijker en begrijpelijker te
maken, met name door middel van de officiñle codi-
ficatie van wetgevingsteksten, de algehele herziening
en de vereenvoudiging van de bestaande teksten.

(7)ÙDeze richtsnoeren dienen te worden beschouwd als
instrumenten voor intern gebruik van de instellingen.
Zij zijn niet van juridisch bindende aard,

STELLEN IN ONDERLINGE OVEREENSTEMMING DE
ONDERHAVIGE RICHTSNOEREN VAST:

Algemene beginselen

1.ÙDe communautaire wetgevingsbesluiten worden dui-
delijk, eenvoudig en nauwkeurig geredigeerd.

2.ÙBij de redactie van communautaire besluiten wordt
rekening gehouden met de aard van het betrokken
besluit, en met name met het al dan niet bindende
karakter ervan (verordening, richtlijn, besluit/be-
schikking, aanbeveling of andere).

3.ÙBij redactie van besluiten wordt rekening gehouden
met de doelgroep, zodat de betrokkenen ondubbel-
zinnig hun rechten en verplichtingen kunnen ken-
nen, en met degenen die tot taak hebben aan het be-
sluit uitvoering te geven.
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4.ÙDe bepalingen van de besluiten worden beknopt ge-
formuleerd en hebben een zo homogeen mogelijke
inhoud. Te lange artikelen en zinnen, onnodig inge-
wikkelde bewoordingen en overmatig gebruik van
afkortingen dienen te worden vermeden.

5.ÙGedurende het gehele tot de vaststelling leidende
proces wordt bij de redactie van ontwerpen van be-
sluiten, wat woordgebruik en zinsbouw betreft, reke-
ning gehouden met het veeltalige karakter van de
communautaire wetgeving; begrippen of termen die
eigen zijn aan een bepaalde nationale rechtsorde
mogen niet alleen dan met omzichtigheid worden
gehanteerd.

6.ÙDe gebruikte terminologie dient coherent te zijn, en
dit zowel binnen de bepalingen van eenzelfde besluit
als ten opzichte van die van reeds geldende beslui-
ten, vooral wanneer die op eenzelfde gebied betrek-
king hebben.

Voor dezelfde begrippen dienen dezelfde termen ge-
bruikt te worden, daarbij evenwel zo min mogelijk
afwijkend van de betekenis die in het gewone of in
het juridische of technische taalgebruik daaraan
wordt gegeven.

Verschillende delen van het besluit

7.ÙAlle communautaire besluiten van algemene strek-
king hebben een standaardstructuur (titel, aanhalin-
gen, overwegingen, regelgevend gedeelte en, in
voorkomend geval, bijlagen).

8.ÙDe titel van het besluit geeft zo beknopt en volledig
mogelijk het voorwerp ervan aan en is niet mislei-
dend wat de inhoud van het regelgevend gedeelte
betreft. In voorkomend geval mag de volledige titel
door een titel in verkorte vorm (citeertitel) worden
gevolgd.

9.ÙDe aanhalingen verwijzen naar de rechtsgrondslag
van het besluit en naar de belangrijkste fasen van de
procedure die tot de vaststelling ervan hebben geleid.

10.ÙDe overwegingen hebben tot doel de essentiñle bepa-
lingen van het regelgevend gedeelte beknopt te moti-
veren, zonder de bewoordingen daarvan te herhalen
of te parafraseren. Zij bevatten geen regelgevende
bepalingen noch politieke wensen.

11.ÙDe overwegingen worden genummerd.

12.ÙHet regelgevend gedeelte van een bindend besluit
bevat geen bepalingen die niet regelgevend zijn, zo-
als wensen of politieke verklaringen, noch bepalin-
gen die passages of artikelen van verdragen overne-
men of parafraseren of geldende rechtsbepalingen
bevestigen.

Aankondigingen van de inhoud van andere artikelen
en herhalingen van de titel van het besluit mogen
evenmin in een besluit voorkomen.

13.ÙIn voorkomend geval worden in een artikel aan het
begin van het regelgevend gedeelte doel en toepas-
singsgebied van het besluit omschreven.

14.ÙAls de in het besluit gebruikte termen geen ondub-
belzinnige betekenis hebben, dienen deze termen in
een enkel artikel aan het begin van het besluit onder-
gebracht en gedefinieerd te worden. Deze definitie
mag geen autonome regelgevende elementen bevat-
ten.

15.ÙHet regelgevend gedeelte beantwoordt zoveel moge-
lijk aan een standaardstructuur (doel en toepassings-
gebied — definities — rechten en verplichtingen —
procedurevoorschriften — toepassingsmaatregelen
— bepalingen ter toekenning van uitvoeringsbe-
voegdheden — overgangs- en slotbepalingen).

Het regelgevend gedeelte wordt onderverdeeld in ar-
tikelen en, naar gelang van de lengte en de com-
plexiteit ervan, in titels, hoofdstukken en afdelingen.
Bevat een artikel een lijst, dan dient elk element van
die lijst bij voorkeur met een nummer of een letter in
plaats van met een streepje te worden aangegeven.

Interne en externe verwijzingen

16.ÙVerwijzingen naar andere besluiten dienen zoveel
mogelijk te worden vermeden. In verwijzingen wordt
nauwkeurig het besluit of de bepaling waarnaar
wordt verwezen aangegeven. Kruisverwijzingen (ver-
wijzingen naar een besluit of een artikel waarin weer
naar de eerste bepaling wordt verwezen) en cascade-
verwijzingen (verwijzingen naar een bepaling waarin
weer naar een andere bepaling wordt verwezen)
moeten eveneens worden vermeden.

17.ÙAls in het regelgevend gedeelte van een bindend be-
sluit wordt verwezen naar een niet-bindend besluit,
wordt daarmee laatstgenoemd besluit nog niet bin-
dend. Wensen de redacteuren dat de inhoud van het
niet-bindende besluit geheel of gedeeltelijk bindend
wordt, dan dient de tekst ervan zoveel mogelijk als
onderdeel van het bindende besluit te worden over-
genomen.

Wijzigingsbesluiten

18.ÙElke wijziging van een besluit wordt duidelijk als zo-
danig geformuleerd. Wijzigingen hebben de vorm
van een tekst die in het te wijzigen besluit wordt in-
gevoegd. Aan vervanging van volledige bepalingen
(artikel of ~~n van de onderverdelingen daarvan)
wordt de voorkeur gegeven boven de invoeging of
schrapping van zinnen, zinsdelen of woorden.
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Een wijzigingsbesluit mag geen autonome materiñle
bepalingen bevatten die niet in het gewijzigde besluit
passen.

19.ÙEen besluit waarvan het hoofddoel niet de wijziging
van een ander besluit is, kan in fine wijzigingen van
andere besluiten behelzen, die voortvloeien uit de
vernieuwende werking van de eigen bepalingen.
Gaat het om belangrijke wijzigingen, dan dient hier-
voor een afzonderlijk wijzigingsbesluit te worden
vastgesteld.

Slotbepalingen, bepalingen tot intrekking en bijlagen

20.ÙBepalingen die data, termijnen, uitzonderingen, af-
wijkingen of verlengingen bevatten, alsmede over-
gangsbepalingen (met name betreffende de gevolgen
van het besluit voor bestaande situaties) en slotbepa-
lingen (inwerkingtreding, uiterste omzettingsdatum
en toepassing in de tijd van het besluit) worden
nauwgezet geredigeerd.

De bepalingen betreffende de uiterste termijnen voor
de omzetting en de toepassing van de besluiten be-
vatten een in dag/maand/jaar uitgedrukte datum.
Voor richtlijnen worden deze termijnen normaal in
een aantal maanden of jaren uitgedrukt, teneinde
een passende periode voor de omzetting te garande-
ren.

21.ÙBesluiten en bepalingen die zijn komen te vervallen,
worden uitdrukkelijk ingetrokken. Als nieuwe beslui-
ten worden aangenomen, wordt uitdrukkelijk ver-
meld dat alle besluiten en bepalingen die als gevolg
daarvan niet meer van toepassing zijn of zonder
voorwerp zijn geworden, worden ingetrokken.

22.ÙDe technische aspecten van het besluit zijn opgeno-
men in de bijlagen, waarnaar in het regelgevend ge-
deelte van het besluit specifiek wordt verwezen. De
bijlagen mogen dus geen nieuwe rechten of verplich-
tingen die niet in het regelgevend gedeelte voorko-
men, bevatten.

De bijlagen worden duidelijk geformuleerd en heb-
ben een standaardstructuur,

KOMEN DE VOLGENDE UITVOERINGSMAATREGE-
LEN OVEREEN:

De instellingen nemen de intern-organisatorische maat-
regelen die zij voor een juiste toepassing van deze richt-
snoeren nodig oordelen.

Met name

a)Ùgeven de instellingen hun juridische diensten opdracht
binnen het jaar dat op de bekendmaking van deze
richtsnoeren volgt een gemeenschappelijke handlei-
ding op te stellen ten behoeve van eenieder die aan de
redactie van wetgevingsteksten meewerkt;

b) regelen de instellingen hun respectieve interne proce-
dures zodanig dat de juridische diensten, met inbegrip
van hun juridisch-linguõstische deskundigen, tijdig en
elk binnen het kader van zijn instelling, met het oog
op de toepassing van deze richtsnoeren, redactionele
voorstellen kunnen doen;

c) bevorderen de instellingen binnen de eigen organen
of diensten die bij het wetgevingsproces betrokken
zijn, de instelling van redactieteams;

d) verstrekken de instellingen hun ambtenaren en andere
personeelsleden een opleiding in juridisch formuleren
en maken zij hen met name bewust van de gevolgen
van de veeltaligheid voor de redactionele kwaliteit;

e) bevorderen de instellingen de samenwerking met de
lidstaten voor een beter begrip van de bijzondere bij
het redigeren van teksten in aanmerking te nemen as-
pecten;

f) bevorderen de instellingen de ontwikkeling en verbe-
tering van de elektronische hulpmiddelen bij het juri-
disch redigeren van teksten;

g) bevorderen de instellingen de goede samenwerking
van hun respectieve diensten die op de redactionele
kwaliteit toezien;

h) geven de instellingen hun respectieve juridische dien-
sten opdracht op gezette tijden voor hun respectieve
instelling een verslag op te stellen over de maatrege-
len die voor de toepassing van de punten a) tot en
met g), zijn getroffen.

Gedaan te Brussel, 22 december 1998.

Voor het Europees
Parlement

De Voorzitter

Voor de Raad
van de Europese Unie

De Voorzitter

Voor de Commissie
van de Europese Gemeenschappen

De Voorzitter
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Verklaring van het Europees Parlement

Het Europees Parlement is van mening dat aangezien een communautair wetgevingsbesluit op
zichzelf begrijpelijk (,,self-explaining’’) moet zijn de lidstaten en/of lidstaten geen interprete-
rende verklaringen moeten aannemen.

In de verdragen zijn geen bepalingen opgenomen inzake de aanneming van interpreterende
verklaringen, die onverenigbaar is met de aard van het Gemeenschapsrecht.

Verklaringen van de Raad

Net zoals het Europees Parlement is de Raad van oordeel dat alle communautaire wetgevings-
besluiten als zodanig begrijpelijk moeten zijn. De aanneming van verklaringen waarin de wet-
gevingsbesluiten worden geõnterpreteerd, dient dan ook zoveel mogelijk te worden vermeden
en de inhoud van eventuele verklaringen moet in voorkomend geval in de tekst van het besluit
worden opgenomen.

Er zij evenwel opgemerkt dat dergelijke door de communautaire wetgever aangenomen verkla-
ringen verenigbaar zijn met het Gemeenschapsrecht mits zij niet in tegenspraak zijn met het
betrokken wetgevingsbesluit en voor het publiek beschikbaar worden gesteld (zoals bepaald in
artikel 151, lid 3, van het EG-Verdrag als gewijzigd bij het Verdrag van Amsterdam).

De Raad acht het wenselijk dat de algemene beginselen van goede redactie die voortvloeien uit
de gemeenschappelijke richtsnoeren voor de redactionele kwaliteit van de communautaire wet-
geving, in voorkomend geval als leidraad dienen bij de redactie van de besluiten die overeen-
komstig de titels V en VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie worden aangenomen.

De Raad is van oordeel dat het, ter wille van een grotere transparantie van het communautaire
besluitvormingsproces, wenselijk zou zijn dat de Commissie er zorg voor draagt dat de toelich-
ting bij haar wetgevingsvoorstellen voortaan via de meest geñigende middelen (bijvoorbeeld
bekendmaking in de C-serie van het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, versprei-
ding langs elektronische of andere weg) op ruime schaal onder het publiek wordt verspreid.

De Raad is van oordeel dat, afgezien van de door de wetgever aan te nemen officiñle codifica-
ties van wetgevingsbesluiten, het voor een betere toegankelijkheid van herhaaldelijk of substan-
tieel gewijzigde communautaire wetgeving dienstig zou zijn dat het Bureau voor officiñle publi-
caties zijn werkzaamheden met het oog op de informele consolidatie van de wetgevingsbeslui-
ten intensiveert en voor een betere openbaarmaking van deze teksten zorgt. Voorts dient in
overleg met de andere instellingen te worden nagegaan of er eventueel maatregelen moeten
komen om een meer gestructureerd gebruik van de techniek van de geactualiseerde codificatie
te bevorderen. Deze techniek maakt het mogelijk de codificatie en de wijzigingen van een
besluit in ~~n enkele wetgevingstekst te combineren.
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II 

(Mededelingen) 

INTERINSTITUTIONELE AKKOORDEN 

EUROPEES PARLEMENT 
RAAD 

EUROPESE COMMISSIE 

INTERINSTITUTIONEEL AKKOORD 

van 2 december 2013 

tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de 
samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer 

(2013/C 373/01) 

HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE EN 
DE EUROPESE COMMISSIE, 

hierna „de instellingen” genoemd, 

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 

1. Dit akkoord, dat overeenkomstig artikel 295 van het Ver
drag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) 
is aangenomen, heeft ten doel uitvoering te geven aan de 
begrotingsdiscipline en het verloop van de jaarlijkse begro
tingsprocedure en de samenwerking tussen de instellingen 
in begrotingszaken te verbeteren, alsmede een goed finan
cieel beheer te waarborgen. 

2. De begrotingsdiscipline in het kader van dit akkoord geldt 
voor alle uitgaven. Het akkoord verbindt voor zijn gehele 
geldigheidsduur alle instellingen. 

3. Dit akkoord houdt geen wijziging in van de respectieve 
begrotingsbevoegdheden van de instellingen, zoals vast
gelegd in de Verdragen, in Verordening (EU, Euratom) nr. 
1311/2013 van de Raad ( 1 ) („de MFK-verordening”) en in 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees 
Parlement en de Raad ( 2 ) („het financieel reglement”). 

4. Elke wijziging van dit akkoord behoeft de onderlinge over
eenstemming van alle instellingen. 

5. Dit akkoord bestaat uit drie delen: 

— Deel I bevat aanvullende bepalingen bij het meerjarig 
financieel kader (MFK), alsmede bepalingen betreffende 
bijzondere instrumenten die niet in het MFK zijn opge
nomen; 

— Deel II betreft de interinstitutionele samenwerking tij
dens de begrotingsprocedure; 

— Deel III bevat bepalingen betreffende een goed financi
eel beheer van de middelen van de Unie. 

6. Dit akkoord treedt in werking op 23 december 2013 en 
vervangt het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 
tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie 
betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel 
beheer ( 3 ). 

DEEL I 

MFK EN BIJZONDERE INSTRUMENTEN 

A. Bepalingen betreffende het MFK 

7. In afzonderlijke tabellen worden indicatief gegevens ver
schaft over de operaties die niet in de algemene begroting 
van de Unie zijn opgenomen en over de vermoedelijke
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( 1 ) Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 20 de
cember 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de 
jaren 2014-2020 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884). 
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ment en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de 
financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de 
Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 
1605/2002 van de Raad (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). ( 3 ) PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.
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ontwikkeling van de verschillende categorieën eigen midde
len van de Unie. Deze gegevens worden jaarlijks bijgewerkt, 
samen met de documenten die bij de ontwerpbegroting 
worden gevoegd. 

8. Behalve in de sub-rubriek „economische, sociale en territo
riale samenhang” zorgen de instellingen er tijdens de be
grotingsprocedure en op het ogenblik van de goedkeuring 
van de begroting met het oog op een goed financieel be
heer zoveel mogelijk voor dat onder de maxima van de 
verschillende rubrieken van het MFK toereikende marges 
beschikbaar blijven. 

Actualisering van de prognoses voor betalingskredieten na 2020 

9. De Commissie actualiseert de prognoses voor de betalings
kredieten na 2020 in 2017. Bij die actualisering wordt 
rekening gehouden met alle relevante informatie, met 
name de daadwerkelijke uitvoering van de begrotingskre
dieten voor vastleggingen en de begrotingskredieten voor 
betalingen alsmede met de prognoses voor de uitvoering. 
Tevens worden de regels beoordeeld die zijn vastgesteld om 
een geordende ontwikkeling van de betalingskredieten ten 
opzichte van de vastleggingskredieten en de groeiprognoses 
voor het bruto nationaal inkomen (bni) van de Unie te 
waarborgen. 

B. Bepalingen betreffende de bijzondere instrumenten 
die niet in het MFK zijn opgenomen 

Reserve voor noodhulp 

10. Wanneer de Commissie van oordeel is dat de reserve voor 
noodhulp moet worden aangesproken, legt zij het Europees 
Parlement en de Raad een voorstel tot overschrijving uit de 
reserve naar de overeenkomstige begrotingsonderdelen 
voor. 

Voorstellen van de Commissie tot overschrijving uit de 
reserve worden echter voorafgegaan door een onderzoek 
van de mogelijkheden tot herschikking van kredieten. 

Indien er geen eensgezindheid bestaat, wordt een trialoog
procedure ingeleid. 

De overschrijvingen uit de reserve geschieden overeenkom
stig het financieel reglement. 

Solidariteitsfonds van de Europese Unie 

11. Wanneer is voldaan aan de in de betrokken basishandeling 
gestelde voorwaarden inzake de beschikbaarstelling van 
middelen uit het solidariteitsfonds van de Europese Unie, 
stelt de Commissie voor middelen uit het fonds beschikbaar 
te stellen. Wanneer er mogelijkheden zijn tot herschikking 
van de kredieten in de rubriek die aanvullende uitgaven 
vergt, houdt de Commissie daarmee rekening wanneer zij 
overeenkomstig het financieel reglement het nodige voor
stel doet door middel van het passende begrotingsinstru
ment. Het besluit om middelen uit het solidariteitsfonds 
beschikbaar te stellen, wordt door het Europees Parlement 
en de Raad gezamenlijk genomen. De Raad besluit met 
gekwalificeerde meerderheid van stemmen en het Europees 
Parlement met een meerderheid van de stemmen van zijn 
leden en van drie vijfde van het aantal uitgebrachte stem
men. 

Indien er geen eensgezindheid bestaat, wordt een trialoog
procedure ingeleid. 

Flexibiliteitsinstrument 

12. De Commissie doet het voorstel om van het flexibili
teitinstrument gebruik te maken nadat zij alle mogelijkhe
den heeft onderzocht om kredieten te herschikken binnen 
de rubriek die aanvullende uitgaven vergt. 

In het voorstel worden de te dekken behoeften en het 
bedrag vermeld. Het kan voor het betrokken begrotingsjaar 
in de loop van de jaarlijkse begrotingsprocedure worden 
ingediend. 

Het besluit om van het flexibiliteitsinstrument gebruik te 
maken, wordt door het Europees Parlement en de Raad 
gezamenlijk genomen. De Raad besluit met gekwalificeerde 
meerderheid van stemmen en het Europees Parlement met 
een meerderheid van de stemmen van zijn leden en van 
drie vijfde van het aantal uitgebrachte stemmen. 

Overeenstemming wordt bereikt in het kader van de jaar
lijkse begrotingsprocedure. 

Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering 

13. Wanneer is voldaan aan de in de betrokken basishandeling 
gestelde voorwaarden inzake de beschikbaarstelling van 
middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de 
globalisering, stelt de Commissie voor middelen uit het 
fonds beschikbaar te stellen. Het besluit om middelen uit 
het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering 
beschikbaar te stellen, wordt door het Europees Parlement 
en de Raad gezamenlijk genomen. De Raad besluit met 
gekwalificeerde meerderheid van stemmen en het Europees 
Parlement met een meerderheid van de stemmen van zijn 
leden en van drie vijfde van het aantal uitgebrachte 
stemmen. 

Tegelijk met haar voorstel voor een besluit om middelen uit 
het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering 
beschikbaar te stellen, dient de Commissie bij het Europees 
Parlement en de Raad een voorstel tot overschrijving naar 
de betrokken begrotingsonderdelen in. 

Indien er geen eensgezindheid bestaat, wordt een trialoog
procedure ingeleid. 

Overschrijvingen betreffende het Europees Fonds voor aan
passing aan de globalisering geschieden overeenkomstig het 
financieel reglement. 

Marge voor onvoorziene uitgaven 

14. De Commissie stelt gebruikmaking van de marge voor on
voorziene uitgaven, of van een deel ervan voor, nadat zij 
alle andere financiële mogelijkheden grondig heeft onder
zocht. Dat voorstel kan alleen worden gedaan met betrek
king tot een ontwerp van gewijzigde of jaarlijkse begroting 
voor de vaststelling waarvan een dergelijk voorstel nood
zakelijk zou zijn. Samen met haar voorstel tot gebruikma
king van de marge voor onvoorziene uitgaven stelt de 
Commissie een herschikking binnen de bestaande begroting 
voor, ten belope van een door haar onderzoek onderbouwd 
significant bedrag.
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Het besluit om van de marge voor onvoorziene uitgaven 
gebruik te maken, wordt door het Europees Parlement en 
de Raad gezamenlijk genomen, op het tijdstip van hun 
goedkeuring van de gewijzigde of algemene begroting van 
de Unie waarvan de aanneming door de marge voor on
voorziene uitgaven wordt gefaciliteerd. Het Europees Parle
ment en de Raad nemen hun besluit volgens de in arti
kel 314 VWEU vastgestelde stemprocedure voor de goed
keuring van de algemene begroting van de Unie. 

DEEL II 

VERBETERING VAN DE INTERINSTITUTIONELE SAMEN
WERKING IN BEGROTINGSZAKEN 

A. Procedure voor interinstitutionele samenwerking 

15. Het precieze verloop van de interinstitutionele samenwer
king tijdens de begrotingsprocedure wordt beschreven in de 
bijlage. 

Budgettaire transparantie 

16. De Commissie stelt een jaarverslag op dat de algemene 
begroting van de Unie vergezelt en alle beschikbare niet- 
vertrouwelijke informatie bestrijkt betreffende: 

— de activa en passiva van de Unie, waaronder die welke 
voortkomen uit leningen die de Unie in overeenstem
ming met de haar bij de Verdragen toegekende be
voegdheden heeft opgenomen en verstrekt; 

— de ontvangsten, uitgaven, activa en passiva van het Eu
ropees Ontwikkelingsfonds (EOF), de Europese Faciliteit 
voor financiële stabiliteit (EFSF), het Europees stabili
teitsmechanisme (ESM), en andere mogelijke toekom
stige mechanismen, trustfondsen inbegrepen; 

— de uitgaven van de lidstaten in het kader van de nau
were samenwerking, voor zover die niet in de algemene 
begroting van de Unie zijn opgenomen. 

B. Opneming van financiële bepalingen in wetgevings
handelingen 

17. Wetgevingshandelingen betreffende meerjarenprogramma's 
die volgens de gewone wetgevingsprocedure zijn vast
gesteld, bevatten een bepaling waarin de wetgever de finan
ciële middelen van het programma voor de gehele looptijd 
ervan vaststelt. 

Dit bedrag vormt voor het Europees Parlement en de Raad 
het voornaamste referentiebedrag in de loop van de jaar
lijkse begrotingsprocedure. 

Het Europees Parlement en de Raad, en de Commissie 
wanneer zij de ontwerpbegroting opstelt, verbinden zich 
ertoe voor de gehele looptijd van het betrokken pro
gramma niet meer dan 10 % van dit bedrag af te wijken, 
behalve in het geval van nieuwe objectieve en duurzame 
omstandigheden die uitdrukkelijk en nauwkeurig moeten 
worden gerechtvaardigd, waarbij rekening moet worden 
gehouden met de resultaten die bij de tenuitvoerlegging 

van het programma zijn verwezenlijkt, met name op de 
grondslag van evaluaties. Uit dergelijke afwijkingen voort
vloeiende verhogingen blijven onder het voor de betrokken 
rubriek geldende maximum, onverminderd de mogelijkheid 
gebruik te maken van de in de MFK-verordening of in dit 
akkoord genoemde instrumenten. 

Dit punt geldt niet voor kredieten in het kader van het 
cohesiebeleid die volgens de gewone wetgevingsprocedure 
zijn vastgesteld, van tevoren door de lidstaten zijn toege
wezen en die de financiële middelen voor de gehele duur 
van een programma regelen, noch voor de in artikel 16 van 
de MFK-verordening bedoelde grootschalige projecten. 

18. Wetgevingshandelingen betreffende meerjarenprogramma's 
die niet volgens de gewone wetgevingsprocedure worden 
vastgesteld, bevatten geen „noodzakelijk geacht bedrag”. 

Indien de Raad een financieel referentiebedrag wenst op te 
nemen, dient dat bedrag slechts ter illustratie van de wil 
van de wetgever en laat dat de in het VWEU vastgestelde 
begrotingsbevoegdheden van het Europees Parlement en de 
Raad onverlet. In alle wetgevingshandelingen waarin een 
dergelijk financieel referentiebedrag is genoemd, wordt 
daartoe een bepaling opgenomen. 

Indien overeenkomstig de overlegprocedure waarin de ge
meenschappelijke verklaring van het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie van 4 maart 1975 ( 1 ) voorziet, 
over het betrokken financieel referentiebedrag overeenstem
ming is bereikt, wordt dit bedrag als een referentiebedrag in 
de zin van punt 17 van dit akkoord beschouwd. 

C. Uitgaven betreffende visserijovereenkomsten 

19. Voor uitgaven in het kader van visserijovereenkomsten gel
den de volgende bijzondere regels: 

De Commissie verbindt zich ertoe het Europees Parlement 
regelmatig van de voorbereiding en het verloop van de 
onderhandelingen, met inbegrip van de gevolgen ervan 
voor de begroting, op de hoogte te houden. 

In het kader van de wetgevingsprocedure betreffende de 
visserijovereenkomsten verbinden de instellingen zich ertoe 
alles in het werk te stellen opdat alle procedures zo spoedig 
mogelijk worden afgewikkeld. 

Bedragen die in de begroting zijn voorzien voor nieuwe 
visserijovereenkomsten of voor de verlenging van visserij
overeenkomsten die in werking treden na 1 januari van het 
betrokken begrotingsjaar, worden opgevoerd in de reserve. 

Indien de kredieten betreffende visserijovereenkomsten, met 
inbegrip van de reserve, ontoereikend blijken, verstrekt de 
Commissie het Europees Parlement en de Raad de nodige 
gegevens voor een gedachtewisseling in de vorm van een 
— eventueel vereenvoudigde — trialoog over de oorzaken 
van deze situatie alsmede over de maatregelen die volgens 
gevestigde procedures kunnen worden genomen. De Com
missie stelt zo nodig passende maatregelen voor.
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Elk kwartaal verstrekt de Commissie het Europees Parle
ment en de Raad gedetailleerde gegevens over de tenuit
voerlegging van de geldende visserijovereenkomsten en een 
financiële prognose voor de rest van het jaar. 

20. Vertegenwoordigers van het Europees Parlement kunnen als 
waarnemer deelnemen aan bilaterale of multilaterale con
ferenties waar over internationale visserijovereenkomsten 
wordt onderhandeld, rekening houdend met de bevoegdhe
den van het Europees Parlement op het gebied van visserij
overeenkomsten en overeenkomstig de punten 25 en 26 
van het Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Eu
ropees Parlement en de Europese Commissie ( 1 ). 

21. Onverminderd de voorgeschreven procedure voor onder
handelingen over visserijovereenkomsten verbinden het Eu
ropees Parlement en de Raad zich ertoe in het kader van de 
begrotingssamenwerking tijdig een akkoord over adequate 
financiering van visserijovereenkomsten te bereiken. 

D. Uitgaven met betrekking tot de crisisreserve in de 
landbouwsector 

22. De kredieten voor de reserve voor crisissituaties in de land
bouwsector waarin is voorzien in artikel 25 van Verorde
ning (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de 
Raad ( 2 ) worden rechtstreeks in de algemene begroting van 
de Unie opgenomen. Het bedrag van de reserve dat niet 
voor crisismaatregelen beschikbaar is gesteld, wordt over
geheveld naar de rechtstreekse betalingen. 

Uitgaven betreffende maatregelen voor crises die zich tus
sen 16 oktober en het einde van het begrotingsjaar voor
doen, kunnen volgens de in de derde alinea vervatte voor
schriften uit de reserve van het volgende begrotingsjaar 
worden gefinancierd. 

Wanneer de Commissie van oordeel is dat de reserve moet 
worden aangesproken, overeenkomstig de desbetreffende 
wetgevingshandeling, legt zij het Europees Parlement en 
de Raad een voorstel voor tot overschrijving uit de reserve 
naar de begrotingsonderdelen waaruit de door haar nood
zakelijk geachte maatregelen worden gefinancierd. Voorstel
len van de Commissie tot overschrijving uit de reserve 
worden voorafgegaan door een onderzoek van de moge
lijkheden tot herschikking van kredieten. 

Overschrijvingen uit de reserve geschieden overeenkomstig 
het financieel reglement. 

Indien er geen eensgezindheid bestaat, wordt een trialoog
procedure ingeleid. 

E. Financiering van het gemeenschappelijk buitenlands 
en veiligheidsbeleid (GBVB) 

23. Het totale bedrag van de werkingsuitgaven van het GBVB 
wordt volledig in een begrotingshoofdstuk opgenomen, 
met als titel GBVB. Dit bedrag dekt de voorspelbare reële 
behoeften, zoals geraamd in het kader van de opstelling van 
de ontwerpbegroting op basis van jaarlijks door de hoge 

vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid (hierna „de hoge vertegenwoordiger” ge
noemd) gemaakte prognoses, met een redelijke marge 
voor onvoorziene acties. Er mogen geen middelen in een 
reserve worden opgenomen. 

24. Ten aanzien van de uitgaven van het GBVB die overeen
komstig artikel 41 van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie ten laste van de algemene begroting van de Unie 
komen, trachten de instellingen elk jaar in het bemidde
lingscomité en op basis van de door de Commissie opge
stelde ontwerpbegroting overeenstemming te bereiken over 
de ten laste van de algemene begroting van de Unie te 
brengen werkingsuitgaven en de verdeling ervan over de 
in de vierde alinea van dit punt voorgestelde artikelen 
van het GBVB-hoofdstuk van de begroting. Wordt geen 
overeenstemming bereikt, dan nemen het Europees Parle
ment en de Raad in de begroting het bedrag op dat in de 
voorgaande begroting was opgevoerd of, indien het lager is, 
het bedrag dat in de ontwerpbegroting wordt voorgesteld. 

Het totale bedrag van de werkingsuitgaven van het GBVB 
wordt over de in de vierde alinea voorgestelde artikelen van 
het GBVB-hoofdstuk van de begroting verdeeld. Elk artikel 
heeft betrekking op reeds vastgestelde instrumenten, op 
instrumenten die zijn voorzien maar nog niet zijn vast
gesteld en op alle andere toekomstige, d.w.z. niet-voorzie
ne, instrumenten die door de Raad in de loop van het 
betrokken begrotingsjaar zullen worden vastgesteld. 

Daar de Commissie overeenkomstig het financieel regle
ment de bevoegdheid heeft autonoom kredietoverschrijvin
gen tussen artikelen binnen het GBVB-hoofdstuk van de 
begroting, te verrichten, wordt derhalve de voor een snelle 
uitvoering van GBVB-optredens vereiste flexibiliteit gewaar
borgd. Mocht het bedrag van de GBVB-hoofdstuk van de 
begroting gedurende het begrotingsjaar ontoereikend zijn 
om de noodzakelijke uitgaven te dekken, dan komen het 
Europees Parlement en de Raad op voorstel van de Com
missie, met inachtneming van artikel 3 van de MFK-ver
ordening en punt 10 van dit akkoord, overeen met spoed 
een oplossing te vinden. 

Binnen het GBVB-hoofdstuk van de begroting zouden de 
artikelen waaronder de GBVB-optredens worden onder
gebracht, als volgt kunnen luiden: 

— de belangrijkste missies bedoeld in artikel 49, lid 1, 
onder g), van het financieel reglement, 

— crisisbeheersingsoperaties, preventie, oplossing en stabi
lisering van conflictsituaties en het toezien op en de 
tenuitvoerlegging van vredes- en veiligheidsprocessen, 

— non-proliferatie en ontwapening, 

— spoedeisende maatregelen, 

— voorbereidende en controlemaatregelen, 

— speciale vertegenwoordigers van de Europese Unie.

NL C 373/4 Publicatieblad van de Europese Unie 20.12.2013 

( 1 ) PB L 304 van 20.11.2010, blz. 47. 
( 2 ) Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de 

Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en 
de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (PB L 347 
van 20.12.2013, blz. 549).

C6_Interinstitutioneel akkoord betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer

- 102 - 



25. De hoge vertegenwoordiger raadpleegt het Europees Parle
ment jaarlijks over een uiterlijk op 15 juni van het betrok
ken jaar te verstrekken prospectief document dat de voor
naamste aspecten en de fundamentele keuzen van het 
GBVB behelst, met inbegrip van de financiële gevolgen 
ervan voor de algemene begroting van de Unie, een beoor
deling van de in jaar n-1 aangevangen maatregelen, alsmede 
een beoordeling van de coördinatie tussen en de comple
mentariteit van het GBVB en andere externe financiële in
strumenten van de Unie. Bovendien houdt de hoge ver
tegenwoordiger het Europees Parlement regelmatig op de 
hoogte door middel van gezamenlijke overlegvergaderingen 
die ten minste vijf keer per jaar in het kader van de gewone 
politieke dialoog over het GBVB plaatsvinden en die uiter
lijk in het bemiddelingscomité worden overeengekomen. 
Over de deelneming aan deze vergaderingen wordt om 
beurten besloten door het Europees Parlement en de Raad, 
rekening houdend met de doelstelling en de aard van de 
tijdens die vergaderingen uit te wisselen informatie. 

De Commissie wordt uitgenodigd om aan deze bijeenkom
sten deel te nemen. 

Wanneer de Raad een besluit op het gebied van het GBVB 
vaststelt dat uitgaven meebrengt, legt de hoge vertegen
woordiger het Europees Parlement onverwijld en in elk 
geval binnen vijf werkdagen daarna een schatting van de 
geraamde kosten („financieel memorandum”) voor, met 
name de kosten inzake tijdsduur, personeel, gebruik van 
gebouwen en andere infrastructuur, vervoermiddelen, oplei
dingsvereisten en veiligheidsregelingen. 

De Commissie licht het Europees Parlement en de Raad 
eenmaal per kwartaal in over de uitvoering van de GBVB- 
optredens en over de financiële prognoses voor de rest van 
het begrotingsjaar. 

F. Betrokkenheid van de instellingen ten aanzien van 
ontwikkelingsbeleidskwesties en het Europees Ontwik

kelingsfonds 

26. De Commissie zet een informele dialoog met het Europees 
Parlement op over ontwikkelingsbeleidskwesties, ongeacht 
de financieringsbron. De wijze waarop het Europees Parle
ment toezicht uitoefent op het Europees Ontwikkelings
fonds (EOF), zal op vrijwillige basis in overeenstemming 
worden gebracht met de desbetreffende, in het kader van 
de algemene begroting van de Unie, en met name ten aan
zien van het financieringsinstrument voor ontwikkelings
samenwerking, bestaande rechten van toezicht, volgens na
dere regelingen die in de informele dialoog worden vast
gesteld. 

Het Europees Parlement en de Raad nemen er nota van dat 
de Commissie, met het oog op, onder andere, versterking 
van het democratische toezicht op het ontwikkelingsbeleid, 
voornemens is voor te stellen het EOF vanaf 2021 in de 
begroting op te nemen. 

G. Samenwerking van de instellingen tijdens de begro
tingsprocedure inzake administratieve uitgaven 

27. De besparingen ten gevolge van het in de bijlage bij de 
MFK-verordening opgenomen maximum voor rubriek 5 
worden evenredig over alle instellingen en andere organen 
van de Unie verdeeld op basis van hun respectieve aandeel 
in de administratieve begrotingen. 

Iedere instelling, ieder orgaan of agentschap c.q. bureau 
dient ramingen van de uitgaven bij de jaarlijkse begrotings
procedure in te dienen conform de in de eerste alinea 
bedoelde richtsnoeren. 

Om de extra capaciteit ingevolge de verhoging van de ar
beidstijd tot 40 uur per week te neutraliseren, komen het 
Europees Parlement, de Raad en de Commissie overeen hun 
personeel ten opzichte van het personeelsbestand op 1 ja
nuari 2013 geleidelijk met 5 % te verminderen ( 1 ). Deze 
vermindering geldt voor alle instellingen, organen, agent
schappen en bureaus en moet tussen 2013 en 2017 wor
den uitgevoerd. Deze vermindering laat de begrotingsrech
ten van het Europees Parlement en de Raad onverlet. 

DEEL III 

GOED FINANCIEEL BEHEER VAN DE MIDDELEN VAN DE 
UNIE 

A. Gezamenlijk beheer 

28. De Commissie zorgt ervoor dat het Europees Parlement, de 
Raad en de Rekenkamer op hun verzoek alle informatie en 
documentatie ontvangen die nodig wordt geacht voor de 
uitoefening van de bevoegdheden van het Europees Parle
ment, de Raad of de Rekenkamer uit hoofde van het VWEU 
en die verband houdt met middelen van Unie die via inter
nationale organisaties in het kader van de met deze orga
nisaties gesloten verificatieovereenkomsten zijn uitgegeven. 

Evaluatieverslag 

29. In het evaluatieverslag waarin is voorzien bij artikel 318 
VWEU maakt de Commissie een onderscheid tussen het 
intern beleid, dat op de Europa 2020-strategie is toe
gespitst, en het externe beleid en maakt zij meer gebruik 
van informatie over prestaties, waaronder prestatiecontro
leresultaten, om de financiën van de Unie te toetsen aan de 
behaalde resultaten. 

Financiële programmering 

30. De Commissie dient tweemaal per jaar — de eerste maal in 
april of mei (samen met de documenten die de ontwerp
begroting vergezellen) en de tweede maal in december of 
januari (na de vaststelling van de algemene begroting van 
de Unie) — een volledige financiële programmering in voor 
de rubrieken 1 (behalve de sub-rubriek voor „economische, 
sociale en territoriale samenhang”), 2 (slechts voor „milieu” 
en „visserij”), 3 en 4 van het MFK. In deze per rubriek, 
beleidsgebied en begrotingsonderdeel opgestelde program
mering dient te worden gedifferentieerd naar: 

a) de geldende wetgeving, waarbinnen een onderscheid 
wordt gemaakt tussen meerjarenprogramma's en jaar
lijkse acties: 

— voor de meerjarenprogramma's dient de Commissie 
aan te geven volgens welke procedure zij zijn aange
nomen (gewone of bijzondere wetgevingsprocedure), 
de looptijd, het totale referentiebedrag van de finan
ciële middelen en het voor administratieve uitgaven 
bestemde aandeel daarvan;
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— voor jaarlijkse acties (met betrekking tot voorberei
dende acties en proefprojecten, agentschappen/bu
reaus) en voor op grond van de prerogatieven van 
de Commissie gefinancierde activiteiten dient de 
Commissie meerjarige ramingen te verstrekken en 
de marges aan te geven die resteren onder de in 
Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 van 
de Commissie ( 1 ) toegestane maxima; 

b) hangende wetgevingsvoorstellen: lopende Commissie
voorstellen, volgens de laatste stand van zaken. 

De Commissie dient na te gaan hoe er een kruisverwijzing 
tot stand kan worden gebracht tussen de financiële pro
grammering en de betreffende wetgevingsprogrammering, 
opdat de ramingen nauwkeuriger en betrouwbaarder kun
nen worden. Voor elk wetgevingsvoorstel dient de Com
missie te vermelden of dit in het april- of het december
programma is opgenomen. Het Europees Parlement en de 
Raad dienen met name in kennis te worden gesteld van: 

a) alle nieuwe wetgevingshandelingen die zijn aangenomen 
en alle hangende voorstellen die zijn ingediend, maar die 
niet zijn opgenomen in het april- of het decemberpro
gramma (met de desbetreffende bedragen); 

b) de in het jaarlijkse wetgevingsprogramma van de Com
missie beoogde wetgeving, met vermelding of de acties 
al dan niet financiële gevolgen zullen hebben. 

Indien nodig dient de Commissie melding te maken van de 
herprogrammering die de nieuwe wetgevingsvoorstellen 
noodzakelijk maken. 

B. Agentschappen en Europese scholen 

31. Voordat zij een voorstel voor de oprichting van een nieuw 
agentschap indient, dient de Commissie een degelijke, vol
ledige en objectieve effectbeoordeling te verrichten, waarin 
onder meer rekening wordt gehouden met de kritische 
massa aan personeel en vaardigheden, kosten-batenaspec
ten, subsidiariteit en proportionaliteit, het effect op natio
nale en uniale werkzaamheden en de budgettaire gevolgen 
voor de desbetreffende uitgavenrubriek. Het Europees Parle
ment en de Raad verbinden zich ertoe, onverminderd de 
wetgevingsprocedures voor de oprichting van agentschap
pen, in het kader van de begrotingssamenwerking op grond 
van de desbetreffende informatie tijdig tot een akkoord te 
komen over de financiering van het voorgestelde agent
schap. 

De volgende procedurestappen worden daarbij gevolgd: 

— ten eerste legt de Commissie stelselmatig elk voorstel 
tot oprichting van een nieuw agentschap voor aan de 

eerste trialoogvergadering na de aanneming van het 
voorstel, waarbij zij tevens het financieel memorandum 
bij de ontwerprechtshandeling waarin de oprichting van 
het agentschap wordt voorgesteld, overlegt en de gevol
gen van het voorstel voor de resterende periode van de 
financiële programmering uiteenzet; 

— ten tweede staat de Commissie de wetgever gedurende 
het wetgevingsproces bij in het beoordelen van de fi
nanciële gevolgen van de voorgestelde wijzigingen. Die 
financiële gevolgen dienen in overweging te worden 
genomen tijdens de desbetreffende wetgevingstrialogen; 

— ten derde dient de Commissie vóór de afsluiting van het 
wetgevingsproces een bijgewerkt financieel memoran
dum in waarin rekening is gehouden met mogelijke 
wijzigingen door de wetgever; dit financieel memoran
dum wordt op de agenda van de laatste wetgevings
trialoog geplaatst en wordt formeel bekrachtigd door 
de wetgever. Het wordt ook op de agenda van een 
volgende (in spoedeisende gevallen vereenvoudigde) 
budgettaire trialoogvergadering geplaatst met het oog 
op het bereiken van overeenstemming over de financie
ring; 

— ten vierde wordt de overeenstemming die in het kader 
van een trialoog is bereikt, rekening houdend met de 
begrotingsraming door de Commissie met betrekking 
tot de inhoud van het wetgevingsproces, bevestigd in 
een gezamenlijke verklaring. Die overeenstemming 
dient goedgekeurd te worden door het Europees Parle
ment en de Raad conform hun eigen reglement van 
orde. 

Dezelfde procedure wordt gevolgd voor alle wijzigingen 
van een rechtshandeling betreffende een agentschap die ge
volgen zouden hebben voor de middelen van het betrokken 
agentschap. 

Indien de taken van een agentschap ingrijpend worden 
gewijzigd zonder dat de rechtshandeling tot oprichting 
van dat agentschap wordt gewijzigd, stelt de Commissie 
het Europees Parlement en de Raad hiervan in kennis mid
dels een herzien financieel memorandum, zodat het Euro
pees Parlement en de Raad tijdig overeenstemming kunnen 
bereiken over de financiering van het agentschap. 

32. De toepasselijke bepalingen van de gemeenschappelijke 
aanpak die is gehecht aan de op 19 juli 2012 ondertekende 
gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de 
Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie 
over de gedecentraliseerde agentschappen, moeten bij de 
begrotingsprocedure ter dege in aanmerking worden ge
nomen.
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33. Wanneer de raad van bestuur van een Europese school overweegt een nieuwe Europese school op te 
richten, wordt mutatis mutandis een soortgelijke procedure gevolgd om de budgettaire gevolgen voor de 
algemene begroting van de Unie vast te stellen. 

Gedaan te Brussel, 9 december 2013. 

Voor de Raad 
De voorzitter 

J. BERNATONIS 

Voor de Commissie 

J. LEWANDOWSKI 
Lid van de Commissie 

Gedaan te Straatsburg, 10 december 2013. 

Voor het Europees Parlement 
De voorzitter 

M. SCHULZ
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BIJLAGE 

Interinstitutionele samenwerking tijdens de begrotingsprocedure 

Deel A. Tijdschema voor de begrotingsprocedure 

1. De instellingen stellen tijdig vóór de aanvang van de begrotingsprocedure een pragmatisch tijdschema vast op basis 
van de huidige praktijk. 

Deel B. Prioriteiten voor de begrotingsprocedure 

2. Tijdig vóór de aanneming van de ontwerpbegroting door de Commissie wordt een trialoog belegd om de mogelijke 
begrotingsprioriteiten voor het komende begrotingsjaar te bespreken. 

Deel C. Opstelling van de ontwerpbegroting en actualisering van de ramingen 

3. De instellingen, behalve de Commissie, wordt verzocht hun raming vóór eind maart vast te stellen. 

4. De Commissie dient ieder jaar een ontwerpbegroting in, die de werkelijke financieringsbehoeften van de Unie 
weerspiegelt. 

Zij houdt rekening met: 

a) door de lidstaten verstrekte prognoses met betrekking tot de Structuurfondsen; 

b) de mogelijkheid tot besteding van de kredieten, waarbij zij ernaar streeft een strikte verhouding tussen de kredieten 
voor vastleggingen en de kredieten voor betalingen te waarborgen; 

c) de mogelijkheden om nieuwe beleidsmaatregelen uit te voeren door middel van proefprojecten, nieuwe voor
bereidende acties, of beide, of om tot hun einde gekomen meerjarenacties voort te zetten, na de voorwaarden voor 
het verkrijgen van een basishandeling in de zin van het financieel reglement te hebben beoordeeld (definitie van 
een basishandeling, noodzaak van een basishandeling voor besteding en uitzonderingen); 

d) de noodzaak om te zorgen voor een ontwikkeling van de uitgaven ten opzichte van het voorgaande begrotingsjaar 
die met de eisen van de begrotingsdiscipline in overeenstemming is. 

5. De instellingen vermijden zoveel mogelijk om in de begroting begrotingsonderdelen voor beleidsuitgaven van onbe
tekenende bedragen op te nemen. 

6. Het Europees Parlement en de Raad verbinden zich er ook toe rekening te houden met de evaluatie van de 
mogelijkheden voor de uitvoering van de begroting die de Commissie in haar ontwerpen alsook in het raam van 
de uitvoering van de lopende begroting heeft verricht. 

7. Ter wille van een goed financieel beheer en gelet op de gevolgen van de in de titels en hoofdstukken van de 
begrotingsnomenclatuur aangebrachte wezenlijke veranderingen aangaande de plicht van de diensten van de Com
missie inzake beheersverslagen, verbinden het Europees Parlement en de Raad zich ertoe alle wezenlijke veranderin
gen tijdens de bemiddelingsprocedure met de Commissie te bespreken. 

8. Ter wille van loyale en deugdelijke samenwerking zeggen het Europees Parlement en de Raad toe gedurende de 
volledige begrotingsprocedure en met name gedurende de bemiddelingsprocedure geregelde en actieve contacten op 
alle niveaus onderhouden door middel van hun respectieve onderhandelaars. Het Europees Parlement en de Raad 
verbinden zich ertoe tijdig en permanent op formeel en informeel niveau relevante informatie en documenten uit te 
wisselen en gedurende de bemiddelingsperiode in samenwerking met de Commissie technische of informele bij
eenkomsten te houden. De Commissie zorgt voor tijdige en gelijke toegang tot informatie en documenten voor het 
Europees Parlement en de Raad. 

9. Tot de bijeenkomst van het bemiddelingscomité kan de Commissie overeenkomstig artikel 314, lid 2, VWEU indien 
nodig de ontwerpbegroting wijzigen, onder meer door middel van een nota van wijzigingen waarin de ramingen van 
de landbouwuitgaven worden geactualiseerd. De Commissie verstrekt het Europees Parlement en de Raad ter over
weging informatie over deze actualiseringen, zodra die beschikbaar is. Zij verstrekt het Europees Parlement en de 
Raad alle bewijsstukken die deze noodzakelijk acht. 

Deel D. Begrotingsprocedure vóór de bemiddelingsprocedure 

10. Tijdig vóór de lezing in de Raad wordt een trialoog belegd om de instellingen de gelegenheid te geven van gedachten 
te wisselen over de ontwerpbegroting. 

11. Om de Commissie in staat te stellen tijdig de uitvoerbaarheid te onderzoeken van de door het Europees Parlement en 
de Raad overwogen wijzigingen waarbij nieuwe voorbereidende acties of proefprojecten in het leven worden geroe
pen of bestaande worden verlengd, geven het Europees Parlement en de Raad de Commissie kennis van hun 
voornemens dienaangaande, opdat een eerste bespreking daarvan reeds kan plaatsvinden tijdens die trialoog. 

12. Een trialoog kan worden belegd voor de plenaire stemming in het Europees Parlement.
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Deel E. Bemiddelingsprocedure 

13. Indien het Europees Parlement amendementen vaststelt op het standpunt van de Raad, neemt de voorzitter van de 
Raad tijdens dezelfde plenaire vergadering nota van de verschillende opvattingen van beide instellingen en stemt hij 
ermee in dat de voorzitter van het Europees Parlement onverwijld het bemiddelingscomité bijeenroept. De brief 
waarbij het bemiddelingscomité wordt bijeengeroepen, wordt verzonden uiterlijk op de eerste werkdag van de week 
volgend op het einde van de vergaderperiode van het Europees Parlement waarin de plenaire stemming heeft 
plaatsgevonden; de bemiddelingsperiode begint de daaropvolgende dag. De termijn van 21 dagen wordt berekend 
overeenkomstig Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 van de Raad ( 1 ). 

14. Mocht de Raad niet met alle door het Europees Parlement aangenomen amendementen kunnen instemmen, dan 
bevestigt hij dit in een brief die wordt verzonden vóór de eerste in de bemiddelingsperiode geplande vergadering. In 
dat geval gaat het bemiddelingscomité volgens de in de onderstaande alinea's vastgestelde procedure te werk. 

15. Het voorzitterschap van het bemiddelingscomité wordt gezamenlijk bekleed door vertegenwoordigers van het Euro
pees Parlement en van de Raad. De vergaderingen van het bemiddelingscomité worden voorgezeten door de mede
voorzitter van de instelling waar de bijeenkomst plaatsvindt. Iedere instelling wijst, overeenkomstig haar eigen 
reglement van orde, haar deelnemers aan iedere bijeenkomst aan en stelt haar mandaat voor de onderhandelingen 
vast. Het Europees Parlement en de Raad worden op een passend niveau vertegenwoordigd in het bemiddelings
comité, zodanig dat elke delegatie haar respectieve instelling politiek kan binden en er werkelijk vooruitgang kan 
worden geboekt met het oog op een definitief akkoord. 

16. De Commissie neemt overeenkomstig artikel 314, lid 5, tweede alinea, VWEU aan de werkzaamheden van het 
bemiddelingscomité deel en neemt alle nodige initiatieven om de standpunten van het Europees Parlement en de 
Raad nader tot elkaar te brengen. 

17. De trialogen vinden gedurende de gehele bemiddelingsprocedure plaats, op verschillende niveaus van vertegenwoor
diging, om de nog niet afgedane problemen op te lossen en het bereiken van overeenstemming in het bemiddelings
comité voor te bereiden. 

18. De bijeenkomsten van het bemiddelingscomité en de trialogen vinden beurtelings plaats in de gebouwen van het 
Europees Parlement en die van de Raad, opdat de voorzieningen, waaronder de tolkenfaciliteiten, gelijkelijk worden 
gebruikt. 

19. De data voor de bijeenkomsten van het bemiddelingscomité en de trialogen worden van tevoren overeengekomen 
door de instellingen. 

20. Het bemiddelingscomité beschikt over een gemeenschappelijk dossier (de basisdocumentatie) waarin de verschillende 
fasen van de begrotingsprocedure worden vergeleken ( 2 ). Deze documenten bevatten bedragen per begrotingsonder
deel, totaalbedragen per rubriek van het MFK en een geconsolideerd document met bedragen en opmerkingen 
betreffende alle begrotingsonderdelen die in technische zin nog niet als afgesloten worden beschouwd. Onverminderd 
het uiteindelijke besluit van het bemiddelingscomité wordt een speciaal document opgesteld met de lijst van alle 
begrotingsonderdelen die in technische zin als afgesloten worden beschouwd ( 3 ). Deze documenten worden ingedeeld 
volgens de begrotingsnomenclatuur. 

Er worden ook andere documenten toegevoegd aan de basisdocumentatie ten behoeve van het bemiddelingscomité, 
waaronder een uitvoerbaarheidsnota van de Commissie over het standpunt van de Raad en de amendementen van 
het Europees Parlement en alle brieven van andere instellingen over het standpunt van de Raad of de amendementen 
van het Europees Parlement. 

21. Met het oog op een akkoord aan het einde van de bemiddelingsperiode worden in de trialoogvergaderingen de 
volgende aspecten behandeld: 

— afbakening van het terrein voor de onderhandelingen over de te bespreken begrotingsvraagstukken; 

— goedkeuring van de lijst van in technische zin afgesloten begrotingsonderdelen, onder voorbehoud van een 
definitief akkoord over de volledige begroting voor het begrotingsjaar; 

— bespreking van de ingevolge het eerste streepje geselecteerde vraagstukken met het oog op mogelijke akkoorden 
die door het bemiddelingscomité moeten worden goedgekeurd; 

— behandeling van thematische vraagstukken, onder meer per rubriek van het MFK. 

Tijdens of onmiddellijk na iedere trialoogvergadering worden gezamenlijk de voorlopige conclusies opgesteld en 
wordt er overeenstemming over de agenda voor de volgende vergadering bereikt. De instelling waar de trialoog
vergadering plaatsvindt, stelt deze conclusies op schrift en zij worden geacht na 24 uur voorlopig te zijn goedge
keurd, onverminderd het definitieve besluit van het bemiddelingscomité. 

22. Ter vergadering beschikt het bemiddelingscomité over de conclusies van de trialogen en over een document met de 
begrotingsonderdelen waarover tijdens die trialogen, met het oog op mogelijke bekrachtiging, voorlopige overeen
stemming is bereikt.
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23. Het in artikel 314, lid 5, VWEU bedoelde gemeenschappelijk ontwerp wordt opgesteld door de secretariaten van het 
Europees Parlement en de Raad, met steun van de Commissie. Het ontwerp bestaat uit een begeleidende nota van de 
voorzitters van de twee delegaties aan de voorzitter van het Europees Parlement en de voorzitter van Raad, waarin 
staat vermeld op welke datum het bemiddelingscomité een akkoord heeft bereikt, en uit bijlagen, die de volgende 
gegevens bevatten: 

— bedragen per begrotingsonderdeel voor alle begrotingsposten en samenvattende cijfers per rubriek van het MFK; 

— een geconsolideerd document, met bedragen en de definitieve tekst voor alle onderdelen die tijdens de bemid
delingsprocedure zijn gewijzigd; 

— de lijst van onderdelen die niet zijn gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbegroting of het standpunt van de 
Raad. 

Het bemiddelingscomité kan tevens zijn goedkeuring hechten aan conclusies en eventuele gezamenlijke verklaringen 
met betrekking tot de begroting. 

24. Het gemeenschappelijk ontwerp wordt vertaald in de officiële talen van de instellingen van de Unie (door de diensten 
van het Europees Parlement) en ter goedkeuring voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad binnen een 
termijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum waarop overeenstemming is bereikt over het conform punt 23 
opgestelde gemeenschappelijk ontwerp. 

Nadat het gemeenschappelijk ontwerp is goedgekeurd, wordt aan de begroting in juridisch-taalkundig opzicht de 
laatste hand gelegd, waarbij de bijlagen van het gemeenschappelijk ontwerp worden ingevoegd in de begrotings
onderdelen die tijdens de bemiddelingsprocedure niet zijn gewijzigd. 

25. De instelling waar de (trialoog- of bemiddelings)vergaderingen plaatsvinden, stelt tolkenfaciliteiten ter beschikking 
voor alle talen van de talenregeling zoals die geldt voor de vergaderingen van het bemiddelingscomité, alsmede 
vertolking op ad-hocbasis voor de trialogen. 

De reproductie en de distributie van de vergaderdocumenten worden verzorgd door de instelling waar de vergadering 
plaatsvindt. 

De diensten van de drie instellingen werken samen bij het op schrift stellen van de resultaten van de onderhan
delingen ten behoeve van de voltooiing van het gemeenschappelijk ontwerp. 

Deel F. Gewijzigde begrotingen 

Algemene beginselen 

26. Aangezien gewijzigde begrotingen vaak betrekking hebben op specifieke en soms dringende kwesties, komen de 
instellingen overeen de onderstaande beginselen toe te passen om in een gepaste interinstitutionele samenwerking te 
kunnen voorzien met het oog op een soepel en vlot verlopend besluitvormingsproces voor gewijzigde begrotingen, 
en daarbij indien mogelijk te vermijden dat een bemiddelingsvergadering moet worden bijeengeroepen. 

27. De instellingen streven ernaar het aantal gewijzigde begrotingen zoveel mogelijk te beperken. 

Tijdschema 

28. De Commissie stelt het Europees Parlement en de Raad vooraf in kennis van de mogelijke data van aanneming van 
ontwerpen van gewijzigde begroting, wat de uiteindelijke datum van aanneming onverlet laat. 

29. Overeenkomstig zijn eigen reglement van orde streven het Europees Parlement en de Raad ernaar het door de 
Commissie ingediende ontwerp van gewijzigde begroting spoedig na de aanneming door de Commissie te behan
delen. 

30. Om de procedure te bespoedigen, stemmen het Europees Parlement en de Raad de planning van hun respectieve 
werkzaamheden zoveel mogelijk op elkaar af, teneinde de procedure samenhangend en convergerend te laten ver
lopen. Daarom trachten zij zo snel mogelijk een indicatief tijdschema vast te stellen voor de diverse stappen die 
leiden tot de uiteindelijke vaststelling van de gewijzigde begroting. 

Het Europees Parlement en de Raad houden rekening met de relatieve urgentie van de gewijzigde begroting en de 
noodzaak om deze tijdig goed te keuren, wil deze nog dienstig zijn in het betrokken begrotingsjaar. 

Samenwerking tijdens de lezingen 

31. De instellingen werken te goeder trouw samen gedurende de gehele procedure en doen er alles aan om de vaststelling 
van gewijzigde begrotingen in een vroeg stadium van de procedure mogelijk te maken. 

In voorkomend geval en indien er een potentieel verschil van inzicht is, kan het Europees Parlement of de Raad, 
alvorens elk hun definitieve standpunt in te nemen over de gewijzigde begroting, of ook de Commissie, op enig 
moment voorstellen een specifieke trialoog te beleggen om de verschillen van inzicht te bespreken en te trachten een 
compromis te bereiken. 

32. Alle door de Commissie ingediende en nog niet definitief goedgekeurde ontwerpen van gewijzigde begroting worden 
stelselmatig op de agenda van de in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure geplande trialoogvergaderingen 
gezet. De Commissie licht de ontwerpen van gewijzigde begroting toe en het Europees Parlement en de Raad maken, 
voor zover mogelijk, hun respectieve standpunt bekend vóór de trialoog. 

33. Indien tijdens de trialoog een compromis wordt bereikt, verbinden het Europees Parlement en de Raad zich ertoe bij 
de bespreking van de gewijzigde begroting overeenkomstig het VWEU en hun reglement van orde rekening te 
houden met de resultaten van de trialoog.
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Samenwerking na de lezingen 

34. Als het Europees Parlement het standpunt van de Raad zonder amendementen goedkeurt, is de gewijzigde begroting 
vastgesteld overeenkomstig het VWEU. 

35. Als het Europees Parlement met een meerderheid van zijn leden amendementen aanneemt, is artikel 314, lid 4, onder 
c), VWEU van toepassing. Vóór de bijeenkomst van het bemiddelingscomité wordt echter een trialoogvergadering 
belegd. 

— indien tijdens de trialoog overeenstemming wordt bereikt en mits het Europees Parlement en de Raad de 
resultaten van de trialoog aanvaarden, wordt de bemiddeling afgesloten met een briefwisseling, zonder bijeen
komst van het bemiddelingscomité; 

— indien tijdens de trialoog geen overeenstemming wordt bereikt, komt het bemiddelingscomité bijeen, dat zijn 
werkzaamheden organiseert met inachtneming van de omstandigheden, teneinde het besluitvormingsproces, voor 
zover mogelijk, af te ronden binnen de in artikel 314, lid 5, VWEU genoemde termijn van eenentwintig dagen. 
Het bemiddelingscomité kan zijn conclusies vaststellen in een briefwisseling. 

Deel G. „Reste à liquider” (RAL) 

36. Aangezien voor een geordende ontwikkeling van de totale kredieten voor betalingen ten opzichte van de kredieten 
voor vastleggingen moet worden gezorgd teneinde een abnormale verschuiving van RAL van het ene jaar naar het 
andere te vermijden, komen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie overeen nauw toe te zien op het 
niveau van de RAL, zodat het risico kan worden beperkt dat de uitvoering van de programma's van de Unie aan het 
einde van de looptijd van het MFK wordt belemmerd door een gebrek aan betalingskredieten. 

Om in alle hoofdstukken een houdbaar beheer en profiel van de betalingen te waarborgen, worden in alle rubrieken 
de doorhalingsregels, en met name de regels inzake automatische doorhalingen, strikt toegepast. 

Tijdens de begrotingsprocedure komen de instellingen regelmatig bijeen teneinde de stand van zaken en de voor
uitzichten betreffende de uitvoering van de begroting in het lopende jaar en in de toekomstige jaren gezamenlijk te 
beoordelen. Dat gebeurt in de vorm van specifieke interinstitutionele bijeenkomsten op het passende niveau, voor
afgaand waaraan de Commissie per fonds en per lidstaat een gedetailleerde stand van zaken zal geven met betrekking 
tot de uitvoering van betalingen, ontvangen terugbetalingsverzoeken en herziene prognoses. Teneinde ervoor te 
zorgen dat de Unie al haar financiële verplichtingen die voortvloeien uit bestaande en toekomstige verbintenissen 
in de periode 2014-2020 kan voldoen overeenkomstig artikel 323 VWEU, analyseren en bespreken het Europees 
Parlement en de Raad met name de ramingen van de Commissie inzake het vereiste niveau van de betalingskredieten.
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II

(Mededelingen)

INTERINSTITUTIONELE AKKOORDEN

EUROPEES PARLEMENT

COMMISSIE

Akkoord tussen het Europees Parlement en de Commissie betreffende de wĳze van toepassing van
Besluit 1999/468/EG van de Raad tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de

aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden, gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG

(2008/C 143/01)

Verstrekking van gegevens aan het Europees Parlement

1. Krachtens artikel 7, lid 3, van Besluit 1999/468/EG (1), houdt de Commissie het Europees Parlement
regelmatig op de hoogte van de werkzaamheden van de comités (2), en wel op een wijze die de transpa-
rantie van het systeem van toezending waarborgt, alsook een opgave van de toegezonden gegevens en
van de onderscheiden fasen van de procedure mogelijk maakt. Te dien einde ontvangt het Parlement,
tegelĳk met de leden van de comités en onder dezelfde voorwaarden, de ontwerpagenda's van de verga-
deringen en de ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die deze comités worden voorgelegd krachtens
de volgens de procedure van artikel 251 van het EG-Verdrag vastgestelde basisbesluiten, alsmede de
uitslagen van de stemmingen, beknopte verslagen van de vergaderingen en de lĳsten van de instanties
en organisaties waartoe de personen behoren die door de lidstaten zĳn aangewezen om hen te vertegen-
woordigen.

Register

2. De Commissie stelt een register in van alle documenten die het Europees Parlement worden toege-
zonden (3). Het Europees Parlement heeft rechtstreekse toegang tot dit register. Overeenkomstig artikel 7,
lid 5, van Besluit 1999/468/EG, worden de gegevens van alle aan het Europees Parlement toegezonden
documenten openbaar gemaakt.

3. Overeenkomstig de toezeggingen die de Commissie heeft gedaan in haar verklaring over artikel 7, lid 3,
van Besluit 1999/468/EG (4), maakt, zodra aan de technische voorwaarden hiervoor is voldaan, het in
punt 2 bedoelde register het volgende mogelijk:

— een duidelijke opgave van de documenten waarop dezelfde procedure van toepassing is en alle wijzi-
gingen betreffende de uitvoeringsmaatregelen in elke fase van de procedure;

— een opgave van de fase van de procedure en het tijdschema;

— het maken van een duidelijk onderscheid tussen de ontwerpmaatregelen die het Europees Parlement
op hetzelfde tijdstip als de leden van het comité uit hoofde van het recht op gegevensverstrekking
ontvangt, en het aan het Europees Parlement toegezonden definitieve ontwerp na het advies van het
comité;
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— een duidelijke vaststelling van alle wijzigingen ten opzichte van de reeds aan het Europees Parlement
toegezonden documenten.

4. Wanneer het Europees Parlement en de Commissie, na een overgangsperiode die ingaat bij de inwer-
kingtreding van dit akkoord, concluderen dat het systeem op bevredigende wijze functioneert, geschiedt
de toezending van documenten aan het Europees Parlement door middel van een elektronische kennis-
geving, die een link bevat naar het in punt 2 bedoelde register. Dit besluit wordt genomen door middel
van een briefwisseling tussen de voorzitters van beide instellingen. Gedurende de overgangsperiode
worden de documenten aan het Europees Parlement toegezonden als bijlage bij een elektronisch post-
bericht.

5. Voorts stemt de Commissie ermee in het Europees Parlement op verzoek van zĳn bevoegde parlemen-
taire commissie, ter kennisneming, specifieke ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen toe te zenden
waarvan de basisbesluiten niet volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag zĳn vastgesteld,
maar die voor het Europees Parlement van bĳzonder belang zĳn. Deze maatregelen worden opgenomen
in het in punt 2 bedoelde register, met een kennisgeving aan het Europees Parlement.

6. Naast de in punt 1 bedoelde beknopte verslagen van de vergaderingen, kan het Europees Parlement om
inzage in de notulen van de comités verzoeken (1). De Commissie onderzoekt elk verzoek per geval,
volgens de in bijlage I bij het Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de
Commissie vastgestelde regels (2).

Vertrouwelijke documenten

7. Vertrouwelĳke documenten worden behandeld volgens de interne administratieve procedures die elke
instelling daartoe heeft vastgesteld, zodat alle nodige waarborgen worden geboden.

Resoluties van het Europees Parlement op grond van artikel 8 van Besluit 1999/468/EG

8. Op grond van artikel 8 van Besluit 1999/468/EG kan het Europees Parlement in een met redenen
omklede resolutie verklaren, dat een ontwerp van maatregelen ter uitvoering van een volgens de proce-
dure van artikel 251 van het Verdrag vastgesteld basisbesluit de bĳ dit basisbesluit verleende uitvoerings-
bevoegdheden overschrĳdt.

9. Het Europees Parlement neemt deze resoluties aan overeenkomstig zijn Reglement, binnen een termĳn
van een maand na ontvangst van het definitieve ontwerp van uitvoeringsmaatregelen in de aan de leden
van het betrokken comité voorgelegde taalversies.

10. Het Europees Parlement en de Commissie komen overeen, dat er permanent een kortere termijn moet
worden vastgesteld voor bepaalde typen urgente uitvoeringsmaatregelen waarover in het belang van een
goed beheer een sneller besluit moet worden genomen. Dit geldt in het bijzonder voor bepaalde typen
maatregelen met betrekking tot het externe beleid, met inbegrip van humanitaire en noodhulp, de
bescherming van de gezondheid en van de veiligheid, alsmede de uitzonderingen op de voorschriften
inzake het plaatsen van overheidsopdrachten. De betrokken typen maatregelen en de hiervoor geldende
termijnen worden vastgelegd in een akkoord tussen het lid van de Commissie en de voorzitter van de
bevoegde parlementaire commissie. Dit soort akkoorden kan op elk tijdstip door elk van beide partijen
worden opgezegd.

11. Behoudens de in punt 10 bedoelde gevallen, is de termĳn korter in urgente gevallen alsmede wanneer
het gaat om maatregelen van dagelĳks beheer en/of met een beperkte geldigheidsduur. In uiterst urgente
gevallen, met name om redenen in verband met de volksgezondheid, kan de termĳn zeer kort zĳn. Het
bevoegde lid van de Commissie stelt met opgave van redenen de termĳn vast. Het Europees Parlement
kan vervolgens een procedure volgen waarbĳ de toepassing van artikel 8 van Besluit 1999/468/EG aan
zĳn bevoegde parlementaire commissie kan worden gedelegeerd, die de Commissie binnen de betrokken
termijn kan antwoorden.
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12. Zodra de diensten van de Commissie voorzien, dat onder de punten 10 en 11 vallende ontwerpmaatre-
gelen eventueel aan een comité moeten worden voorgelegd, delen zij dit informeel aan het secretariaat
van de bevoegde parlementaire commissie of commissies mede. Zodra de eerste versie van de ontwerp-
maatregelen aan de leden van het comité is voorgelegd, stellen de diensten van de Commissie het secre-
tariaat van die parlementaire commissie of commissies in kennis van de urgentie ervan en van de
termijnen die gelden wanneer het definitieve ontwerp is voorgelegd.

13. Na de aanneming door het Europees Parlement van een in punt 8 bedoelde resolutie, of een in punt 11
bedoeld antwoord stelt het bevoegde lid van de Commissie het Europees Parlement of eventueel de
bevoegde parlementaire commissie in kennis van het gevolg dat de Commissie voornemens is hieraan
te geven.

14. De in de punten 10 tot en met 13 bedoelde gegevens worden opgenomen in het register.

Regelgevingsprocedure met toetsing

15. Wanneer de regelgevingsprocedure met toetsing van toepassing is, stelt de Commissie, na de stemming
in het comité, het Europees Parlement in kennis van de geldende termijnen. Onverminderd punt 16
beginnen deze termijnen pas te lopen vanaf de datum waarop het Europees Parlement alle taalversies
heeft ontvangen.

16. Wanneer ingekorte termijnen gelden (artikel 5 bis, lid 5, onder b), van Besluit 1999/468/EG) en in
urgente gevallen (artikel 5 bis, lid 6, van Besluit 1999/468/EG), begint de termijn te lopen vanaf de
datum van ontvangst door het Europees Parlement van het definitieve ontwerp van uitvoeringsmaatre-
gelen in de aan de leden van het comité voorgelegde taalversies, behoudens bezwaar van de voorzitter
van de parlementaire commissie. De Commissie tracht in elk geval alle taalversies zo spoedig mogelijk
aan het Europees Parlement te zenden. Zodra de diensten van de Commissie voorzien, dat de onder
artikel 5 bis, lid 5, onder b), of lid 6, vallende ontwerpmaatregelen eventueel aan een comité moeten
worden voorgelegd, delen zij dit informeel aan het secretariaat van de bevoegde parlementaire
commissie of commissies mede.

Financiële diensten

17. Overeenkomstig haar verklaring over artikel 7, lid 3, van Besluit 1999/468/EG verbindt de Commissie
zich met betrekking tot financiële diensten ertoe:

— de functionaris van de Commissie die een vergadering van een comité voorzit, het Europees
Parlement na elke vergadering van het comité desgevraagd verslag te doen uitbrengen over alle
besprekingen over de aan het comité voorgelegde ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen;

— eventuele vragen over de besprekingen betreffende aan een comité voorgelegde uitvoeringsbepa-
lingen mondeling of schriftelijk te beantwoorden.

Ten slotte zorgt de Commissie ervoor, dat de toezeggingen die zijn gedaan tijdens de plenaire vergade-
ring van het Parlement op 5 februari 2002 (1) en een tweede maal tijdens de plenaire vergadering van
31 maart 2004 (2), alsmede de toezeggingen in de punten 1 tot en met 7 van de brief van 2 oktober
2001 (3) van Commissielid Bolkestein aan de voorzitster van de Commissie economische en monetaire
zaken van het Europees Parlement, worden nagekomen met betrekking tot de gehele sector financiële
dienstverlening (met inbegrip van effecten, het bank- en verzekeringswezen, bedrijfspensioenen en boek-
houding).

Jaarrooster van parlementaire werkzaamheden

18. Behalve wanneer ingekorte termijnen gelden of in urgente gevallen, houdt de Commissie bij het
toezenden van documenten krachtens dit akkoord rekening met de recesperioden van het Europees
Parlement (winterreces, zomerreces en de Europese verkiezingen), teneinde te waarborgen dat het
Parlement zijn prerogatieven binnen de termijnen die in Besluit 1999/468/EG en dit akkoord zijn vast-
gelegd, kan uitoefenen.
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Samenwerking tussen het Europees Parlement en de Commissie

19. De twee instellingen verklaren zich bereid, elkaar wederzijds bijstand te verlenen om te zorgen voor een
volledige samenwerking bij de behandeling van bijzondere uitvoeringsmaatregelen. Hiertoe worden op
administratief niveau de nodige contacten gelegd.

Vorige akkoorden

20. Het akkoord van 2000 tussen het Europees Parlement en de Commissie over de modaliteiten voor de
toepassing van Besluit 1999/468/EG van de Raad (1) wordt hierbij vervangen. Het Europees Parlement
en de Commissie achten voor wat hen betreft de volgende akkoorden vervallen en derhalve niet meer
van kracht: het akkoord Plumb/Delors van 1988, het akkoord Samland/Williamson van 1996 en de
modus vivendi van 1994 (2).

Gedaan te Brussel, 3 juni 2008.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

Hans-Gert PÖTTERING

Voor de Commissie van de Europese Gemeenschappen

De voorzitter

José Manuel DURÃO BARROSO
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VERORDENING (EU) Nr. 182/2011 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

van 16 februari 2011 

tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze 
waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie 

controleren 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie, en met name artikel 291, lid 3, 

Gezien het voorstel van de Commissie, 

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan 
de nationale parlementen, 

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure ( 1 ), 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Indien het nodig is dat juridisch bindende handelingen 
van de Unie volgens eenvormige voorwaarden worden 
uitgevoerd, worden bij die handelingen (hierna „basishan
delingen” genoemd) aan de Commissie, of, in naar beho
ren gemotiveerde specifieke gevallen en in de bij de ar
tikelen 24 en 26 van het Verdrag betreffende de Euro
pese Unie bepaalde gevallen, aan de Raad uitvoerings
bevoegdheden toegekend. 

(2) Het is aan de wetgever om, met volledige eerbiediging 
van de criteria zoals neergelegd in het Verdrag betref
fende de werking van de Europese Unie („VWEU”), 
voor elke basishandeling te besluiten of overeenkomstig 
artikel 291, lid 2, van dat Verdrag uitvoeringsbevoegdhe
den aan de Commissie worden toegekend. 

(3) Tot nu toe was de uitoefening van uitvoeringsbevoegd
heden door de Commissie geregeld bij Besluit 
1999/468/EG van de Raad ( 2 ). 

(4) Volgens het VWEU dienen het Europees Parlement en de 
Raad nu de algemene voorschriften en beginselen vast te 
stellen die van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden 
door de Commissie controleren. 

(5) Het is noodzakelijk ervoor te zorgen dat de procedures 
voor een dergelijke controle duidelijk en doeltreffend zijn 
en in verhouding staan tot de aard van de uitvoerings
handelingen en dat in die procedures de institutionele 
vereisten van het VWEU alsook de bij de toepassing 
van Besluit 1999/468/EG opgedane ervaring en de daar
bij gangbare praktijk tot uiting komen. 

(6) Voor die basishandelingen waarvoor de controle van de 
lidstaten op de vaststelling van uitvoeringshandelingen 
door de Commissie is vereist, is het wenselijk dat voor 
de uitvoering van een dergelijke controle comités worden 
opgericht die uit vertegenwoordigers van de lidstaten zijn 
samengesteld en door de Commissie worden voorgeze
ten. 

(7) In voorkomend geval moet de controleregeling tevens de 
verwijzing naar een comité van beroep dat op het juiste 
niveau bij elkaar komt, omvatten. 

(8) Ter wille van de vereenvoudiging, is het aangewezen dat 
de Commissie haar uitvoeringsbevoegdheden slechts vol
gens een van de twee volgende procedures uitoefent: de 
raadplegingsprocedure of de onderzoeksprocedure. 

(9) Met het oog op een verdere vereenvoudiging moeten 
gemeenschappelijke procedureregels gelden voor de co
mités, met inbegrip van de belangrijkste bepalingen die 
betrekking hebben op hun functioneren en de mogelijk
heid om via een schriftelijke procedure advies uit te bren
gen. 

(10) Er dienen criteria te worden vastgesteld om de procedure 
te bepalen die gebruikt moet worden voor de vaststelling 
van de uitvoeringshandelingen door de Commissie. Om 
een grotere samenhang tot stand te brengen, moeten de 
procedurele voorschriften in verhouding staan tot de aard 
en de gevolgen van de vast te stellen uitvoeringshandelin
gen. 

(11) De onderzoeksprocedure dient met name te worden toe
gepast voor de vaststelling van handelingen van algemene 
strekking die tot doel hebben basishandelingen ten uit
voer te leggen en van specifieke uitvoeringshandelingen 
met potentieel significante gevolgen. Die procedure moet 
er voor zorgen dat uitvoeringshandelingen door de Com
missie niet kunnen worden vastgesteld indien zij niet 
stroken met het advies van het comité, tenzij in zeer 
uitzonderlijke omstandigheden waarin zij voor een be
perkte termijn van toepassing kunnen zijn. De procedure 
dient er ook voor te zorgen dat de Commissie ontwerp
uitvoeringshandelingen kan herzien indien door het co
mité geen advies wordt uitgebracht, rekening houdend 
met de standpunten die binnen het comité zijn ingeno
men. 

(12) Indien bij de basishandeling uitvoeringsbevoegdheden 
aan de Commissie worden toegekend met betrekking 
tot programma’s die aanzienlijke implicaties voor de be
groting hebben of die op derde landen gericht zijn, dient 
de onderzoeksprocedure te worden toegepast.
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(13) De voorzitter van een comité dient ernaar te streven 
oplossingen te vinden die in het comité of het comité 
van beroep de ruimst mogelijke steun genieten, en uiteen 
te zetten op welke manier rekening is gehouden met de 
gevoerde besprekingen en voorgestelde wijzigingen. 
Daartoe dient de Commissie bijzondere aandacht te 
schenken aan de standpunten die in het comité of het 
comité van beroep naar voren zijn gebracht ten aanzien 
van voorgestelde definitieve antidumping- of compense
rende maatregelen. 

(14) Wanneer de Commissie overweegt uitvoeringshandelin
gen vast te stellen op bijzonder gevoelige terreinen zoals 
belastingheffing, gezondheid van de consument, voedsel
veiligheid en milieubescherming, zal zij, omwille van een 
evenwichtige oplossing, zoveel mogelijk dusdanig han
delen dat wordt voorkomen dat wordt ingegaan tegen 
een eventueel meerderheidsstandpunt binnen het comité 
van beroep dat afwijzend staat tegenover de gepastheid 
van een uitvoeringshandeling. 

(15) In alle andere gevallen, alsook wanneer zij meer geschikt 
wordt geacht, wordt in de regel de raadplegingsprocedure 
gebruikt. 

(16) Wanneer een basishandeling hierin voorziet, moet het 
mogelijk zijn uitvoeringshandelingen vast te stellen die 
om dwingende redenen van urgentie onmiddellijk van 
toepassing zijn. 

(17) Het Europees Parlement en de Raad moeten op gezette 
tijden en onverwijld in kennis worden gesteld van de 
werkzaamheden van de comités. 

(18) Het Europees Parlement of de Raad moet op elk moment 
aan de Commissie kenbaar kunnen maken dat een ont
werpuitvoeringshandeling zijns inziens de bij de basis
handeling verleende uitvoeringsbevoegdheden over
schrijdt, gelet op hun rechten bij de toetsing van de 
wettigheid van handelingen van de Unie. 

(19) Openbaarheid van informatie met betrekking tot de 
werkzaamheden van de comités moet worden gegaran
deerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1049/2001 
van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 
2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten 
van het Europees Parlement, de Raad en de Com- 
missie ( 1 ). 

(20) De Commissie moet een register bijhouden met informa
tie over de werkzaamheden van de comités. De regels 
waaraan de Commissie met betrekking tot de bescher
ming van geheime en vertrouwelijke documenten onder
worpen is, zijn derhalve ook van toepassing op het ge
bruik van het register. 

(21) Besluit 1999/468/EG dient te worden ingetrokken. Om 
de overgang tot stand te brengen tussen de regeling van 
Besluit 1999/468/EG en deze verordening moet elke ver
wijzing in bestaande wetgeving naar procedures waarin 
dat besluit voorziet - met uitzondering van de in artikel 5 
bis van dat besluit bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing - worden beschouwd als een verwijzing naar de 
overeenkomstige procedures in deze verordening. De ge
volgen van artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG moe
ten voorlopig worden gehandhaafd voor de toepassing 
van de bestaande basishandelingen die naar dat artikel 
verwijzen. 

(22) Deze verordening laat de in het VWEU neergelegde be
voegdheden van de Commissie, met betrekking tot de 
tenuitvoerlegging van de mededingingsregels, onverlet, 

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Artikel 1 

Onderwerp 

Bij deze verordening worden de algemene voorschriften en be
ginselen vastgesteld die van toepassing zijn op de regelingen die 
gelden wanneer een juridisch bindende handeling van de Unie 
(hierna „basishandeling” genoemd) volgens eenvormige voor
waarden moet worden uitgevoerd en vereist is dat de vaststel
ling van uitvoeringshandelingen door de Commissie aan de 
controle van de lidstaten wordt onderworpen. 

Artikel 2 

Keuze van de procedures 

1. Rekening houdend met de aard of de gevolgen van de 
vereiste uitvoeringshandeling, kan een basishandeling voorzien 
in de toepassing van de raadplegingsprocedure of de onder
zoeksprocedure. 

2. De onderzoeksprocedure is met name van toepassing voor 
de vaststelling van: 

a) uitvoeringshandelingen van algemene strekking; 

b) andere uitvoeringshandelingen met betrekking tot: 

i) programma’s die aanzienlijke implicaties hebben; 

ii) het gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid; 

iii) het milieu, de beveiliging en veiligheid, of de bescher
ming van de gezondheid of de veiligheid van mensen, 
dieren of planten; 

iv) de gemeenschappelijke handelspolitiek; 

v) de belastingheffing.
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3. De raadplegingsprocedure is in de regel van toepassing 
voor de vaststelling van uitvoeringshandelingen die niet onder 
lid 2 vallen. De raadplegingsprocedure kan echter om naar 
behoren gemotiveerde redenen van toepassing zijn voor de vast
stelling van de in lid 2 bedoelde uitvoeringshandelingen. 

Artikel 3 

Gemeenschappelijke bepalingen 

1. De gemeenschappelijke bepalingen vastgesteld in dit arti
kel zijn van toepassing op alle in de artikelen 4 tot en met 8 
bedoelde procedures. 

2. De Commissie wordt bijgestaan door een comité be
staande uit vertegenwoordigers van de lidstaten. Het comité 
wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Com
missie. De voorzitter neemt niet aan de stemming deel. 

3. De voorzitter legt het comité de door de Commissie vast 
te stellen ontwerpuitvoeringshandeling voor. 

Behalve in naar behoren gemotiveerde gevallen wordt het co
mité door de voorzitter bijeengeroepen ten minste 14 dagen 
nadat de ontwerpuitvoeringshandeling en de ontwerpagenda 
aan het comité zijn voorgelegd. Het comité brengt advies over 
de ontwerpuitvoeringshandeling uit binnen een termijn die de 
voorzitter kan vaststellen naar gelang van de urgentie van de 
aangelegenheid. De termijn staat in verhouding tot het vereiste 
dat de leden van het comité snel en daadwerkelijk de ontwerp
uitvoeringshandeling kunnen onderzoeken en hun standpunt 
kenbaar kunnen maken. 

4. Zolang het comité geen advies heeft uitgebracht, kan elk 
lid van het comité wijzigingen voorstellen en kan de voorzitter 
het comité een gewijzigde versie van de ontwerpuitvoeringshan
deling voorleggen. 

De voorzitter streeft ernaar oplossingen te vinden die in het 
comité de ruimst mogelijke steun genieten. De voorzitter deelt 
het comité mede op welke manier rekening is gehouden met de 
gevoerde besprekingen en voorgestelde wijzigingen, met name 
die welke ruime steun in het comité hebben genoten. 

5. De voorzitter kan in naar behoren gemotiveerde gevallen, 
het advies van het comité via een schriftelijke procedure ver
krijgen. De voorzitter stuurt de ontwerpuitvoeringshandelingen 
toe aan de leden van het comité en legt naargelang van de 
urgentie van de aangelegenheid een termijn vast voor het uit
brengen van een advies. Elk lid van het comité dat zich voor het 
verstrijken van deze termijn niet tegen de ontwerpuitvoerings
handeling verzet of zich niet uitdrukkelijk onthoudt bij de stem
ming daarover, wordt geacht stilzwijgend in te stemmen met de 
ontwerpuitvoeringshandeling. 

Behoudens andersluidende bepaling in de basishandeling wordt 
de schriftelijke procedure zonder gevolg beëindigd, indien bin
nen de in de eerste alinea bedoelde termijn daartoe door de 
voorzitter toe wordt besloten of door een lid van het comité 
daarom wordt verzocht. De voorzitter roept dan binnen een 
redelijke termijn het comité bijeen. 

6. Het advies van het comité wordt in de notulen opge
nomen. De leden van het comité hebben het recht te verzoeken 
dat hun standpunt in de notulen wordt opgenomen. De notulen 
worden door de voorzitter onverwijld aan de leden van het 
comité toegezonden. 

7. De controleregeling omvat in voorkomend geval tevens de 
verwijzing naar een comité van beroep. 

Het comité van beroep stelt op voorstel van de Commissie bij 
gewone meerderheid van stemmen van de leden zijn reglement 
van orde vast. 

Het comité van beroep komt niet eerder dan 14 dagen en niet 
later dan zes weken na de verwijzingsdatum bijeen, behalve in 
naar behoren gemotiveerde gevallen. Onverminderd lid 3 brengt 
het comité van beroep uiterlijk twee maanden na de verwij
zingsdatum zijn advies uit. 

Het comité van beroep wordt voorgezeten door een vertegen
woordiger van de Commissie. 

De voorzitter stelt de datum van de vergadering van het comité 
van beroep in nauwe samenspraak met de leden van het comité 
vast, ten einde de lidstaten en de Commissie in staat te stellen 
vertegenwoordigers van het juiste niveau af te vaardigen. De 
Commissie roept het comité van beroep uiterlijk 1 april 2011 
voor de eerste keer bijeen om zijn reglement van orde vast te 
stellen. 

Artikel 4 

Raadplegingsprocedure 

1. Wanneer de raadplegingsprocedure van toepassing is, 
brengt het comité advies uit, zo nodig door middel van een 
stemming. Indien het comité zich door middel van een stem
ming uitspreekt, wordt het advies uitgebracht bij gewone meer
derheid van stemmen van de leden. 

2. De Commissie neemt een besluit over de aan te nemen 
ontwerpuitvoeringshandeling, waarbij zij zoveel mogelijk reke
ning houdt met de besprekingen binnen het comité en met het 
uitgebrachte advies. 

Artikel 5 

Onderzoeksprocedure 

1. Wanneer de onderzoeksprocedure van toepassing is, 
brengt het comité zijn advies uit met de meerderheid van stem
men die is voorgeschreven in artikel 16, leden 4 en 5, van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie, en, indien van toepas
sing, artikel 238, lid 3, van het VWEU, voor handelingen die op 
voorstel van de Commissie worden vastgesteld. Bij de stemming 
in het comité worden de stemmen van de vertegenwoordigers 
van de lidstaten in het comité overeenkomstig genoemde arti
kelen gewogen. 

2. Indien het advies positief is, neemt de Commissie de ont
werpuitvoeringshandeling aan.
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3. Indien het advies negatief is, neemt de Commissie, onver
minderd artikel 7, de ontwerpuitvoeringshandeling niet aan. 
Wanneer een uitvoeringshandeling noodzakelijk wordt geacht, 
kan de voorzitter binnen twee maanden na het uitbrengen van 
het negatieve advies een gewijzigde versie van die ontwerpuit
voeringshandeling bij hetzelfde comité indienen of de ontwerp
uitvoeringshandeling binnen een maand na het uitbrengen van 
het negatieve advies ter verdere bespreking aan het comité van 
beroep voorleggen. 

4. Indien geen advies is uitgebracht, kan de Commissie, be
houdens de in de tweede alinea bedoelde gevallen, de ontwerp
uitvoeringshandeling aannemen. Wanneer de Commissie de ont
werpuitvoeringshandeling niet aanneemt, kan de voorzitter een 
gewijzigde versie daarvan aan het comité voorleggen. 

Onverminderd artikel 7, neemt de Commissie de ontwerpuit
voeringshandeling niet aan indien: 

a) die handeling betrekking heeft op belastingheffing, financiële 
diensten, bescherming van de gezondheid of veiligheid van 
mensen, dieren of planten of definitieve multilaterale vrijwa
ringsmaatregelen; 

b) indien de basishandeling bepaalt dat de ontwerpuitvoerings
handeling niet kan worden vastgesteld indien geen advies is 
uitgebracht, of 

c) een gewone meerderheid van de leden van het comité zich 
ertegen verzet. 

In elk van de in de tweede alinea genoemde gevallen kan de 
voorzitter, wanneer een uitvoeringshandeling noodzakelijk 
wordt geacht, binnen twee maanden na de stemming een ge
wijzigde versie van die handeling bij hetzelfde comité indienen 
of de ontwerpuitvoeringshandeling binnen een maand na de 
stemming ter verdere bespreking aan het comité van beroep 
voorleggen. 

5. In afwijking van lid 4 is de onderstaande procedure van 
toepassing voor de aanneming van een ontwerp van definitieve 
antidumping- of compenserende maatregelen indien door het 
comité geen advies is uitgebracht en een gewone meerderheid 
van de leden zich tegen de ontwerpuitvoeringshandeling verzet. 

De Commissie voert overleg met de lidstaten. Niet eerder dan 
14 dagen en niet later dan een maand na de vergadering van 
het comité stelt de Commissie de leden van het comité in 
kennis van het resultaat van dat overleg en legt zij een ontwerp
uitvoeringshandeling aan het comité van beroep voor. In afwij
king van artikel 3, lid 7, komt het comité van beroep niet 
eerder dan 14 dagen en niet later dan een maand na de voor
legging van de ontwerpuitvoeringshandeling bijeen. Het comité 
van beroep brengt zijn advies overeenkomstig artikel 6 uit. De 
in dit lid genoemde termijnen laten de noodzaak van naleving 
van de in de desbetreffende basishandeling vastgelegde termij
nen onverlet. 

Artikel 6 

Verwijzing naar het comité van beroep 

1. Het comité van beroep brengt advies uit bij de in artikel 5, 
lid 1, bedoelde meerderheid. 

2. Zolang er geen advies is uitgebracht, kan elk lid van het 
comité van beroep wijzigingen in de ontwerpuitvoeringshan
deling voorstellen en de voorzitter kan besluiten de ontwerp
uitvoeringshandeling al dan niet te wijzigen. 

De voorzitter streeft ernaar oplossingen te vinden die in het 
comité van beroep de ruimst mogelijke steun genieten. 

De voorzitter deelt het comité van beroep mede op welke ma
nier rekening is gehouden met de gevoerde besprekingen en 
voorgestelde wijzigingen, met name de voorgestelde wijzigingen 
welke ruime steun in het comité van beroep hebben genoten. 

3. Indien het advies van het comité van beroep positief is, 
neemt de Commissie de ontwerpuitvoeringshandeling aan. 

Indien geen advies is uitgebracht, kan de Commissie de ont
werpuitvoeringshandeling aannemen. 

Indien het advies van het comité van beroep negatief is, neemt 
de Commissie de ontwerpuitvoeringshandeling niet aan. 

4. In het geval van definitieve multilaterale vrijwaringsmaat
regelen neemt de Commissie in afwijking van lid 3 de ontwerp
maatregelen niet aan wanneer er niet bij de in artikel 5, lid 1, 
bedoelde meerderheid een positief advies is uitgebracht. 

5. In geval van een ontwerp van definitieve antidumping- of 
compenserende maatregelen brengt het comité van beroep, in 
afwijking van lid 1, tot en met 1 september 2012 zijn advies bij 
gewone meerderheid van zijn leden uit. 

Artikel 7 

Vaststelling van uitvoeringshandelingen in uitzonderlijke 
gevallen 

In afwijking van artikel 5, lid 3, en artikel 5, lid 4, tweede 
alinea, kan de Commissie een ontwerpuitvoeringshandeling aan
nemen indien deze onverwijld moet worden vastgesteld om een 
aanzienlijke verstoring van de landbouwmarkten of een risico 
voor de financiële belangen van de Unie zoals bedoeld in 
artikel 325 van het VWEU te vermijden. 

In dat geval legt de Commissie de vastgestelde uitvoeringshan
deling onmiddellijk aan het comité van beroep voor. Indien het 
comité van beroep een negatief advies over de vastgestelde 
uitvoeringshandeling uitbrengt, trekt de Commissie die han
deling onmiddellijk in. Indien het comité van beroep een po
sitief advies uitbrengt of geen advies uitbrengt, blijft de uitvoe
ringshandeling van kracht.
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Artikel 8 

Onmiddellijk toepasselijke uitvoeringshandelingen 

1. In afwijking van de artikelen 4 en 5 kan in een basis
handeling worden vastgesteld dat, om naar behoren gemoti
veerde redenen van urgentie, dit artikel van toepassing is. 

2. De Commissie stelt een uitvoeringshandeling vast die on
middellijk van toepassing is zonder voorafgaande voorlegging 
aan een comité en die gedurende ten hoogste zes maanden van 
kracht blijft, behoudens andersluidende bepaling in de basishan
deling. 

3. De voorzitter legt de in lid 2 bedoelde handeling uiterlijk 
14 dagen nadat deze is vastgesteld, voor advies aan het des
betreffende comité voor. 

4. Indien de onderzoeksprocedure van toepassing is en het 
comité een negatief advies uitbrengt, trekt de Commissie de 
overeenkomstig lid 2 vastgestelde uitvoeringshandeling onmid
dellijk in. 

5. Voor de vaststelling van voorlopige antidumping- of com
penserende maatregelen door de Commissie is de procedure van 
dit artikel van toepassing. De Commissie stelt dergelijke maat
regelen vast na overleg met de lidstaten of, in bijzonder drin
gende omstandigheden, na de lidstaten te hebben ingelicht. In 
dit laatste geval geschiedt dit overleg uiterlijk tien dagen na de 
datum waarop de lidstaten van de door de Commissie vast
gestelde maatregelen in kennis zijn gesteld. 

Artikel 9 

Reglement van orde 

1. Elk comité stelt op voorstel van zijn voorzitter bij gewone 
meerderheid van stemmen van de leden zijn reglement van orde 
vast op basis van een standaardreglement dat door de Commis
sie na overleg met de lidstaten wordt opgesteld. Het standaard
reglement wordt door de Commissie in het Publicatieblad van de 
Europese Unie bekendgemaakt. 

Bestaande comités passen, voor zover nodig, hun reglement van 
orde aan het standaardreglement aan. 

2. De voor de Commissie geldende beginselen en voorwaar
den inzake de toegang van het publiek tot documenten en de 
voorschriften inzake gegevensbescherming gelden ook voor do
cumenten van de comités. 

Artikel 10 

Informatie over de werkzaamheden van het comité 

1. De Commissie houdt een register bij van de werkzaamhe
den van het comité waarin de volgende gegevens zijn opge
nomen: 

a) een lijst van de comités; 

b) de agenda’s van de bijeenkomsten van het comité; 

c) de beknopte verslagen, samen met de lijsten van de autori
teiten en organisaties waarvan de personen die door de lid
staten zijn aangewezen om hen te vertegenwoordigen deel 
uitmaken; 

d) de ontwerpuitvoeringshandelingen waarover de comités wor
den verzocht advies uit te brengen; 

e) de uitslagen van de stemmingen; 

f) de definitieve ontwerpuitvoeringshandelingen na het uitbren
gen van hun advies door de comités; 

g) gegevens betreffende de aanneming van de definitieve ont
werpuitvoeringshandelingen door de Commissie, en 

h) statistische gegevens over de werkzaamheden van de comi
tés. 

2. De Commissie publiceert jaarlijks een verslag over de 
werkzaamheden van de comités. 

3. Het Europees Parlement en de Raad hebben overeenkom
stig de toepasselijke voorschriften toegang tot de in lid 1 be
doelde gegevens. 

4. Wanneer de in lid 1, onder b), d) en f), bedoelde docu
menten aan de leden van het comité worden toegezonden, stelt 
de Commissie ze gelijktijdig ter beschikking van het Europees 
Parlement en de Raad en stelt zij deze instellingen van het 
beschikbaar zijn in kennis. 

5. De referenties van alle in lid 1, onder a) tot en met g), 
bedoelde documenten alsook de in lid 1, onder h), bedoelde 
informatie wordt in het register openbaar gemaakt. 

Artikel 11 

Toetsingsrecht voor het Europees Parlement en de Raad 

Indien de basishandeling volgens de gewone wetgevingspro
cedure wordt vastgesteld, kunnen het Europees Parlement of 
de Raad de Commissie op elk gewenst moment te kennen 
geven dat een ontwerpuitvoeringshandeling zijns inziens de bij 
de basishandeling verleende uitvoeringsbevoegdheden over
schrijdt. In dat geval onderwerpt de Commissie de ontwerpuit
voeringshandeling aan een hernieuwd onderzoek, waarbij zij 
met de naar voren gebrachte standpunten rekening houdt, en 
deelt zij het Europees Parlement en de Raad mede of zij voor
nemens is de ontwerpuitvoeringshandeling te handhaven, te 
wijzigen of in te trekken. 

Artikel 12 

Intrekking van Besluit 1999/468/EG 

Besluit 1999/468/EG wordt ingetrokken. 

De gevolgen van artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG blijven 
gehandhaafd voor de toepassing van bestaande basishandelingen 
waarin naar dat artikel wordt verwezen.

NL 28.2.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 55/17

D2_Verordening tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de 
uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren

- 118 - 



Artikel 13 

Overgangsbepalingen: aanpassing van bestaande 
basishandelingen 

1. Wanneer vóór de inwerkingtreding van deze verordening 
vastgestelde basishandelingen voorzien in de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie overeenkomstig 
Besluit 1999/468/EG zijn de volgende regels van toepassing: 

a) wanneer de basishandeling verwijst naar artikel 3 van Besluit 
1999/468/EG, is de in artikel 4 van deze verordening ge
noemde raadplegingsprocedure van toepassing; 

b) wanneer de basishandeling verwijst naar artikel 4 van Besluit 
1999/468/EG, is de in artikel 5 van deze verordening ge
noemde onderzoeksprocedure van toepassing, met uitzon
dering van artikel 5, lid 4, tweede en derde alinea; 

c) wanneer de basishandeling verwijst naar artikel 5 van Besluit 
1999/468/EG, is de in artikel 5 van deze verordening ge
noemde onderzoeksprocedure van toepassing en wordt de 
basishandeling geacht te bepalen dat de Commissie de ont
werpuitvoeringshandeling niet mag vaststellen indien geen 
advies is uitgebracht, zoals is bepaald in artikel 5, lid 4, 
tweede alinea, onder b); 

d) wanneer de basishandeling verwijst naar artikel 6 van Besluit 
1999/468/EG, is artikel 8 van deze verordening van toe- 
passing; 

e) wanneer de basishandeling verwijst naar de artikelen 7 en 8 
van Besluit 1999/468/EG, zijn de artikelen 10 en 11 van 
deze verordening van toepassing. 

2. Voor de toepassing van lid 1 zijn de artikelen 3 en 9 van 
deze verordening van toepassing op alle bestaande comités. 

3. Artikel 7 van deze verordening is slechts van toepassing 
op de bestaande procedures waarin wordt verwezen naar 
artikel 4 van Besluit 1999/468/EG. 

4. De overgangsbepalingen van dit artikel laten de aard van 
de betrokken handelingen onverlet. 

Artikel 14 

Overgangsregeling 

Deze verordening laat onverlet de lopende procedures waarin 
een comité reeds overeenkomstig Besluit 1999/468/EG advies 
heeft uitgebracht. 

Artikel 15 

Evaluatie 

Uiterlijk 1 maart 2016 dient de Commissie bij het Europees 
Parlement en de Raad een verslag in over de tenuitvoerlegging 
van deze verordening, dat zo nodig vergezeld gaat van passende 
wetgevingsvoorstellen. 

Artikel 16 

Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 2011. 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke 
lidstaat. 

Gedaan te Straatsburg, 16 februari 2011. 

Voor het Europees Parlement 
De voorzitter 

J. BUZEK 

Voor de Raad 
De voorzitter 

MARTONYI J.
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INTERINSTITUTIONELE AKKOORDEN 

Akkoord tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie 

over het transparantieregister voor organisaties en als zelfstandige werkzame personen die 
betrokken zijn bij het maken en het uitvoeren van het EU-beleid 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE EUROPESE COMMISSIE (hierna „partijen” genoemd), 

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, met name artikel 11, leden 1 en 2, het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, met name artikel 295, en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoom
energie (hierna samen „de Verdragen” genoemd), 

Overwegende dat de Europese beleidsmakers niet geïsoleerd van de maatschappij functioneren, maar een open, transpa
rante en regelmatige dialoog voeren met vertegenwoordigende organisaties en met het maatschappelijk middenveld; 

Overwegende dat partijen het Transparantieregister (hierna „het register” genoemd) dat is ingevoerd bij het akkoord van 
23 juni 2011 tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie over de invoering van een Transparantieregister 
voor organisaties en als zelfstandige werkzame personen die betrokken zijn bij het maken en het uitvoeren van het 
EU-beleid (1) overeenkomstig paragraaf 30 van dat akkoord hebben herbezien, 

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN: 

I. BEGINSELEN VAN HET REGISTER 

1. De invoering en het beheer van het register hebben geen gevolgen voor en doen geen afbreuk aan de doelstellingen 
van het Europees Parlement die zijn uiteengezet in zijn resolutie van 8 mei 2008 over de ontwikkeling van het kader 
voor de activiteiten van belangenvertegenwoordigers (lobbyisten) bij de instellingen van de Europese Unie (2) en in zijn 
besluit van 11 mei 2011 over de sluiting van een interinstitutioneel akkoord tussen het Europees Parlement en de 
Commissie over een gemeenschappelijk transparantieregister (3). 

2. Bij het beheer van het register worden de algemene beginselen van het Unierecht, waaronder het evenredigheidsbe
ginsel en het non-discriminatiebeginsel, in acht genomen. 

3. Het beheer van het register eerbiedigt het recht van de leden van het Europees Parlement om hun parlementaire 
mandaat zonder beperkingen uit te oefenen. 

4. Het beheer van het register doet geen afbreuk aan de bevoegdheden of prerogatieven van partijen en heeft geen 
invloed op hun organisatorische bevoegdheden. 

5. Partijen streven ernaar alle actoren die gelijksoortige activiteiten verrichten op dezelfde manier te behandelen, en 
voor de registratie van organisaties en als zelfstandige werkzame personen die betrokken zijn bij het maken en het 
uitvoeren van het EU-beleid, gelijke voorwaarden te scheppen. 

II. STRUCTUUR VAN HET REGISTER 

6. De structuur van het register is als volgt: 

a)  bepalingen betreffende het toepassingsgebied van het register, de onder het register vallende activiteiten, definities, 
stimuleringsmaatregelen en uitzonderingen; 

b)  de afdelingen die zijn opengesteld voor registratie (bijlage I); 
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c)  de door de inschrijvers te verstrekken informatie, waaronder vereisten inzake financiële informatie (bijlage II); 

d)  een gedragscode (bijlage III); 

e)  een meldings- en een klachtenmechanisme en maatregelen die moeten worden genomen in geval van niet-naleving 
van de gedragscode, waaronder de procedure voor de behandeling van meldingen en de procedure voor het onder
zoek en de behandeling van klachten (bijlage IV); 

f)  uitvoeringsvoorschriften met praktische informatie voor inschrijvers. 

III. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET REGISTER 

Onder het register vallende activiteiten 

7. Het toepassingsgebied van het register omvat alle activiteiten die erop gericht zijn de beleidsvorming, uitvoering van 
het beleid of de besluitvorming van de EU-instellingen direct of indirect te beïnvloeden, ongeacht het gebruikte commu
nicatiekanaal of communicatiemiddel, zoals uitbesteding, media, overeenkomsten met professionele tussenpersonen, 
denktanks, platformen, fora, campagnes of burgerinitiatieven, en ongeacht de plaats waar zij worden ondernomen, met 
uitzondering van de in de paragrafen 10, 11 en 12 genoemde activiteiten. 

Voor de toepassing van dit akkoord wordt onder „directe beïnvloeding” verstaan: rechtstreeks contact of rechtstreekse 
communicatie met de EU-instellingen of overig handelen in vervolg op een dergelijke activiteit, en wordt onder „indirecte 
beïnvloeding” verstaan: het langs andere weg, zoals de media, de publieke opinie, conferenties of sociale evenementen, 
beïnvloeden van de EU-instellingen. 

Deze activiteiten omvatten met name: 

—  het contacteren van leden of hun medewerkers, of ambtenaren of andere personeelsleden van de EU-instellingen; 

— het voorbereiden, laten circuleren of versturen van brieven, informatiemateriaal of discussiestukken en standpuntno
ta's; 

—  het organiseren van evenementen, vergaderingen, promotionele activiteiten, conferenties of sociale evenementen door 
middel van uitnodigingen aan leden of hun medewerkers, of ambtenaren of andere personeelsleden van de EU-instel
lingen, en 

—  het doen van vrijwillige bijdragen en deelname aan formele raadplegingen of hoorzittingen inzake voorgenomen 
EU-wet- of regelgeving en andere openbare raadplegingen. 

8. Van alle organisaties en als zelfstandige werkzame personen, ongeacht hun juridische status, die deelnemen aan acti
viteiten die onder het register vallen, ongeacht of het hierbij gaat om lopende activiteiten of activiteiten in voorbereiding, 
wordt verwacht dat zij zich in het register inschrijven. 

Alle onder het register vallende activiteiten die krachtens een overeenkomst worden verricht door een tussenpersoon die 
juridisch en ander professioneel advies geeft, brengen mee dat zowel de tussenpersoon als zijn cliënten voor inschrijving 
in het register in aanmerking komen. Deze tussenpersonen zijn gehouden alle cliënten met wie zij een dergelijke overeen
komst hebben gesloten aan te melden en informatie te verstrekken over hun inkomsten uit representatiewerkzaamheden, 
als bedoeld in bijlage 2, onderdeel II.C.2.b). Dit vereiste ontslaat hun cliënten niet van de verplichting de kosten in 
verband met de aan een tussenpersoon uitbestede activiteiten ook in hun eigen kostenraming op te nemen. 

Niet onder het register vallende activiteiten 

9. Een organisatie komt slechts voor inschrijving in het register in aanmerking als zij onder het register vallende activi
teiten verricht die leiden tot directe of indirecte communicatie met EU-instellingen. Een organisatie die wordt geacht niet 
voor inschrijving in het register in aanmerking te komen kan uit het register worden geschrapt. 

10. Activiteiten op het gebied van juridisch en ander professioneel advies vallen niet onder het register voor zover: 

—  zij betrekking hebben op adviserende werkzaamheden en contacten met openbare instanties, bedoeld om cliënten 
beter te informeren over een algemene rechtstoestand, over zijn of haar specifieke rechtspositie, of te adviseren over 
de vraag of bepaalde juridische of administratieve stappen krachtens de bestaande wet- en regelgeving al dan niet 
passend of geoorloofd zijn; 

—  zij betrekking hebben op advies aan cliënten om hen te helpen ervoor te zorgen dat zij bij hun activiteiten het 
toepasselijke recht naleven; 

—  zij betrekking hebben op voor cliënten uitgevoerde analyses en studies naar de gevolgen van eventuele wijzigingen 
van wet- of regelgeving voor hun rechtspositie of werkterrein; 
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—  zij betrekking hebben op vertegenwoordiging in het kader van een verzoenings- of bemiddelingsprocedure die erop 
gericht is voorlegging van een geschil aan een rechterlijke of administratieve instantie te voorkomen, of 

—  zij betrekking hebben op het uitoefenen van het fundamentele recht van cliënten op een eerlijk proces, met inbegrip 
van het recht op verdediging in administratieve procedures, zoals activiteiten van advocaten of anderen die daarbij 
beroepsmatig betrokken zijn. 

Indien een onderneming en haar adviseurs als partij bij een specifieke juridische of administratieve zaak of procedure zijn 
betrokken, vallen alle daarmee rechtstreeks verband houdende activiteiten die als zodanig niet gericht zijn op wijziging 
van het bestaande juridische kader, niet onder het register. Deze alinea is van toepassing op alle bedrijfssectoren in de 
Europese Unie. 

De volgende activiteiten op het gebied van juridisch en ander professioneel advies vallen onder het register als zij bedoeld 
zijn om de EU-instellingen, de leden of hun medewerkers, of ambtenaren of andere personeelsleden te beïnvloeden: 

—  het bieden van ondersteuning, in de vorm van vertegenwoordiging of bemiddeling, of de levering van materiaal dat 
strekt tot belangenbehartiging, met inbegrip van standpuntbepalingen of ontwerpteksten, en 

—  het bieden van tactisch of strategisch advies, waaronder het aan de orde stellen van kwesties die gezien hun reikwijdte 
en het tijdstipstip waarop zij aan de orde worden gesteld, bedoeld zijn om de EU-instellingen, de leden of hun mede
werkers, of ambtenaren of andere personeelsleden te beïnvloeden. 

11. Activiteiten van de sociale partners als deelnemers aan de sociale dialoog (vakbonden, werkgeversverenigingen, 
enz.) vallen niet onder het register als het gaat om activiteiten, verricht door de sociale partners in het kader van de 
vervulling van de hun bij de Verdragen toegewezen taken. Deze paragraaf is van overeenkomstige toepassing op iedere 
entiteit die krachtens de Verdragen een institutionele rol heeft; 

12. Activiteiten als antwoord op directe en individuele verzoeken van een EU-instelling of lid van het Europees Parle
ment, zoals incidentele of regelmatige verzoeken om feitelijke informatie, gegevens of deskundigheid, vallen niet onder 
het register. 

Bijzondere bepalingen 

13. Het register is niet van toepassing op kerken en religieuze gemeenschappen. Van de vertegenwoordigende instanties 
of juridische lichamen, kantoren en netwerken die zijn opgericht om kerken en religieuze gemeenschappen bij hun 
contacten met de EU-instellingen te vertegenwoordigen, alsmede hun verenigingen, wordt evenwel verwacht dat zij zich 
in het register inschrijven. 

14. Het register is niet van toepassing op politieke partijen. Van door politieke partijen opgerichte of ondersteunde 
organisaties die zich bezighouden met activiteiten die onder het register vallen, wordt evenwel verwacht dat zij zich in 
register inschrijven. 

15. Het register is niet van toepassing op overheidsdiensten van de lidstaten, regeringen van derde landen, internatio
nale intergouvernementele organisaties of hun diplomatieke diensten. 

16. Van regionale overheden en hun vertegenwoordigende instanties wordt niet verwacht dat zij zich in het register 
inschrijven, maar zij kunnen zich desgewenst laten inschrijven. Van verenigingen of netwerken die zijn opgericht om 
regio's gezamenlijk te vertegenwoordigen wordt verwacht dat zij zich inschrijven. 

17. Van alle andere dan de in paragraaf 16 bedoelde overheden op subnationaal niveau, zoals plaatselijke en gemeente
lijke autoriteiten of steden, of hun vertegenwoordigingen, verenigingen of netwerken, wordt verwacht dat zij zich in het 
register inschrijven. 

18. Van netwerken, platformen of andere vormen van collectieve activiteit zonder juridische status of rechtspersoonlijk
heid die de facto een georganiseerde invloed uitoefenen en die zich bezighouden met activiteiten die onder het register 
vallen, wordt verwacht dat zij zich in het register inschrijven. De leden van dergelijke vormen van collectieve activiteit 
wijzen een vertegenwoordiger aan die als hun contactpersoon verantwoordelijk is voor de contacten met het Gezamen
lijk secretariaat van het Transparantieregister. 

19. Bij de beoordeling van de vraag of een entiteit voor inschrijving in het register in aanmerking komt, moeten de 
activiteiten in aanmerking worden genomen die (direct dan wel indirect) gericht zijn op alle EU-instellingen, 
-agentschappen en -organen, en de leden en hun medewerkers, ambtenaren en andere personeelsleden. Deze activiteiten 
omvatten niet activiteiten die gericht zijn op lidstaten, en omvatten met name niet activiteiten die gericht zijn op hun 
permanente vertegenwoordigingen bij de Europese Unie. 

20. De Europese netwerken, federaties van organisaties, verenigingen of platformen worden aangemoedigd gemeen
schappelijke, transparante richtsnoeren voor hun leden op te stellen, waarin de activiteiten worden vastgesteld die onder 
het register vallen. Van hen wordt verwacht dat zij deze richtsnoeren openbaar maken. 
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IV. REGELS VAN TOEPASSING OP INSCHRIJVERS 

21. Door de inschrijving geldt voor de betrokken organisaties en personen het volgende: 

—  zij stemmen ermee in, dat de door hen verstrekte en in het register op te nemen informatie openbaar wordt 
gemaakt; 

—  zij stemmen ermee in te handelen in overeenstemming met de in bijlage III opgenomen gedragscode, en indien 
nodig, de tekst te verstrekken van de beroepsgedragscode waaraan zij gebonden zijn (1); 

—  zij garanderen dat de verstrekte en in het register op te nemen informatie juist is en stemmen ermee in medewerking 
te verlenen aan administratieve verzoeken om aanvullende of bijgewerkte informatie; 

—  zij aanvaarden dat meldingen of klachten die op hen betrekking hebben, zullen worden behandeld op grond van de 
bepalingen van de in bijlage III opgenomen gedragscode; 

—  zij stemmen ermee in onderworpen te zijn aan maatregelen die moeten worden toegepast bij niet-naleving van de in 
bijlage III opgenomen gedragscode en erkennen dat bij niet-nakoming van de gedragscode de in bijlage IV vastge
stelde maatregelen jegens hen kunnen worden toegepast; 

—  zij nemen kennis van het feit dat partijen, op verzoek en met inachtneming van Verordening (EG) nr. 1049/2001 
van het Europees Parlement en de Raad (2) de briefwisseling en andere documenten met betrekking tot de activiteiten 
van de inschrijvers openbaar moeten maken. 

V. UITVOERING 

22. De secretarissen-generaal van het Europees Parlement en de Europese Commissie dragen zorg voor het toezicht op 
het systeem en de belangrijkste operationele aspecten en nemen in onderlinge overeenstemming de nodige maatregelen 
voor de uitvoering van dit akkoord. 

23. Hoewel het systeem gezamenlijk wordt beheerd, blijven partijen vrij het register onafhankelijk voor hun eigen doel
einden te gebruiken. 

24. Voor de uitvoering van het systeem beheren de diensten van het Europees Parlement en de Europese Commissie 
een onderlinge operationele structuur, genaamd „Gezamenlijk secretariaat van het Transparantieregister”. Het Gezamen
lijk secretariaat van het Transparantieregister is overeenkomstig een regeling tussen de bevoegde diensten samengesteld 
uit ambtenaren van het Europees Parlement en de Europese Commissie. Het wordt gecoördineerd door een afdelings
hoofd binnen het secretariaat-generaal van de Europese Commissie. Het heeft onder meer tot taak om binnen de grenzen 
van dit akkoord uitvoeringsrichtsnoeren op te stellen ter bevordering van een consistente interpretatie van de regels door 
inschrijvers, en de kwaliteit van de inhoud van het register te bewaken. Het Gezamenlijk secretariaat van het Transparan
tieregister maakt gebruik van de beschikbare administratieve middelen om de kwaliteit van de inhoud van het register te 
controleren, echter met dien verstande dat inschrijvers de uiteindelijke verantwoordelijkheid dragen voor de informatie 
die zij hebben verstrekt. 

25. Partijen organiseren passende projecten voor opleiding en interne communicatie om het register en de meldings- 
en de klachtenprocedure bij hun leden en personeel onder de aandacht te brengen. 

26. Partijen nemen passende maatregelen om het register ook buiten de instellingen onder de aandacht te brengen en 
het gebruik ervan te bevorderen. 

27. Een aantal uit de databank van het register afkomstige basisstatistieken wordt regelmatig op de Europa-website 
onder „Transparantieregister” gepubliceerd en via een gebruikersvriendelijke zoekmachine toegankelijk gemaakt. De open
bare inhoud van deze databank is toegankelijk in elektronische machineleesbare vorm. 

28. De secretarissen-generaal van het Europees Parlement en de Europese Commissie dienen een jaarverslag over de 
werking van het register in bij de desbetreffende ondervoorzitter van het Europees Parlement, respectievelijk de desbetref
fende vicevoorzitter van de Europese Commissie. Het jaarverslag bevat feitelijke informatie over het register en de inhoud 
en de ontwikkeling ervan en wordt jaarlijks gepubliceerd met betrekking tot het voorgaande kalenderjaar. 
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VI. MAATREGELEN VAN TOEPASSING OP INSCHRIJVERS DIE AAN DE REGELS VOLDOEN 

29. Toegangspasjes voor de gebouwen van het Europees Parlement worden slechts afgegeven aan personen die optreden 
namens of werken voor organisaties die onder het toepassingsgebied van het register vallen wanneer deze organisaties of 
personen zich in het register hebben ingeschreven. De inschrijving geeft echter geen automatisch recht op een toegangs
pasje. De afgifte van en de controle op toegangspasjes voor de gebouwen van het Europees Parlement met een lange 
geldigheidsduur blijft verlopen via een interne procedure onder de eigen verantwoordelijkheid van het Parlement. 

30. Partijen stellen binnen hun administratieve bevoegdheden maatregelen vast ter bevordering van inschrijving in het 
register overeenkomstig het door dit akkoord gecreëerde kader. 

Bij het Europees Parlement kunnen stimuleringsmaatregelen gericht op inschrijvers bijvoorbeeld bestaan uit: 

—  het vergemakkelijken van de toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement, de leden en hun medewerkers, 
ambtenaren en andere personeelsleden; 

—  het verlenen van toestemming voor het organiseren of mede-organiseren van evenementen in de gebouwen van het 
Parlement; 

—  het vereenvoudigen van informatieoverdracht, bijvoorbeeld door het verstrekken van specifieke mailinglijsten; 

—  het verlenen van toestemming om bij hoorzittingen van commissies het woord te voeren; 

—  beschermheerschap van het Europees Parlement. 

Bij de Europese Commissie kunnen stimuleringsmaatregelen gericht op inschrijvers bijvoorbeeld bestaan uit: 

—  maatregelen inzake het verstrekken van informatie aan inschrijvers bij openbare raadplegingen; 

—  maatregelen met betrekking tot deskundigengroepen en andere adviserende instanties; 

—  specifieke mailinglijsten; 

—  beschermheerschap van de Europese Commissie. 

Partijen informeren inschrijvers over de op hen gerichte specifieke stimuleringsmaatregelen. 

VII. MAATREGELEN IN GEVAL VAN NIET-NALEVING VAN DE GEDRAGSCODE 

31. Eenieder kan via het standaardformulier op de website van het register een melding doen of een klacht indienen 
inzake mogelijke niet-naleving van de in bijlage III opgenomen gedragscode. Meldingen en klachten worden behandeld 
overeenkomstig de in bijlage IV neergelegde procedures. 

32. Het meldingsmechanisme dient ter aanvulling van de door het Gezamenlijk secretariaat van het Transparantiere
gister overeenkomstig paragraaf 24 uitgevoerde kwaliteitscontrole. Eenieder kan een melding doen inzake feitelijke 
onjuistheden in de door een inschrijver verstrekte informatie. Ook kan een melding worden gedaan in geval van niet in 
aanmerking komende registraties. 

33. Eenieder kan een formele klacht indienen bij een vermoeden van niet-naleving van de gedragscode door een 
inschrijver, waarbij het niet gaat om een feitelijke onjuistheid. Klachten moeten worden onderbouwd met concrete feiten 
met betrekking tot het vermoeden van niet-naleving van de gedragscode. 

Het Gezamenlijk secretariaat van het Transparantieregister onderzoekt het vermoeden van niet-naleving en neemt daarbij 
het evenredigheidsbeginsel en het beginsel van behoorlijk bestuur naar behoren in acht. Opzettelijke niet-naleving van de 
gedragscode door inschrijvers of hun vertegenwoordigers leidt tot toepassing van de in bijlage IV neergelegde maatre
gelen. 

34. Indien het Gezamenlijk secretariaat van het Transparantieregister in het kader van de in de paragrafen 31, 32 
en 33 bedoelde procedures heeft vastgesteld dat er sprake is van herhaalde niet-medewerking, herhaald ongepast gedrag 
of ernstige niet-naleving van de gedragscode, wordt de betrokken inschrijver gedurende een jaar dan wel twee jaar uit 
het register geschrapt en wordt deze maatregel overeenkomstig bijlage IV in het register vermeld. 
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VIII. BETROKKENHEID VAN ANDERE INSTELLINGEN EN ORGANEN 

35. De Europese Raad en de Raad worden uitgenodigd zich bij het register aan te sluiten. De andere EU-instellingen, 
-organen en -agentschappen worden aangemoedigd het door dit akkoord gecreëerde kader te gebruiken als referentie- 
instrument voor hun eigen interactie met organisaties en als zelfstandige werkzame personen die betrokken zijn bij het 
maken en het uitvoeren van het EU-beleid. 

IX. SLOTBEPALINGEN 

36. Dit akkoord vervangt het akkoord tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie van 23 juni 2011, dat 
buiten werking treedt op de datum waarop dit akkoord van toepassing wordt. 

37. Het register wordt in 2017 herbezien. 

38. Dit akkoord treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie. Het is van toepassing met ingang van 1 januari 2015. 

Entiteiten die op de datum waarop dit akkoord van toepassing wordt reeds in het register zijn ingeschreven, wijzigen 
binnen drie maanden na die datum hun inschrijving aldus dat deze aan de nieuwe voorschriften voldoet. 

Gedaan te Straatsburg, 16 april 2014. 

Voor het Europees Parlement 

De voorzitter 

M. SCHULZ  

Voor de Europese Commissie 

De vicevoorzitter 

M. ŠEFČOVIČ   
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BIJLAGE 1 

„Transparantieregister” 

Organisaties en als zelfstandige werkzame personen die betrokken zijn bij het maken en het uitvoeren van het 
EU-beleid 

Afdelingen Bijzonderheden/opmerkingen 

I — Professionele adviesbureaus/advocatenkantoren/als 
zelfstandige werkzame raadgevers  

Onderafdeling Professionele adviesbureaus Ondernemingen die namens een cliënt lobbyen of zich 
bezighouden met belangenbehartiging, promotieactivi
teiten, overheidszaken of betrekkingen met de overheid. 

Onderafdeling Advocatenkantoren Advocatenkantoren die namens een cliënt lobbyen of 
zich bezighouden met belangenbehartiging, promotieac
tiviteiten, overheidszaken of betrekkingen met de 
overheid. 

Onderafdeling Als zelfstandige werkzame raadgevers Als zelfstandige werkzame raadgevers of advocaten die 
namens een cliënt lobbyen of zich bezighouden met 
belangenbehartiging, promotieactiviteiten, overheids
zaken of betrekkingen met de overheid. In deze onderaf
deling kunnen zich uitsluitend entiteiten bestaande uit 
één persoon inschrijven. 

II — In-huis-lobbyisten en handels-, bedrijfs- en 
beroepsverenigingen.  

Onderafdeling Ondernemingen en groepen onderne
mingen 

Ondernemingen of groepen ondernemingen (met of 
zonder rechtspersoonlijkheid) die zich, voor eigen reke
ning, bezighouden met in-huis-activiteiten als belangen
behartiging, lobbyen, promotieactiviteiten, overheids
zaken of betrekkingen met de overheid. 

Onderafdeling Handels- en bedrijfsverenigingen Organisaties (met of zonder winstoogmerk) die onderne
mingen met winstoogmerk of gemengde groepen of 
platformen vertegenwoordigen. 

Onderafdeling Vakbonden en beroepsverenigingen Belangenbehartiging van arbeiders, werknemers, bedrijfs
takken of beroepsgroepen. 

Onderafdeling Andere organisaties, waaronder: 

— entiteiten (met of zonder winstoog
merk) die evenementen organiseren; 

—  media die bepaalde belangen behartigen 
of op onderzoek gerichte entiteiten, 
verbonden aan particuliere belangen 
met winstoogmerk; 

—  ad hoc-coalities en tijdelijke structuren 
(met leden met winstoogmerk).  

III — Niet-gouvernementele organisaties  

Onderafdeling Niet-gouvernementele organisaties, plat
formen, netwerken, ad hoc-coalities, tijde
lijke structuren en overige soortgelijke 
organisaties. 

Organisaties zonder winstoogmerk, met of zonder 
rechtspersoonlijkheid, die onafhankelijk zijn van de over
heid of commerciële organisaties. Met inbegrip van stich
tingen, liefdadigheidsorganisaties, enz. 

Dergelijke entiteiten met leden met winstoogmerk dienen 
zich onder afdeling II in te schrijven. 
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Afdelingen Bijzonderheden/opmerkingen 

IV — Denktanks, universitaire en onderzoeksinstel
lingen  

Onderafdeling Denktanks en onderzoeksinstellingen Gespecialiseerde denktanks en onderzoeksinstellingen op 
het gebied van de activiteiten en het beleid van de Euro
pese Unie. 

Onderafdeling Universitaire instellingen Instellingen met als hoofddoel onderwijs, die zich tevens 
bezighouden met de activiteiten en het beleid van de 
Europese Unie. 

V — Organisaties die kerken of religieuze gemeen
schappen vertegenwoordigen  

Onderafdeling Organisaties die kerken of religieuze 
gemeenschappen vertegenwoordigen 

Rechtspersonen, kantoren, netwerken of verenigingen 
die zijn opgezet met het oog op representatiewerkzaam
heden 

VI — Vertegenwoordigende organisaties van plaatse
lijke, gewestelijke en gemeentelijke autoriteiten, andere 
openbare of gemengde entiteiten, enz.  

Onderafdeling Regionale structuren Van regio's en hun vertegenwoordigende instanties wordt 
niet verwacht dat zij zich inschrijven. Zij kunnen zich 
echter desgewenst laten inschrijven. Van verenigingen of 
netwerken die zijn opgericht om gezamenlijk regio's te 
vertegenwoordigen wordt verwacht dat zij zich 
inschrijven. 

Onderafdeling Overige overheden op subnationaal niveau Van alle overige overheden op subnationaal niveau, zoals 
steden, plaatselijke en gemeentelijke autoriteiten, of hun 
vertegenwoordigingen, en nationale verenigingen of 
netwerken, wordt verwacht dat zij zich inschrijven. 

Onderafdeling Transnationale verenigingen en netwerken 
van overheden op regionaal of overig 
subnationaal niveau  

Onderafdeling Andere bij wet ingestelde openbare of 
publiek/private entiteiten die ten doel 
hebben in het algemeen belang te 
handelen. 

Omvat andere organisaties met een openbare of 
gemengde (publiek/private) status.   
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BIJLAGE II 

DOOR DE INSCHRIJVERS TE VERSTREKKEN INFORMATIE 

I. ALGEMENE EN BASISGEGEVENS 

a)  naam/namen, adres van het hoofdkantoor en, indien van toepassing, het adres in Brussel, Luxemburg of Staatsburg, 
telefoon, e-mailadres, website van de organisatie; 

b)  de namen van de voor de organisatie juridisch verantwoordelijke persoon en de directeur of leidinggevende vennoot 
van de organisatie, of, indien van toepassing, het belangrijkste aanspreekpunt voor de activiteiten die onder het regis
ter vallen (d.w.z. het hoofd EU-zaken); namen van de personen aan wie toegangsrechten tot de gebouwen van het 
Europees Parlement zijn verleend (1); 

c)  het aantal personen (leden, personeelsleden, enz.) dat zich bezighoudt met activiteiten die onder het register vallen en 
het aantal personen met een toegangspasje voor de gebouwen van het Europees Parlement, alsmede de hoeveelheid 
tijd die elk van hen aan deze activiteiten besteedt, uitgedrukt in één van de volgende percentages van een voltijdse 
activiteit: 25 %, 50 %, 75 % of 100 %; 

d)  doelstellingen/taken — interessegebied — activiteiten — landen waarin men actief is — lidmaatschap van netwerken 
— algemene informatie die onder het register valt; 

e)  of de organisatie leden heeft en zo ja, het aantal leden (personen of organisaties). 

II. SPECIFIEKE INFORMATIE  

A. Onder het register vallende activiteiten 

Specifieke details moeten worden verstrekt over de belangrijkste wetgevings- of beleidsvoorstellen waarop de onder 
het register vallende activiteiten van de inschrijver zich richten. Daarbij kan worden verwezen naar andere specifieke 
activiteiten, zoals evenementen of publicaties.  

B. Banden met EU-instellingen 

a)  Lidmaatschap van of deelname aan groepen op hoog niveau, raadgevende commissies, deskundigengroepen, 
andere door de EU ondersteunde structuren en platformen e.d. 

b)  Lidmaatschap van of deelname aan intergroepen van het Europees Parlement, industriële fora, enz.  

C. Financiële informatie met betrekking tot de onder het register vallende activiteiten 

1.  Alle inschrijvers verstrekken: 

a)  een raming van de jaarlijkse kosten die verband houden met de onder het register vallende activiteiten. De 
financiële gegevens omvatten een volledig jaar en hebben betrekking op het meest recente afgesloten boekjaar, 
gerekend vanaf de datum van inschrijving, dan wel de jaarlijkse actualisering van de in het register opgenomen 
gegevens; 

b)  het bedrag en de bronnen van de financiële middelen afkomstig van de EU-instellingen in het meest recente 
afgesloten boekjaar, gerekend vanaf de datum van inschrijving, dan wel de jaarlijkse actualisering van de in het 
register opgenomen gegevens. Deze gegevens moeten overeenstemmen met de gegevens die worden aangele
verd door het Europees systeem voor financiële transparantie (2). 

2.  Professionele adviesbureaus/advocatenkantoren/als zelfstandige werkzame raadgevers (bijlage I, afdeling I) 
verstrekken tevens de volgende informatie: 

a) de omzet die kan worden toegerekend aan de onder het register vallende activiteiten, overeenkomstig onder
staand schema: 

Jaarlijkse omzet in verband met representatiewerkzaamheden 
in euro 

0 – 99 999 

100 000 – 499 999 

500 000 – 1 000 000 

> 1 000 000  
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b)  een lijst van alle cliënten namens wie onder het register vallende activiteiten worden verricht. Ontvangsten, 
afkomstig van cliënten, voor verrichte representatiewerkzaamheden, vermeld overeenkomstig onderstaand 
schema: 

Omvang van de schijf voor representatiewerkzaamheden per 
cliënt per jaar in euro 

0 – 9 999 

10 000 – 24 999 

25 000 – 49 999 

50 000 – 99 999 

100 000 – 199 999 

200 000 – 299 999 

300 000 – 399 999 

400 000 – 499 999 

500 000 – 599 999 

600 000 – 699 999 

700 000 – 799 999 

800 000 – 899 999 

900 000 – 1 000 000 

> 1 000 000   

c) van cliënten wordt eveneens verwacht dat zij zich inschrijven. Het feit dat professionele adviesbureaus/advoca
tenkantoren/als zelfstandige werkzame raadgevers ten aanzien van hun cliënten een financiële verklaring 
opstellen (lijst en schema) ontslaat deze cliënten niet van de verplichting deze uitbestede activiteiten ook zelf in 
hun eigen verklaring op te nemen. Dit voorkomt onderschatting van hun aangegeven financiële inspanningen. 

3.  In-huis-lobbyisten en handels-, bedrijfs- en beroepsverenigingen (bijlage I, afdeling II) verstrekken tevens 
de volgende informatie: 

de omzet die kan worden toegerekend aan de onder het register vallende activiteiten, inclusief bedragen lager dan 
10 000 EUR. 

4.  Niet-gouvernementele organisaties, denktanks, universitaire en onderzoeksinstellingen — organisaties die 
kerken of religieuze gemeenschappen vertegenwoordigen — vertegenwoordigende organisaties van 
lokale, regionale en gemeentelijke autoriteiten, andere publieke of gemengde entiteiten, enz. (bijlage I, 
afdelingen III, IV, V en VI) verstrekken tevens de volgende informatie: 

a)  de totale begroting van de organisatie 

b)  een verdeling over de belangrijkste bedragen en financieringsbronnen.  
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BIJLAGE III 

GEDRAGSCODE 

Partijen stellen zich op het standpunt dat alle belangenvertegenwoordigers die eenmalig of vaker met hen in contact 
treden, ongeacht of zij in het register zijn ingeschreven, dienen te handelen overeenkomstig deze gedragscode. 

In het kader van hun betrekkingen met EU-instellingen en hun leden, ambtenaren en andere personeelsleden nemen 
belangenvertegenwoordigers de volgende regels in acht: 

a) zij identificeren zich te allen tijde door middel van het vermelden van hun naam en, indien van toepassing, hun regis
tratienummer en de entiteit of entiteiten waarvoor zij werken of die zij vertegenwoordigen; zij geven op welke 
belangen zij behartigen en welke doelen of doelstellingen zij nastreven en, indien van toepassing, welke cliënten of 
leden zij vertegenwoordigen; 

b) zij onthouden zich van oneerlijke handelingen, van het uitoefenen van ongepaste druk of ongepast gedrag om infor
matie of een beslissing te verkrijgen of pogingen daartoe; 

c)  zij beroepen zich in hun betrekkingen met derden niet op enigerlei officiële relatie met de Europese Unie of een van 
haar instellingen, geven geen verkeerd beeld van de gevolgen van inschrijving om zo derden of ambtenaren of andere 
personeelsleden van de Europese Unie te misleiden en gebruiken de logo's van de EU-instellingen niet zonder uitdruk
kelijke toestemming daartoe; 

d)  zij zorgen ervoor dat, naar hun beste weten, de gegevens die zij bij de inschrijving en vervolgens in het kader van de 
onder het register vallende activiteiten verstrekken, volledig, actueel en niet misleidend zijn; zij aanvaarden dat alle 
verstrekte informatie wordt gecontroleerd en stemmen ermee in hun medewerking te verlenen aan administratieve 
verzoeken om aanvullende of bijgewerkte informatie; 

e)  zij verkopen geen kopieën van documenten aan derden die zijn verkregen van EU-instellingen; 

f)  zij eerbiedigen in het algemeen de uitvoering en toepassing van alle door de EU-instellingen vastgelegde regelingen, 
gedragscodes en goede bestuurspraktijken en waarborgen dat deze niet worden belemmerd; 

g)  zij zetten leden van de instellingen van de Europese Unie, ambtenaren of andere personeelsleden van de Europese 
Unie, dan wel medewerkers of stagiairs van die leden er niet toe aan inbreuk te plegen op de voor hen geldende 
gedragsregels en -normen; 

h)  wanneer zij voormalige ambtenaren of andere personeelsleden van de Europese Unie, of medewerkers of stagiairs van 
leden van EU-instellingen in dienst hebben, respecteren zij de verplichting van deze werknemers om zich te houden 
aan de voor hen geldende regels en vertrouwelijkheidsvereisten; 

i)  zij zorgen voor voorafgaande toestemming van het betrokken lid of de betrokken leden van het Europees Parlement 
voor elke contractuele verbintenis met of indienstneming van een persoon die behoort tot de entourage van dat lid of 
die leden; 

j) zij leven alle regels met betrekking tot de rechten en verantwoordelijkheden van oud-leden van het Europees Parle
ment en de Europese Commissie na; 

k)  zij informeren iedere partij die zij vertegenwoordigen over hun verplichtingen jegens de EU-instellingen; 

Personen die zich bij het Europees Parlement hebben ingeschreven om een persoonlijk, niet-overdraagbaar toegangspasje 
voor de gebouwen van het Europees Parlement te verkrijgen, nemen de volgende regels in acht: 

l)  zij zorgen ervoor dat zij het toegangspasje in de gebouwen van het Europees Parlement te allen tijde zichtbaar 
dragen; 

m)  zij houden zich strikt aan de relevante artikelen van het Reglement van het Europees Parlement; 

n)  zij aanvaarden dat alleen het Europees Parlement bevoegd is om te beslissen op een verzoek om toegang tot de 
gebouwen van het Europees Parlement en dat inschrijving in het register geen automatisch recht geeft op een 
toegangspasje.  
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BIJLAGE IV 

DE PROCEDURE VOOR MELDINGEN EN DE PROCEDURE VOOR HET ONDERZOEK EN DE BEHANDELING 
VAN KLACHTEN 

I. Meldingen 

Eenieder kan bij het Gezamenlijk secretariaat van het Transparantieregister een melding doen ter zake van in het register 
opgenomen gegevens of niet in aanmerking komende inschrijvingen door het standaardformulier op de website van het 
register in te vullen. 

Meldingen met betrekking tot in het register opgenomen informatie worden behandeld als gestelde niet-naleving van 
punt d) van de in bijlage III opgenomen gedragscode (1). De betrokken inschrijver wordt verzocht de gegevens te actuali
seren dan wel aan het Gezamenlijk secretariaat van het Transparantie uit te leggen waarom actualisering van de gegevens 
niet nodig is. Indien de betrokken inschrijver geen medewerking verleent, kunnen de maatregelen zoals uiteengezet in 
het schema van maatregelen (de rijen 2, 3 en 4) worden toegepast. 

II. Klachten 

Fase 1: Indiening van een klacht 

1.  Eenieder kan bij het Gezamenlijk secretariaat van het Transparantieregister een klacht indienen door op de website 
van het register een standaardformulier in te vullen. De op dit formulier in te vullen informatie omvat: 

a)  de inschrijver op wie de klacht betrekking heeft; 

b)  de naam en contactgegevens van de klager; 

c)  bijzonderheden over de gestelde niet-naleving van de gedragscode, inclusief, indien mogelijk, documenten of 
ander bewijsmateriaal ter ondersteuning van de klacht, informatie over eventuele schade die de klager is berok
kend en de aan het vermoeden van opzettelijke niet-naleving ten grondslag liggende redenen. 

Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. 

2. De klager geeft aan welke bepalingen van de gedragscode naar zijn mening niet zijn nageleefd. Indien het Geza
menlijk secretariaat van het Transparantieregister reeds bij de aanvang van de behandeling vaststelt dat een klacht 
betrekking heeft op niet-opzettelijke niet-naleving, kan deze klacht verder als „melding” worden behandeld. 

3.  De gedragscode betreft uitsluitend de betrekkingen tussen belangenbehartigers en de EU-instellingen en kan niet 
worden gebruikt om de betrekkingen tussen derden of tussen inschrijvers onderling te reguleren. 

Fase 2: Ontvankelijkheid 

4.  Na ontvangst van de klacht voert het Gezamenlijk secretariaat van het Transparantieregister de volgende taken uit: 

a)  het bevestigt binnen vijf werkdagen de ontvangst van de klacht aan de klager; 

b)  het bepaalt of de klacht onder het toepassingsgebied van het register valt, als uiteengezet in de in bijlage 3 
opgenomen gedragscode en de hierboven vermelde fase 1. 

c)  het onderzoekt het bewijsmateriaal dat ter ondersteuning van de klacht is ingediend, ongeacht of dit in de vorm 
is van documenten, ander materiaal of persoonlijke verklaringen; in beginsel is dit bewijsmateriaal afkomstig 
van de betrokken inschrijver, van een document dat is afgegeven door een derde of van openbaar toegankelijke 
bronnen. Door de klager geuite waardeoordelen volstaan op zich niet als bewijs; 

d)  het beslist op basis van het onder b) en c) bedoelde onderzoek over de ontvankelijkheid van de klacht. 

5. Wanneer de klacht niet-ontvankelijk wordt verklaard, stelt het Gezamenlijk secretariaat van het Transparantiere
gister de klager hiervan schriftelijk in kennis, met opgave van de redenen die tot dit besluit hebben geleid. 

6.  Wanneer de klacht ontvankelijk wordt verklaard, worden zowel de klager als de betrokken inschrijver door het 
Gezamenlijk secretariaat van het Transparantieregister van dit besluit in kennis gesteld en geïnformeerd over de te 
volgen procedure, als hieronder uiteengezet. 
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Fase 3: Behandeling van een ontvankelijke klacht — onderzoek en voorlopige maatregelen 

7. De inschrijver tegen wie een klacht is ingediend wordt door het Gezamenlijk secretariaat van het Transparantiere
gister geïnformeerd over de inhoud van de klacht en over welke bepalingen niet zouden zijn nageleefd, waarbij 
hem tegelijkertijd de mogelijkheid wordt geboden om binnen twintig werkdagen op de klacht te reageren. Ter 
ondersteuning van zijn standpunt kan hij binnen dezelfde termijn tevens een memorandum van een representa
tieve beroepsorganisatie overleggen, met name als het gaat om een gereglementeerd beroep of een organisatie die 
gebonden is aan een beroepsgedragscode. 

8.  Niet-naleving van de in paragraaf 7 genoemde termijn leidt tot tijdelijke opschorting van de inschrijving van de 
betrokken inschrijver in het register, totdat deze zijn medewerking hervat. 

9. Het Gezamenlijk secretariaat van het Transparantieregister bestudeert alle tijdens het onderzoek verzamelde infor
matie en kan besluiten om de betrokken inschrijver en/of de klager te horen. 

10. Als uit bestudering van het overgelegde materiaal blijkt dat de klacht ongegrond is, stelt het Gezamenlijk secreta
riaat van het Transparantieregister zowel de betrokken inschrijver als de klager van dat besluit in kennis, met 
opgave van de redenen die tot dat besluit hebben geleid. 

11.  Wanneer de klacht gegrond wordt verklaard, wordt de inschrijving van de betrokken inschrijver in het register 
tijdelijk opgeschort totdat stappen zijn genomen om de kwestie te verhelpen (zie fase 4 hieronder) en kunnen de 
inschrijver aanvullende maatregelen worden opgelegd, waaronder schrapping uit het register en, in voorkomend 
geval, intrekking van het recht op toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement, overeenkomstig de 
interne procedures van deze instelling (zie fase 5 en de rijen 2, 3 en 4 in het schema van maatregelen hieronder), 
met name in gevallen waarin de inschrijver geen medewerking verleent. 

Fase 4: Behandeling van een ontvankelijke klacht — oplossing 

12.  Wanneer een klacht gegrond is en is vastgesteld wat de problemen zijn, neemt het Gezamenlijk secretariaat van 
het Transparantieregister in samenwerking met de betrokken inschrijver alle stappen die nodig zijn om de kwestie 
aan te pakken en op te lossen. 

13. Als de betrokken inschrijver zijn medewerking verleent, stelt het Gezamenlijk secretariaat van het Transparantiere
gister per geval een redelijke termijn vast om tot een oplossing te komen. 

14.  Als is vastgesteld op welke wijze de kwestie kan worden opgelost en de betrokken inschrijver medewerking 
verleent door uitvoering te geven aan de gekozen oplossing, wordt de opschorting van de inschrijving van de 
betrokken inschrijver beëindigd en de klacht als afgehandeld beschouwd. Het Gezamenlijk secretariaat van het 
Transparantieregister stelt zowel de betrokken inschrijver als de klager van dat besluit in kennis, met opgave van 
de redenen die tot dat besluit hebben geleid. 

15. Als is vastgesteld op welke wijze de kwestie kan worden opgelost, maar de betrokken inschrijver geen medewer
king verleent door uitvoering te geven aan de gekozen oplossing, wordt de inschrijving van de betrokken 
inschrijver geschrapt (zie de rijen 2 en 3 in het schema van maatregelen hieronder). Het Gezamenlijk secretariaat 
van het Transparantieregister stelt zowel de betrokken inschrijver als de klager van dat besluit in kennis, met 
opgave van de redenen die tot dat besluit hebben geleid. 

16.  Indien voor een mogelijke oplossing van de kwestie een besluit van een derde, bijvoorbeeld een autoriteit in een 
lidstaat, vereist is, stelt het Gezamenlijk secretariaat van het Transparantieregister zijn eindbesluit uit totdat het 
desbetreffende besluit is genomen. 

17. Als de inschrijver geen medewerking verleent binnen 40 werkdagen na de kennisgeving van de klacht overeenkom
stig paragraaf 7, worden maatregelen toegepast wegens niet-naleving (zie fase 5, paragrafen 19 t/m 22, en de 
rijen 2, 3 en 4 in het schema van maatregelen hieronder). 

Fase 5: Behandeling van een ontvankelijke klacht — maatregelen die moeten worden toegepast in geval van niet-naleving van de gedragscode 

18. Indien de betrokken inschrijver onmiddellijk correcties aanbrengt, doet het Gezamenlijk secretariaat van het Trans
parantieregister zowel de klager als de betrokken inschrijver een schriftelijke bevestiging toekomen van de feiten en 
de aangebrachte correcties (zie rij 1 in het schema van maatregelen hieronder). 

19.  Indien de betrokken inschrijver niet reageert binnen de in paragraaf 17 bepaalde termijn van 40 dagen, leidt dit 
tot schrapping uit het register (zie rij 2 in het schema van maatregelen hieronder) en tot verlies van aanspraak op 
de aan de inschrijving verbonden stimuleringsmaatregelen. 

20.  Indien is vastgesteld dat er sprake is van ongepast gedrag, wordt de betrokken inschrijver uit het register geschrapt 
(zie rij 3 in het schema van maatregelen hieronder) en verliest de inschrijver zijn aanspraak op de aan de inschrij
ving verbonden stimuleringsmaatregelen. 

21.  In de in de paragrafen 19 en 20 genoemde gevallen kan de betrokken inschrijver zich opnieuw in het register 
inschrijven indien de aan de schrapping ten grondslag liggende omstandigheden zijn verholpen. 
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22.  Indien wordt geoordeeld dat er sprake is van herhaald en opzettelijk niet verlenen van medewerking of herhaald 
en opzettelijk vertonen van ongepast gedrag, of indien ernstige niet-naleving wordt vastgesteld (zie rij 4 in het 
schema van maatregelen hieronder), neemt het Gezamenlijk secretariaat van het Transparantieregister een besluit 
waarbij herinschrijving gedurende een dan wel twee jaar (afhankelijk van de ernst van het geval) wordt verboden. 

23.  Het Gezamenlijk secretariaat van het Transparantieregister stelt de betrokken inschrijver en de klager in kennis van 
alle maatregelen die worden genomen overeenkomstig de paragrafen 18 t/m 22 of de rijen 1 t/m 4 in het schema 
van maatregelen hieronder. 

24.  In gevallen waarin een door het Gezamenlijk secretariaat van het Transparantieregister genomen maatregel leidt tot 
langdurige schrapping uit het register (zie rij 4 in het schema van maatregelen hieronder) kan de betrokken 
inschrijver binnen 20 werkdagen na kennisgeving van die maatregel bij de secretarissen-generaal van het Europees 
Parlement en de Europese Commissie een met redenen omkleed verzoek indienen om de maatregel te herover
wegen. 

25.  Na deze termijn van 20 dagen of nadat de secretarissen-generaal een definitief besluit hebben genomen worden de 
desbetreffende ondervoorzitter van het Europees Parlement en de desbetreffende vicevoorzitter van de Europese 
Commissie geïnformeerd en wordt de maatregel in het register vermeld. 

26.  In gevallen waarin een besluit waarbij herinschrijving gedurende een bepaalde periode wordt verboden inhoudt dat 
geen toestemming kan worden gevraagd om de gebouwen van het Europees Parlement als belangenbehartiger te 
betreden, dient de secretaris-generaal van het Europees Parlement bij het College van quaestoren een voorstel in 
waarin dit college wordt verzocht haar goedkeuring te hechten aan de intrekking van het recht op toegang van de 
betrokken persoon of personen gedurende die periode. 

27.  Bij het nemen van besluiten inzake maatregelen uit hoofde van deze bijlage houdt het Gezamenlijk secretariaat van 
het Transparantieregister naar behoren rekening met het evenredigheidsbeginsel en het beginsel van behoorlijk 
bestuur. Het Gezamenlijk secretariaat van het Transparantieregister wordt gecoördineerd door een afdelingshoofd 
binnen het secretariaat-generaal van de Europese Commissie en staat onder het gezag van de secretarissen-generaal 
van het Europees Parlement en de Europese Commissie, die naar behoren op de hoogte worden gehouden. 

Schema van mogelijke maatregelen in geval van niet-naleving van de gedragscode   

Aard van de niet-naleving 
(nummers tussen haakjes 

verwijzen naar de 
paragrafen hierboven) 

Maatregel 
Vermelding van 
de maatregel in 

het register 

Formeel besluit tot 
intrekking van het 

recht op toegang tot 
de gebouwen van het 
Europees Parlement 

1 Niet-naleving die onver
wijld wordt hersteld (18) 

Schriftelijke kennisgeving waarin de feiten en 
de correcties worden bevestigd 

Neen Neen 

2 Het niet verlenen van 
medewerking aan het 
Gezamenlijk secretariaat 
van het Transparantiere
gister (19 en 21) 

Schrapping uit het register, ontzegging van 
automatische toegang tot de gebouwen van het 
Europees Parlement en verlies van aanspraak op 
andere stimuleringsmaatregelen 

Neen Neen 

3 Ongepast gedrag (20 
en 21) 

Schrapping uit het register, ontzegging van 
automatische toegang tot de gebouwen van het 
Europees Parlement en verlies van aanspraak op 
andere stimuleringsmaatregelen 

Neen Neen 

4 Herhaalde en opzette
lijke niet-medewerking 
of herhaald ongepast 
gedrag (22) en/of 
ernstige niet-naleving 

a)  Schrapping uit het register gedurende één 
jaar en formele intrekking van het recht op 
toegang tot de gebouwen van het Europees 
Parlement (als geaccrediteerd vertegenwoor
diger van een belangengroep); 

b)  Schrapping uit het register gedurende twee 
jaar en formele intrekking van het recht op 
toegang tot de gebouwen van het Europees 
Parlement (als geaccrediteerd vertegenwoor
diger van een belangengroep); 

Ja, bij besluit 
van de secreta
rissen-generaal 
van het Euro
pees Parlement 
en de Europese 
Commissie. 

Ja, bij besluit van 
het College van 
quaestoren   
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VERORDENING (EG) Nr. 1049/2001 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 30 mei 2001

inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de
Commissie

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE
UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap, en met name op artikel 255, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 1, tweede alinea, van het Verdrag betreffende
de Europese Unie vindt het begrip „openheid” zĳn veran-
kering: het Verdrag markeert een nieuwe etappe in het
proces van totstandbrenging van een steeds hechter
verbond tussen de volkeren van Europa, waarin de
besluiten in zo groot mogelĳke openheid en zo dicht
mogelĳk bĳ de burger worden genomen.

(2) Deze openheid maakt een betere deelneming van de
burgers aan het besluitvormingsproces mogelĳk en
waarborgt een grotere legitimiteit en meer doelmatigheid
en verantwoordelĳkheid van de administratie ten
opzichte van de burgers binnen een democratisch
systeem. Zĳ draagt bĳ aan de versterking van de begin-
selen van democratie en eerbiediging van de grond-
rechten, zoals vervat in artikel 6 van het Verdrag betref-
fende de Europese Unie en in het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie.

(3) In de conclusies van de te Birmingham, te Edinburgh en
te Kopenhagen gehouden bĳeenkomsten van de Euro-
pese Raad is op de noodzaak gewezen voor een grotere
transparantie in het werk van de instellingen van de
Unie te zorgen. Deze verordening consolideert de initia-
tieven die de instellingen al hebben genomen om de
doorzichtigheid van het besluitvormingsproces te verbe-
teren.

(4) Deze verordening heeft tot doel het recht van toegang
van het publiek tot documenten maximaal zĳn beslag te
geven en de voorwaarden en beperkingen van dat recht
vast te leggen in overeenstemming met artikel 255, lid 2,
van het EG-Verdrag.

(5) Aangezien het vraagstuk van de toegang tot documenten
niet in het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal, noch in het Verdrag
tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor
Atoomenergie is geregeld, dienen het Europees Parle-
ment, de Raad en de Commissie, overeenkomstig Verkla-
ring nr. 41 bĳ de Slotakte van het Verdrag van
Amsterdam, deze verordening als leidraad te nemen
voor documenten die betrekking hebben op activiteiten
welke onder deze beide verdragen vallen.

(6) Ruimere toegang tot documenten dient te worden
verleend in gevallen waarin de instellingen optreden in
hun hoedanigheid van wetgever, inbegrepen in het geval
van gedelegeerde bevoegdheden, waarbĳ tegelĳkertĳd de
doeltreffendheid van het besluitvormingsproces van de
instelling behouden moet blĳven. Dergelĳke documenten
dienen zo veel mogelĳk rechtstreeks toegankelĳk te
worden gemaakt.

(7) Overeenkomstig artikel 28, lid 1, en artikel 41, lid 1, van
het Verdrag betreffende de Europese Unie geldt het recht
van toegang eveneens ten aanzien van documenten met
betrekking tot het gemeenschappelĳk buitenlands en
veiligheidsbeleid en tot de politiële en justitiële samen-
werking in strafzaken. Elke instelling dient haar eigen
veiligheidsregels in acht te nemen.

(8) Teneinde de volledige toepassing van deze verordening
op alle activiteiten van de Unie te verzekeren, dienen alle
door de instellingen ingestelde agentschappen de in deze
verordening vervatte beginselen toe te passen.

(9) Bepaalde documenten vereisen vanwege hun zeer gevoe-
lige inhoud een bĳzondere behandeling. Er dienen dan
ook regelingen te worden getroffen, door middel van
een interinstitutioneel akkoord, over het inlichten van
het Europees Parlement over de inhoud van dergelĳke
documenten.

(10) Teneinde de openheid van de werkzaamheden van de
instellingen te verbeteren, dienen het Europees Parle-
ment, de Raad en de Commissie toegang te verlenen niet
alleen tot documenten die zĳ zelf hebben opgesteld,
maar ook tot documenten die zĳ ontvangen hebben. In
dit verband zĳ eraan herinnerd dat volgens Verklaring
nr. 35 bĳ de Slotakte van het Verdrag van Amsterdam,
een lidstaat de Commissie of de Raad erom kan
verzoeken, een uit die lidstaat afkomstig document
zonder diens voorafgaande instemming niet aan derden
door te geven.

(11) In beginsel dienen alle documenten van de instellingen
voor het publiek toegankelĳk te zĳn. Dit neemt niet weg
dat de bescherming van bepaalde openbare en particu-
liere belangen door een uitzonderingenregeling dient te
worden gewaarborgd. De instellingen dienen het recht te
hebben om hun interne raadplegingen en beraadsla-
gingen te beschermen, wanneer dat voor het behoud van
hun vermogen om hun taken uit te voeren, noodzakelĳk
is. Bĳ het beoordelen van de uitzonderingen dienen de
instellingen rekening te houden met de beginselen van
de communautaire wetgeving betreffende de bescher-
ming van persoonsgegevens, op alle terreinen van de
activiteiten van de Unie.

(12) Alle regels inzake toegang tot de documenten van de
instellingen dienen in overeenstemming te zĳn met deze
verordening.

(1) PB C 177E van 27.6.2000, blz. 70.
(2) Advies van het Europees Parlement van 3 mei 2001 (nog niet

verschenen in het Publicatieblad) en Besluit van de Raad van 28
mei 2001.
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(13) Om ervoor te zorgen dat het recht van toegang ten volle
wordt geëerbiedigd, dient een administratieve procedure
in twee fasen te worden gevolgd, met de aanvullende
mogelĳkheid van beroep op de rechter of een klacht bĳ
de ombudsman.

(14) Iedere instelling dient de nodige maatregelen te nemen
om het publiek van de nieuwe geldende bepalingen in
kennis te stellen en om haar personeel op te leiden zodat
het de burgers die zich op hun rechten uit deze verorde-
ning beroepen, kan bĳstaan. Om het de burgers gemak-
kelĳker te maken hun rechten uit te oefenen, dient
iedere instelling een documentenregister open te stellen.

(15) Deze verordening heeft weliswaar noch tot doel noch tot
gevolg de nationale wetgevingen ter zake van toegang
tot documenten te wĳzigen, maar het spreekt vanzelf dat
de lidstaten, gelet op het beginsel van loyale samenwer-
king dat hun betrekkingen met de instellingen regelt,
erop zullen toezien dat aan de goede toepassing van
deze verordening geen afbreuk wordt gedaan en dat de
veiligheidsregels van de instellingen worden geëerbie-
digd.

(16) Deze verordening laat bestaande rechten inzake toegang
tot documenten voor lidstaten, gerechtelĳke autoriteiten
of onderzoeksinstanties onverlet.

(17) Ingevolge het EG-Verdrag neemt elke instelling in haar
eigen reglement van orde specifieke bepalingen betref-
fende de toegang tot haar documenten op. Besluit 93/
731/EG van de Raad van 20 december 1993 betreffende
toegang van het publiek tot documenten van de Raad (1),
Besluit 94/90/EGKS, EG, Euratom van de Commissie van
8 februari 1994 inzake de toegang tot documenten van
de Commissie (2), Besluit 97/632/EG, EGKS, Euratom
van het Europees Parlement van 10 juli 1997 inzake de
toegang van het publiek tot de documenten van het
Europees Parlement (3) en de regels inzake de vertrouwe-
lĳkheid van documenten in verband met Schengen
dienen daarom zo nodig te worden gewĳzigd of inge-
trokken,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Doel

Deze verordening beoogt:

a) de bepaling van de beginselen, voorwaarden en beperkingen
op grond van openbare of particuliere belangen betreffende
het in artikel 255 van het EG-Verdrag neergelegde recht van
toegang tot documenten van het Europees Parlement, de
Raad en de Commissie (hierna „de instellingen”), en wel

zodanig, dat een zo ruim mogelĳke toegang tot documenten
wordt gewaarborgd,

b) de vaststelling van regels die een zo gemakkelĳk mogelĳke
uitoefening van dit recht verzekeren, en

c) de bevordering van goede administratieve praktĳken met
betrekking tot de toegang tot documenten.

Artikel 2

Toegangsgerechtigden en toepassingsgebied

1. Iedere burger van de Unie en iedere natuurlĳke of rechts-
persoon met verblĳfplaats of statutaire zetel in een lidstaat
heeft een recht van toegang tot documenten van de instel-
lingen, volgens de beginselen en onder de voorwaarden en
beperkingen, die in deze verordening worden bepaald.

2. De instellingen kunnen toegang tot documenten verlenen,
volgens dezelfde beginselen, en onder dezelfde voorwaarden en
beperkingen, aan natuurlĳke of rechtspersonen die geen
verblĳfplaats of geen statutaire zetel hebben in een lidstaat.

3. Deze verordening is van toepassing op alle bĳ een instel-
ling berustende documenten, dit wil zeggen documenten die
door de instelling zĳn opgesteld of ontvangen en zich in haar
bezit bevinden, op alle werkterreinen van de Europese Unie.

4. Onverminderd de artikelen 4 en 9 worden documenten
voor het publiek toegankelĳk gemaakt hetzĳ na een schriftelĳk
verzoek, hetzĳ direct in elektronische vorm, hetzĳ via een
register. In het bĳzonder worden documenten die in het kader
van een wetgevingsprocedure zĳn opgesteld of ontvangen
direct toegankelĳk gemaakt overeenkomstig artikel 12.

5. Voor gevoelige documenten in de zin van artikel 9, lid 1,
geldt overeenkomstig dat artikel een bĳzondere behandeling.

6. Deze verordening doet niet af aan een eventueel recht van
toegang van het publiek tot documenten die bĳ de instellingen
berusten, dat voortvloeit uit instrumenten van internationaal
recht of besluiten van de instellingen ter uitvoering daarvan.

Artikel 3

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan
onder:

a) „document”: iedere inhoud, ongeacht de drager ervan (op
papier, in elektronische vorm, als geluids-, beeld- of audiovi-
suele opname), betreffende een materie die verband houdt
met beleidsmaatregelen, acties en besluiten welke tot de
bevoegdheid van de instelling behoren;

b) „derde”: natuurlĳke of rechtspersonen en entiteiten buiten
de betrokken instelling, met inbegrip van de lidstaten,
andere communautaire of niet-communautaire instellingen
en organen, alsmede derde landen.

(1) PB L 340 van 31.12.1993, blz. 43. Besluit laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Besluit 2000/527/EG (PB L 212 van 23.8.2000, blz.9).

(2) PB L 46 van 18.2.1994, blz. 58. Besluit gewĳzigd bĳ Besluit 96/
567/EG, EGKS, Euratom (PB L 247 van 28.9.1996, blz. 45).

(3) PB L 263 van 25.9.1997, blz. 27.
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Artikel 4

Uitzonderingen

1. De instellingen weigeren de toegang tot een document
wanneer de openbaarmaking ervan zou leiden tot ondermĳ-
ning van de bescherming van:

a) het openbaar belang, wat betreft:
— de openbare veiligheid,
— defensie en militaire aangelegenheden,
— de internationale betrekkingen,
— het financieel, monetair of economisch beleid van de

Gemeenschap of van een lidstaat;

b) de persoonlĳke levenssfeer en de integriteit van het individu,
in het bĳzonder gelet op de Gemeenschapswetgeving inzake
de bescherming van persoonsgegevens.

2. De instellingen weigeren de toegang tot een document
wanneer de openbaarmaking ervan zou leiden tot ondermĳ-
ning van de bescherming van:
— de commerciële belangen van een natuurlĳke of rechtsper-

soon, met inbegrip van intellectuele eigendom,
— gerechtelĳke procedures en juridisch advies,
— het doel van inspecties, onderzoeken en audits,

tenzĳ een hoger openbaar belang openbaarmaking gebiedt.

3. De toegang tot een document dat door een instelling is
opgesteld voor intern gebruik of door een instelling is
ontvangen, en dat betrekking heeft op een aangelegenheid
waarover de instelling nog geen besluit heeft genomen, wordt
geweigerd, indien de openbaarmaking ervan het besluitvor-
mingsproces van de instelling ernstig zou ondermĳnen, tenzĳ
een hoger openbaar belang openbaarmaking gebiedt.

De toegang tot een document met standpunten voor intern
gebruik in het kader van beraadslagingen en voorafgaand
overleg binnen de betrokken instelling wordt ook geweigerd
nadat het besluit genomen is, indien de openbaarmaking van
het document het besluitvormingsproces van de instelling
ernstig zou ondermĳnen, tenzĳ een hoger openbaar belang
openbaarmaking gebiedt.

4. Wanneer het gaat om documenten van derden, wordt de
derde door de instelling geraadpleegd om te kunnen beoor-
delen of een uitzondering van de leden 1 of 2 van toepassing
is, tenzĳ het duidelĳk is dat het document wel of niet openbaar
moet worden gemaakt.

5. Een lidstaat kan de instelling verzoeken, een van deze
lidstaat afkomstig document niet zonder zĳn voorafgaande
toestemming openbaar te maken.

6. Indien het gevraagde document slechts ten dele onder de
uitzonderingen valt, worden de overige delen ervan wel vrĳge-
geven.

7. De uitzonderingen van de leden 1 tot en met 3 zĳn
slechts van toepassing gedurende de periode waarin bescher-
ming op grond van de inhoud van het document gerechtvaar-
digd is. De uitzonderingen gelden voor ten hoogste 30 jaar. In
geval van documenten die vallen onder de uitzonderingen op
grond van de persoonlĳke levenssfeer of van commerciële

belangen en in geval van gevoelige documenten, kunnen de
uitzonderingen zo nodig na afloop van deze periode van
toepassing blĳven.

Artikel 5

Documenten in het bezit van de lidstaten

Wordt van een lidstaat een document gevraagd dat hĳ in zĳn
bezit heeft en dat van een instelling afkomstig is, dan raad-
pleegt hĳ de betrokken instelling, om een besluit te kunnen
nemen waardoor het doel van deze verordening niet in gevaar
komt — tenzĳ het duidelĳk is dat het document wel of niet
wordt vrĳgegeven.

De lidstaat kan het verzoek ook doorgeleiden aan de betrokken
instelling.

Artikel 6

Verzoeken

1. Verzoeken om toegang tot een document geschieden in
schriftelĳke vorm — elektronische vorm daaronder begrepen
—, in één der talen van artikel 314 van het EG-Verdrag, en zĳn
voldoende nauwkeurig geformuleerd opdat de instelling het
document kan identificeren. De verzoeker is niet verplicht de
redenen voor zĳn verzoek te vermelden.

2. Is een verzoek niet nauwkeurig genoeg, dan vraagt de
instelling de verzoeker om nadere precisering en is zĳ hem
hierbĳ behulpzaam, bĳvoorbeeld door informatie te
verstrekken over het gebruik van de openbare documentenre-
gisters.

3. In geval van verzoeken om omvangrĳke documenten of
om een zeer groot aantal documenten, kan de betrokken instel-
ling informeel met de aanvrager overleggen om een billĳke
oplossing te vinden.

4. De instellingen voorzien in voorlichting van de burger
over hoe en waar verzoeken om toegang tot documenten
kunnen worden ingediend en in bĳstand terzake.

Artikel 7

Behandeling van initiële verzoeken

1. Een verzoek om toegang tot een document wordt onmid-
dellĳk behandeld. De verzoeker ontvangt een ontvangstbevesti-
ging. Binnen vĳftien werkdagen na registratie van het verzoek
verleent de instelling de verzoeker toegang tot het gevraagde
document en maakt zĳ het toegankelĳk in de zin van artikel
10, ofwel deelt zĳ de verzoeker schriftelĳk de redenen mede
waarom zĳ het verzoek volledig of gedeeltelĳk afwĳst, waarbĳ
zĳ hem attendeert op zĳn recht om overeenkomstig lid 2 een
confirmatief verzoek in te dienen.

2. In geval van volledige of gedeeltelĳke afwĳzing kan de
verzoeker binnen vĳftien werkdagen na ontvangst van het
antwoord van de instelling een confirmatief verzoek indienen,
welk verzoek ertoe strekt de instelling haar standpunt te doen
herzien.
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3. In uitzonderlĳke gevallen, bĳvoorbeeld bĳ een verzoek
om een zeer omvangrĳk document of om een zeer groot aantal
documenten, kan de in lid 1 genoemde termĳn met vĳftien
werkdagen worden verlengd, mits de verzoeker daarvan
tevoren in kennis wordt gesteld met nauwkeurige vermelding
van de redenen daarvoor.

4. Bĳ uitblĳven van een antwoord van de instelling binnen
de voorgeschreven termĳn, heeft de verzoeker het recht een
confirmatief verzoek in te dienen.

Artikel 8

Behandeling van confirmatieve verzoeken

1. Een confirmatief verzoek wordt onmiddellĳk behandeld.
Binnen vĳftien werkdagen te rekenen na registratie van het
confirmatief verzoek verleent de instelling toegang tot het
gevraagde document en maakt zĳ het toegankelĳk in de zin
van artikel 10, of deelt zĳ de verzoeker schriftelĳk de redenen
mede waarom zĳ het verzoek volledig of gedeeltelĳk afwĳst,
waarbĳ zĳ hem attendeert op de beroepsmogelĳkheden die
hem openstaan, namelĳk beroep op de rechter tegen de instel-
ling en/of een klacht bĳ de ombudsman, onder de voorwaarden
van respectievelĳk de artikelen 230 en 195 van het EG-
Verdrag.

2. In uitzonderlĳke gevallen, bĳvoorbeeld bĳ een verzoek
om een zeer omvangrĳk document of een zeer groot aantal
documenten, kan de in lid 1 genoemde termĳn met vĳftien
werkdagen worden verlengd, mits de verzoeker daarvan
tevoren in kennis wordt gesteld met uitvoerige vermelding van
de redenen daarvoor.

3. Uitblĳven van een antwoord van de instelling binnen de
voorgeschreven termĳn geldt als een afwĳzend antwoord en
geeft de verzoeker het recht beroep in te stellen tegen de
instelling en/of een klacht in te dienen bĳ de ombudsman,
onder de voorwaarden van het EG-Verdrag.

Artikel 9

Behandeling van gevoelige documenten

1. Gevoelige documenten zĳn documenten die afkomstig
zĳn van de instellingen of van de agentschappen hiervan, van
lidstaten, van derde landen of van internationale organisaties,
en die op grond van de regels van de betrokken instelling ter
bescherming van wezenlĳke belangen van de Europese Unie, of
van één of meer van haar lidstaten, op de gebieden van artikel
4, lid 1, onder a) — in het bĳzonder openbare veiligheid —,
defensie en militaire aangelegenheden, als „TRÈS SECRET/TOP
SECRET”, „SECRET” of „CONFIDENTIEL” zĳn gerubriceerd.

2. Verzoeken om toegang tot gevoelige documenten volgens
de procedures van de artikelen 7 en 8 worden uitsluitend
behandeld door personen die het recht hebben zelf van deze
documenten kennis te nemen. Deze personen beoordelen even-
eens, onverminderd artikel 11, lid 2, welke verwĳzingen naar
gevoelige documenten in het openbaar register kunnen worden
opgenomen.

3. Gevoelige documenten worden uitsluitend na instemming
van de oorspronkelĳke verstrekker in het register vermeld of
vrĳgegeven.

4. Het besluit van een instelling om de toegang tot een
gevoelig document te weigeren wordt zodanig met redenen
omkleed, dat de door artikel 4 beschermde belangen niet
worden geschaad.

5. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om te waar-
borgen dat de beginselen van dit artikel en van artikel 4 bĳ de
behandeling van verzoeken om toegang tot gevoelige docu-
menten worden geëerbiedigd.

6. De regels van de instellingen betreffende gevoelige docu-
menten worden openbaar gemaakt.

7. De Commissie en de Raad informeren het Europees Parle-
ment over gevoelige documenten overeenkomstig de door de
instellingen overeengekomen regelingen.

Artikel 10

Toegang in aansluiting op een verzoek

1. De toegang tot de documenten wordt gegeven, volgens
de voorkeur van de verzoeker, door hetzĳ inzage ter plaatse,
hetzĳ afgifte van een kopie, eventueel een elektronische kopie
indien deze beschikbaar is. De kosten van vervaardiging en
verzending van kopieën kunnen ten laste van de aanvrager
worden gebracht. Deze kosten mogen de werkelĳke kosten van
het vervaardigen en verzenden van de kopieën niet over-
schrĳden. Inzage ter plekke, kopieën van minder dan twintig
bladzĳden A4 en rechtstreekse toegang in elektronische vorm
of via het register, zĳn kosteloos.

2. Indien een document door de betrokken instelling reeds
vrĳgegeven is en voor de verzoeker gemakkelĳk toegankelĳk is,
kan de instelling aan haar verplichting tot het verschaffen van
toegang tot documenten voldoen door de verzoeker mee te
delen hoe het gewenste document kan worden verkregen.

3. De documenten worden geleverd in een bestaande versie
en een bestaand formaat (inbegrepen in elektronische vorm of
in een alternatieve vorm, zoals braille, grootgedrukt of op
band), ten volle rekening houdend met de door de aanvrager te
kennen gegeven voorkeur.

Artikel 11

Registers

1. Teneinde de rechten van de burgers uit deze verordening
ten volle hun beslag te geven, voorziet elke instelling in
toegang van het publiek tot een documentenregister. Deze
toegang dient in elektronische vorm te worden verschaft.
Verwĳzingen naar documenten worden onverwĳld in het
register opgenomen.

2. Het register bevat voor ieder document een referentie-
nummer (en, indien van toepassing, de interinstitutionele refe-
rentie), het behandelde onderwerp en/of een korte beschrĳving
van de inhoud van het document en de datum waarop het
document werd ontvangen of opgesteld en in het register werd
opgenomen. Verwĳzingen worden gemaakt op een wĳze die de
bescherming van de in artikel 4 bedoelde belangen niet
schaadt.

3. De instellingen nemen onverwĳld de nodige maatregelen
om een register op te zetten dat uiterlĳk op 3 juni 2002
operationeel is.
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Artikel 12

Rechtstreekse toegang in elektronische vorm of via een
register

1. Voorzover mogelĳk maken de instellingen de docu-
menten rechtstreeks toegankelĳk voor het publiek, in elektroni-
sche vorm of via een register, overeenkomstig de regels van de
betrokken instelling.

2. In het bĳzonder wetgevingsdocumenten, dat wil zeggen
documenten die zĳn opgesteld of ontvangen in de loop van
procedures tot aanneming van in of voor de lidstaten bindende
besluiten, dienen, met inachtneming van de artikelen 4 en 9,
rechtstreeks toegankelĳk te worden gemaakt.

3. Indien mogelĳk dienen andere documenten, met name
documenten die verband houden met de ontwikkeling van
beleid of strategie, rechtstreeks toegankelĳk te worden gemaakt.

4. Biedt het register geen rechtstreekse toegang, dan dient
het aan te geven waar het document gelokaliseerd is.

Artikel 13

Bekendmaking in het Publicatieblad

1. Naast de besluiten van artikel 254, leden 1 en 2, van het
EG-Verdrag en van artikel 163 van het Euratom-Verdrag
worden de volgende documenten, met inachtneming van de
artikelen 4 en 9 van deze verordening, in het Publicatieblad
bekendgemaakt:

a) Commissievoorstellen;

b) gemeenschappelĳke standpunten van de Raad overeenkom-
stig de artikelen 251 en 252 van het EG-Verdrag, tezamen
met de motivering, almede de standpunten van het Euro-
pees Parlement in deze procedures;

c) kaderbesluiten en besluiten in de zin van artikel 34, lid 2,
van het Verdrag betreffende de Europese Unie;

d) overeenkomsten vastgesteld door de Raad overeenkomstig
artikel 34, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese
Unie;

e) overeenkomsten tussen de lidstaten overeenkomstig artikel
293 van het EG-Verdrag;

f) internationale overeenkomsten gesloten door de Gemeen-
schap of overeenkomstig artikel 24 van het Verdrag betref-
fende de Europese Unie.

2. Voorzover mogelĳk worden de volgende documenten in
het Publicatieblad bekendgemaakt:

a) initiatieven door een lidstaat aan de Raad voorgelegd over-
eenkomstig artikel 67, lid 1, van het EG-Verdrag of artikel
34, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie;

b) gemeenschappelĳke standpunten in de zin van artikel 34,
lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie;

c) richtlĳnen die niet vallen onder artikel 254, leden 1 en 2,
van het EG-Verdrag, en besluiten, aanbevelingen en
adviezen die niet vallen onder artikel 254, lid 1, van het
EG-Verdrag.

3. Elke instelling kan in haar reglement van orde bepalen
welke andere documenten in het Publicatieblad worden gepu-
bliceerd.

Artikel 14

Voorlichting

1. Iedere instelling neemt de maatregelen die nodig zĳn om
de burgers voor te lichten over de rechten die zĳ op grond van
deze verordening genieten.

2. De lidstaten werken met de instellingen samen bĳ de
voorlichting van de burgers.

Artikel 15

Administratieve praktĳken in de instellingen

1. De instellingen werken goede administratieve praktĳken
uit, om de uitoefening van het door deze verordening gewaar-
borgde recht van toegang te vergemakkelĳken.

2. De instellingen richten een interinstitutioneel comité op
dat nagaat welke de beste praktĳk is, eventuele geschillen
behandelt en toekomstige ontwikkelingen van de toegang van
het publiek tot documenten bespreekt.

Artikel 16

Reproductie van documenten

Deze verordening doet niet af aan bestaande regelingen inzake
copyright die een beperking kunnen inhouden voor derden om
vrĳgegeven documenten te reproduceren of te gebruiken.

Artikel 17

Verslagen

1. Elke instelling publiceert jaarlĳks een verslag over het
voorgaande jaar met vermelding van het aantal gevallen waarin
zĳ toegang tot documenten heeft geweigerd, de redenen voor
die weigering en het aantal niet in het register vermelde gevoe-
lige documenten.

2. Uiterlĳk op 31 januari 2004 publiceert de Commissie een
verslag over de toepassing van de beginselen van deze verorde-
ning door de instellingen en doet zĳ aanbevelingen die, indien
noodzakelĳk, ook voorstellen bevatten voor de herziening van
deze verordening en voor een actieprogramma van door de
instellingen te treffen maatregelen.
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Artikel 18

Uitvoeringsbepalingen

1. Elke instelling past haar reglement van orde aan de bepa-
lingen van deze verordening aan. Deze aanpassingen worden
van kracht op 3 december 2001.

2. Binnen zes maanden na de inwerkingtreding van deze
verordening onderzoekt de Commissie of Verordening (EEG,
Euratom) nr. 354/83 van de Raad van 1 februari 1983 inzake
het voor het publiek toegankelĳk maken van de historische
archieven van de Europese Economische Gemeenschap en de
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (1) conform is met
deze verordening, teneinde te verzekeren dat de documenten
zo volledig mogelĳk worden bewaard en gearchiveerd.

3. Binnen zes maanden na de inwerkingtreding van deze
verordening onderzoekt de Commissie of de bestaande regels
inzake de toegang tot documenten conform zĳn met deze
verordening.

Artikel 19

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen.

Zĳ is van toepassing met ingang van 3 december 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 mei 2001.

Voor de Europese Parlement

De voorzitster

N. FONTAINE

Voor de Raad

De voorzitter

B. LEJON

(1) PB L 43 van 15.2.1983, blz. 1.
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INTERINSTITUTIONEEL AKKOORD VAN 20 NOVEMBER 2002 TUSSEN HET
EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD OVER DE TOEGANG VAN HET

EUROPEES PARLEMENT TOT GEVOELIGE GEGEVENS VAN DE RAAD OP
HET GEBIED VAN HET VEILIGHEIDS- EN DEFENSIEBELEID1

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Artikel 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie bepaalt dat het
voorzitterschap van de Raad het Europees Parlement raadpleegt over de voornaamste aspecten
en de fundamentele keuzen op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en
veiligheidsbeleid en erop toeziet dat de opvattingen van het Europees Parlement naar behoren
in aanmerking worden genomen. Genoemd artikel bepaalt verder dat het Europees Parlement
door het voorzitterschap van de Raad en de Commissie regelmatig op de hoogte wordt
gehouden van de ontwikkeling van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid. Er
dient een mechanisme te worden ingesteld om ervoor te zorgen dat deze beginselen worden
toegepast op dit beleidsterrein.

(2) Gezien de specifieke aard en de bijzonder gevoelige inhoud van bepaalde gegevens met
een hoge rubriceringsgraad op het gebied van het veiligheids- en defensiebeleid dient een
bijzondere regeling te worden uitgewerkt voor de behandeling van documenten die zulke
gegevens bevatten.

(3) Conform artikel 9, lid 7, van Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees
Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van
het Europees Parlement, de Raad en de Commissie2, dient de Raad het Europees Parlement te
informeren over gevoelige documenten als omschreven in artikel 9, lid 1, van die verordening,
overeenkomstig de door de instellingen overeengekomen regelingen.

(4) De meeste lidstaten beschikken over specifieke mechanismen voor de verstrekking en
de verwerking van gerubriceerde gegevens tussen de regering en het parlement. Dit inter-
institutioneel akkoord dient ervoor te zorgen dat de behandeling van het Europees Parlement
geïnspireerd is op de beste praktijken in de lidstaten,

HEBBEN HET VOLGENDE INTERINSTITUTIONEEL AKKOORD GESLOTEN:

1. Werkingssfeer

1.1. Dit interinstitutioneel akkoord betreft de toegang van het Europees Parlement tot
gevoelige gegevens, d.w.z. als “TRÈS SECRET/TOP SECRET” (ZEER GEHEIM),
“SECRET” (GEHEIM) of “CONFIDENTIEL” (VERTROUWELIJK) gerubriceerde gegevens
van de Raad op het gebied van het veiligheids- en defensiebeleid, ongeacht de herkomst, drager
of mate van voltooiing van de gegevens, en de behandeling van aldus gerubriceerde
documenten.

1.2. Gegevens die afkomstig zijn van een derde staat of een internationale organisatie
worden met instemming van die staat of organisatie verstrekt.

1PB C 298 van 30.11.2002, blz. 1.

2PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43.
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Indien van een lidstaat afkomstige gegevens aan de Raad worden verstrekt zonder een andere
uitdrukkelijke beperking in verband met de verspreiding van die gegevens naar andere
instellingen dan de rubriceringsgraad, zijn de voorschriften van de punten 2 en 3 van dit
interinstitutioneel akkoord van toepassing. Zo niet worden zulke gegevens met instemming van
de lidstaat in kwestie verstrekt.

Wanneer de verstrekking van gegevens afkomstig van een derde staat, een internationale
organisatie of een lidstaat wordt geweigerd, wordt dit door de Raad gemotiveerd.

1.3. De bepalingen van dit interinstitutioneel akkoord worden toegepast in
overeenstemming met het toepasselijk recht en laten Besluit 95/167/EG, Euratom, EGKS van
het Europees Parlement, de Raad en de Commissie van 19 april 1995 tot vaststelling van de
wijze van uitoefening van het enquêterecht van het Europees Parlement3, alsmede de bestaande
akkoorden, meer bepaald het interinstitutioneel akkoord van 6 mei 1999 tussen het Europees
Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de
begrotingsprocedure4, onverlet.

2. Algemene voorschriften

2.1. Beide instellingen handelen in overeenstemming met hun wederzijdse verplichtingen
tot loyale samenwerking en in een geest van wederzijds vertrouwen, alsmede overeenkomstig
de relevante bepalingen van de Verdragen. De verstrekking en de behandeling van de in dit
interinstitutioneel akkoord bedoelde gegevens geschiedt met inachtneming van de belangen die
de rubricering beoogt te beschermen, in het bijzonder het algemeen belang in verband met de
veiligheid en defensie van de Europese Unie of van een of meer van haar lidstaten en militaire
en niet-militaire crisisbeheersing.

2.2. Op verzoek van een van de in punt 3.1 genoemde personen stelt het voorzitterschap van
de Raad of de secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger hen onverwijld in kennis van de
inhoud van gevoelige gegevens die nodig zijn voor de uitoefening van de bevoegdheden welke
het Verdrag betreffende de Europese Unie aan het Europees Parlement toekent op het gebied
dat onder het bestaande interinstitutioneel akkoord valt, rekening houdend met het algemeen
belang in aangelegenheden met betrekking tot de veiligheid en defensie van de Europese Unie
of een of meer van haar lidstaten of militaire en niet-militaire crisisbeheersing, overeenkomstig
de in punt 3 opgenomen regeling.

3. Regeling voor de toegang tot en de verwerking van gevoelige gegevens

3.1. De voorzitter van het Europees Parlement of de voorzitter van de Commissie
buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid van het
Europees Parlement kan in het kader van dit interinstitutioneel akkoord het voorzitterschap van
de Raad of de secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger verzoeken gegevens over de
ontwikkelingen op het gebied van het Europees veiligheids- en defensiebeleid, met inbegrip
van gevoelige gegevens waarop punt 3.3 van toepassing is, aan deze commissie te verstrekken.

3PB L 113 van 19.5.1995, blz. 1.

4PB C 172 van 18.6.1999, blz. 1.
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3.2. In een crisissituatie of op verzoek van de voorzitter van het Europees Parlement of de
voorzitter van de Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke
veiligheid en defensiebeleid worden dergelijke gegevens zo spoedig mogelijk verstrekt.

3.3. In dit verband worden de voorzitter van het Europees Parlement en een door de
voorzitter van de Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke
veiligheid en defensiebeleid voorgezeten bijzonder comité, bestaande uit vier door de
Conferentie van voorzitters aangewezen leden, door het voorzitterschap van de Raad of de
secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger ingelicht over de inhoud van de gevoelige
gegevens, indien zulks nodig is voor de uitoefening van de bevoegdheden welke het Verdrag
betreffende de Europese Unie aan het Europees Parlement toekent op het gebied dat onder het
bestaande interinstitutioneel akkoord valt. De voorzitter van het Europees Parlement en het
bijzonder comité kunnen verzoeken om inzage in de betreffende documenten ten kantore van
de Raad.

Indien zulks nodig en mogelijk is in het licht van de aard en de inhoud van de betrokken
gegevens of documenten, worden deze ter beschikking gesteld van de voorzitter van het
Europees Parlement, die uit een van de volgende mogelijkheden kiest:

a) gegevens bestemd voor de voorzitter van de Commissie buitenlandse zaken,
mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid;

b) toegang tot gegevens beperkt tot de leden van de Commissie buitenlandse
zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid;

c) bespreking met gesloten deuren in de Commissie buitenlandse zaken,
mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid,
overeenkomstig regelingen die naar gelang van de rubriceringsgraad kunnen
verschillen;

d) verstrekking van documenten waarin in het licht van de rubriceringsgraad
gegevens zijn uitgewist.

Deze mogelijkheden gelden niet indien gevoelige gegevens als “TRÈS SECRET/TOP
SECRET” (ZEER GEHEIM) zijn gerubriceerd.

De voorzitter van het Europees Parlement overlegt met de Raad alvorens gegevens of
documenten als “SECRET” (GEHEIM) of “CONFIDENTIEL” (VERTROUWELIJK) te
rubriceren.

De gegevens of documenten in kwestie worden niet bekendgemaakt of aan een andere
geadresseerde toegezonden.

4. Slotbepalingen

4.1. Het Europees Parlement en de Raad nemen elk voor zich de nodige maatregelen om
ervoor te zorgen dat dit interinstitutioneel akkoord, met inbegrip van de nodige maatregelen
met het oog op de veiligheidsmachtiging van de betrokken personen, wordt uitgevoerd.

4.2. Beide instellingen zijn bereid besprekingen aan te gaan over interinstitutionele
akkoorden betreffende gerubriceerde gegevens op andere beleidsterreinen van de Raad, met
dien verstande dat de bepalingen van dit interinstitutioneel akkoord geen precedent vormen
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voor de andere beleidsterreinen van de Unie of de Gemeenschap en de inhoud van andere
interinstitutionele akkoorden onverlet laten.

4.3. Dit interinstitutioneel akkoord wordt na twee jaar op verzoek van een van beide
instellingen in het licht van de bij de uitvoering opgedane ervaring herzien.

Bijlage

Het interinstitutioneel akkoord wordt uitgevoerd conform de desbetreffende toepasselijke
voorschriften, en met name het beginsel dat de instemming van de originele verstrekker een
noodzakelijke voorwaarde is voor het verstrekken van gerubriceerde gegevens als bedoeld in
punt 1.2.

De raadpleging van gevoelige documenten door de leden van het bijzonder comité van het
Europees Parlement vindt plaats in een beveiligde ruimte ten kantore van de Raad.

Het interinstitutioneel akkoord treedt in werking nadat het Europees Parlement interne
veiligheidsmaatregelen heeft aangenomen die in overeenstemming zijn met de in punt 2.1
neergelegde beginselen en die vergelijkbaar zijn met die van de andere instellingen, om een
gelijkwaardig niveau van bescherming van de gevoelige gegevens te garanderen.
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BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT VAN 23 OKTOBER 2002 INZAKE
DE TENUITVOERLEGGING VAN HET INTERINSTITUTIONEEL AKKOORD
OVER DE TOEGANG VAN HET EUROPEES PARLEMENT TOT GEVOELIGE

GEGEVENS VAN DE RAAD OP HET GEBIED VAN HET VEILIGHEIDS- EN
DEFENSIEBELEID1

HET EUROPEES PARLEMENT

gelet op artikel 9, inzonderheid de leden 6 en 7, van Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het
Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot
documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie2,

gelet op bijlage VII, deel A, punt 1, van zijn Reglement3,

gelet op artikel 20 van het besluit van het Bureau van 28 november 2001 over de toegang van
het publiek tot documenten van het Europees Parlement4,

gezien het interinstitutioneel akkoord tussen het Parlement en de Raad over de toegang van het
Parlement tot gevoelige gegevens van de Raad op het gebied van het veiligheids- en
defensiebeleid,

gezien het voorstel van het Bureau,

gezien de specifieke aard en de bijzonder gevoelige inhoud van bepaalde zeer vertrouwelijke
gegevens op het gebied van het veiligheids- en defensiebeleid,

overwegende dat de Raad verplicht is het Europees Parlement toegang te verschaffen tot
gevoelige documenten, overeenkomstig de tussen de instellingen overeengekomen regelingen,

overwegende dat de leden van het Europees Parlement die zitting hebben in het bij het
interinstitutioneel akkoord ingesteld bijzonder comité, gemachtigd moeten worden om toegang
te krijgen tot gevoelige gegevens op basis van het “need-to-know”-beginsel,

overwegende dat het noodzakelijk is specifieke mechanismen te creëren voor het in ontvangst
nemen, de behandeling en het controleren van gevoelige gegevens afkomstig van de Raad, de
lidstaten, derde landen of internationale organisaties,

BESLUIT:

Artikel 1

Dit besluit heeft tot doel de nodige aanvullende maatregelen vast te stellen voor de
tenuitvoerlegging van het interinstitutioneel akkoord over de toegang van het Europees
Parlement tot gevoelige gegevens van de Raad op het gebied van het veiligheids- en
defensiebeleid.

1PB C 298 van 30.11.2002, blz. 4.

2PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43.

3Bijlage nu geschrapt uit het Reglement.

4PB C 374 van 29.12.2001, blz. 1.
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Artikel 2

Een verzoek van het Europees Parlement om toegang tot gevoelige gegevens van de Raad
wordt door de Raad behandeld met inachtneming van zijn interne regels. Wanneer de
gevraagde documenten zijn opgesteld door een andere instelling, een lidstaat, een derde land
of een internationale organisatie, worden de documenten slechts ter beschikking gesteld als de
instelling, de lidstaat, het derde land of de internationale organisatie hiermee akkoord gaat.

Artikel 3

De Voorzitter van het Europees Parlement is voor de tenuitvoerlegging van het
interinstitutioneel akkoord binnen zijn instelling verantwoordelijk.

Te dien einde neemt hij alle maatregelen die noodzakelijk zijn ter waarborging van de
vertrouwelijke behandeling van de gegevens die rechtstreeks van de voorzitter van de Raad of
van de secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger zijn ontvangen, of van de informatie die is
verkregen door inzage van gevoelige documenten ten kantore van de Raad.

Artikel 4

Wanneer het voorzitterschap van de Raad of de secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger
door de Voorzitter van het Europees Parlement of de voorzitter van de Commissie buitenlandse
zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid, wordt verzocht
gevoelige gegevens te verstrekken aan het bij het interinstitutioneel akkoord ingesteld
bijzonder comité, geven zij hieraan op zo kort mogelijke termijn gevolg. Met het oog hierop
rust het Europees Parlement een speciale vergaderzaal uit, die borg staat voor een gelijkwaardig
niveau van bescherming als hetwelk is vastgesteld bij Besluit 2001/264/EG van de Raad van
19 maart 2001 tot vaststelling van beveiligingsvoorschriften van de Raad5, voor het houden
van dergelijke vergaderingen.

Artikel 5

De informatievergadering onder voorzitterschap van de Voorzitter van het Europees Parlement
of de voorzitter van de Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke
veiligheid en defensiebeleid, vindt plaats met gesloten deuren.

Met uitzondering van de door de Conferentie van voorzitters aangewezen vier leden, hebben
alleen ambtenaren toegang tot de vergaderzaal, die op grond van hun functie of om redenen
van dienstbelang, bevoegd en gemachtigd zijn de vergaderzaal te betreden en die voldoen aan
de “need-to-know”-voorwaarde.

Artikel 6

Wanneer de Voorzitter van het Europees Parlement of de voorzitter van de Commissie
buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid een
verzoek indient tot inzage van documenten die gevoelige gegevens bevatten, vindt deze inzage
plaats ten kantore van de Raad, in toepassing van punt 3.3 van het interinstitutioneel akkoord.

De documenten worden ter plekke ingezien in de voorhanden zijnde versie(s).

5PB L 101 van 11.4.2001, blz. 1.
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Artikel 7

De leden van het Europees Parlement die worden geacht de informatievergaderingen bij te
wonen of kennis te nemen van de gevoelige documenten, worden onderworpen aan een
machtigingsprocedure naar het voorbeeld van de leden van de Raad en de leden van de
Commissie. Te dien einde onderneemt de Voorzitter van het Europees Parlement de nodige
stappen bij de bevoegde nationale autoriteiten.

Artikel 8

De ambtenaren die kennis moeten nemen van gevoelige gegevens worden gemachtigd
overeenkomstig de door de andere instellingen vastgestelde bepalingen. De aldus gemachtigde
ambtenaren die voldoen aan de “need-to-know”-voorwaarde worden uitgenodigd om
bovengenoemde informatievergaderingen bij te wonen of kennis te nemen van de inhoud van
de besprekingen. Te dien einde verleent de secretaris-generaal een machtiging, na het advies
van de bevoegde nationale autoriteiten van de lidstaten te hebben ingewonnen en op basis van
een door deze autoriteiten verricht veiligheidsonderzoek.

Artikel 9

De op deze vergaderingen of door inzage van documenten ten kantore van de Raad verkregen
informatie mag niet worden verspreid of bekendgemaakt, noch geheel of gedeeltelijk op papier
of anderszins worden gereproduceerd. Registratie of opname van door de Raad verstrekte
gevoelige gegevens is evenmin toegestaan.

Artikel 10

De leden van het Europees Parlement die door de Conferentie van voorzitters zijn aangewezen
om toegang te krijgen tot gevoelige gegevens, hebben geheimhoudingsplicht. Een lid dat deze
plicht schendt wordt in het bijzonder comité door de Conferentie van voorzitters vervangen
door een ander lid. Een aldus bestraft lid kan, alvorens uit dit comité te worden gezet, worden
gehoord door de Conferentie van voorzitters, die hierover met gesloten deuren vergadert. Naast
uitsluiting uit het bijzonder comité, kan het voor een informatielek verantwoordelijke lid
eventueel strafrechtelijk worden vervolgd, overeenkomstig de geldende wetgeving.

Artikel 11

Ambtenaren die gemachtigd zijn toegang te krijgen tot gevoelige gegevens op basis van het
"need-to-know"-beginsel, hebben geheimhoudingsplicht. Bij overtreding van deze regel zal
onder gezag van de Voorzitter van het Europees Parlement een onderzoek plaatsvinden en
eventueel overeenkomstig het statuut van de ambtenaren een tuchtprocedure op gang worden
gebracht. In geval van strafrechtelijke vervolging neemt de Voorzitter alle noodzakelijke
maatregelen om de bevoegde nationale autoriteiten in staat te stellen de desbetreffende
procedures in te leiden.

Artikel 12

Het Bureau is bevoegd voor aanpassingen, wijzigingen of interpretaties die voor de toepassing
van dit besluit noodzakelijk mochten blijken.
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Artikel 13

Dit besluit wordt als bijlage opgenomen in het Reglement van het Europees Parlement en treedt
in werking op de dag van publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
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II

(Mededelingen)

INTERINSTITUTIONELE  AKKOORDEN

INTERINSTITUTIONEEL  AKKOORD

van  12  maart  2014

tussen  het  Europees  Parlement  en  de  Raad  over  het  doorzenden  aan  en  verwerken  door  het 
Europees  Parlement  van  gerubriceerde  informatie  waarover  de  Raad  beschikt  met  betrekking 
tot  aangelegenheden  die  niet  vallen  onder  het  gemeenschappelijk  buitenlands  en 

veiligheidsbeleid

(2014/C  95/01)

HET  EUROPEES  PARLEMENT  EN  DE  RAAD,

Overwegende  hetgeen  volgt:

(1) In  artikel  14,  lid  1,  van  het  Verdrag  betreffende  de  Europese  Unie  (VEU)  staat  dat  het  Europees  Parle
ment  samen  met  de  Raad  de  wetgevingstaak  en  de  begrotingstaak  uitoefent  en  onder  de  bij  de  Verdragen 
bepaalde  voorwaarden  politieke  controle  en  adviserende  taken  uitoefent.

(2) In  artikel  13,  lid  2,  VEU  staat  dat  iedere  instelling  handelt  binnen  de  grenzen  van  de  bevoegdheden  die 
haar  in  de  Verdragen  zijn  toegedeeld  en  volgens  de  daarin  bepaalde  procedures,  voorwaarden  en  doelstel
lingen.  In  het  artikel  wordt  ook  bepaald  dat  de  instellingen  loyaal  moeten  samenwerken.  In  artikel  295 
van  het  Verdrag  betreffende  de  werking  van  de  Europese  Unie  (VWEU)  staat  dat  het  Europees  Parlement 
en  de  Raad  onder  andere  de  wijze  bepalen  waarop  zij  samenwerken  en  dat  zij  daartoe,  met  inachtne
ming  van  de  Verdragen,  interinstitutionele  akkoorden  kunnen  sluiten  die  een  bindend  karakter  kunnen 
hebben.

(3) In  de  Verdragen  en,  al  naargelang,  in  andere  bepalingen  staat  dat  de  Raad,  in  het  kader  van  een  bijzon
dere  wetgevingsprocedure  of  andere  besluitvormingsprocedures,  het  Europees  Parlement  raadpleegt  of  de 
goedkeuring  van  het  Europees  Parlement  vraagt,  alvorens  een  rechtshandeling  vast  te  stellen.  In  de 
Verdragen  staat  ook  in  dat  het  Europees  Parlement  in  bepaalde  gevallen  zal  worden  geïnformeerd  over  de 
voortgang  of  de  resultaten  van  een  procedure  of  zal  worden  betrokken  bij  de  evaluatie  of  de  controle 
van  bepaalde  agentschappen  van  de  Unie.

(4) In  het  bijzonder  in  artikel  218,  lid  6,  VWEU  staat  dat,  tenzij  een  internationale  overeenkomst  uitsluitend 
betrekking  heeft  op  het  gemeenschappelijk  buitenlands  en  veiligheidsbeleid,  de  Raad  het  besluit  houdende 
sluiting  van  internationale  overeenkomsten  vaststelt  na  goedkeuring  door,  of  raadpleging  van  het  Europees 
Parlement;  alle  internationale  overeenkomsten  die  niet  exclusief  betrekking  hebben  op  het  buitenlands  en 
veiligheidsbeleid,  vallen  derhalve  onder  dit  interinstitutioneel  akkoord.

(5) In  artikel  218,  lid  10,  VWEU  staat  verder  dat  het  Europees  Parlement  in  iedere  fase  van  de  procedure 
onverwijld  en  ten  volle  wordt  geïnformeerd;  deze  bepaling  is  eveneens  van  toepassing  op  overeenkomsten 
met  betrekking  tot  het  gemeenschappelijk  buitenlands-  en  veiligheidsbeleid.

(6) In  gevallen  waarin  het  voor  de  uitvoering  van  de  Verdragen  en  andere  bepalingen  ter  zake,  al  naarge
lang,  noodzakelijk  is  dat  het  Europees  Parlement  toegang  krijgt  tot  gerubriceerde  informatie  waarover  de 
Raad  beschikt,  moeten  het  Europees  Parlement  en  de  Raad  daarover  passende  afspraken  maken.

(7) Wanneer  de  Raad  besluit  om  het  Europees  Parlement  toegang  te  verlenen  tot  gerubriceerde  informatie 
waarover  hij  beschikt  op  het  gebied  van  het  gemeenschappelijk  buitenlands  en  veiligheidsbeleid  waarover 
de  Raad  beschikt,  neemt  de  Raad  daartoe  ad  hoc  beslissingen  of  maakt  hij  gebruik  van  het  Interinstitu
tioneel  Akkoord  van  20  november  2002  tussen  het  Europees  Parlement  en  de  Raad  over  de  toegang  van 
het  Europees  Parlement  tot  gevoelige  gegevens  van  de  Raad  op  het  gebied  van  het  veiligheids  -  en  defen
siebeleid (1)  („het  Interinstitutioneel  Akkoord  van  20  november  2002”),  al  naargelang.

(1) PB C 298 van 30.11.2002, blz. 1.

1.4.2014 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 95/1
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(8) In  de  verklaring  van  de  hoge  vertegenwoordiger  over  politieke  verantwoording (1),  afgelegd  toen 
Besluit  2010/427/EU  van  de  Raad  van  26  juli  2010  tot  vaststelling  van  de  organisatie  en  werking  van 
de  Europese  Dienst  voor  extern  optreden (2)  werd  vastgesteld,  staat  dat  de  hoge  vertegenwoordiger  de 
bestaande  bepalingen  inzake  toegang  van  leden  van  het  Europees  Parlement  tot  gerubriceerde  documenten 
en  informatie  op  het  gebied  van  het  veiligheids-  en  defensiebeleid  (te  weten  het  Interinstitutioneel 
Akkoord  van  20  november  2002)  herziet,  en  dat  hij  waar  nodig  voorstelt  deze  aan  te  passen.

(9) Het  Europees  Parlement  moet  worden  betrokken  bij  de  beginselen,  normen  en  regels  voor  de  bescher
ming  van  gerubriceerde  informatie  die  noodzakelijk  zijn  voor  de  bescherming  van  de  belangen  van  de 
Europese  Unie  en  de  lidstaten.  Bovendien  zal  het  Europees  Parlement  gerubriceerde  informatie  aan  de 
Raad  kunnen  verstrekken.

(10) De  Raad  heeft  op  31  maart  2011  Besluit  2011/292/EU  betreffende  de  beveiligingsvoorschriften  voor  de 
bescherming  van  gerubriceerde  EU-informatie (3)  („de  beveiligingsvoorschriften  van  de  Raad”)  vastgesteld.

(11) Op  6  juni  2011  heeft  het  Bureau  van  het  Europees  Parlement  een  besluit  vastgesteld  inzake  de  regels 
betreffende  de  behandeling  van  vertrouwelijke  informatie  door  het  Europees  Parlement (4)  („de  beveiligings
voorschriften  van  het  Europees  Parlement”).

(12) De  beveiligingsvoorschriften  van  de  instellingen,  organen  en  instanties  van  de  Unie  dienen  een  integraal 
en  samenhangend  algemeen  kader  te  vormen  binnen  de  Europese  Unie  voor  de  bescherming  van  gerubri
ceerde  informatie  en  dienen  de  gelijkwaardigheid  van  grondbeginselen  en  minimumnormen  te  garanderen. 
De  grondbeginselen  en  minimumnormen  in  de  beveiligingsvoorschriften  van  het  Europees  Parlement 
moeten  derhalve  gelijkwaardig  zijn  aan  die  in  de  beveiligingsvoorschriften  van  de  Raad.

(13) Het  niveau  van  bescherming  dat  door  de  beveiligingsvoorschriften  van  het  Europees  Parlement  aan  geru
briceerde  informatie  wordt  geboden,  moet  gelijkwaardig  zijn  aan  het  niveau  dat  hieraan  door  de  beveili
gingsvoorschriften  van  de  Raad  wordt  geboden.

(14) De  betrokken  diensten  van  het  secretariaat  van  het  Europees  Parlement  en  van  het  secretariaat-generaal 
van  de  Raad  zorgen  er  in  nauwe  samenwerking  voor  dat  beide  instellingen  gelijkwaardige  beschermingsni
veaus  toepassen  ten  aanzien  van  gerubriceerde  informatie.

(15) Dit  akkoord  is  van  toepassing  onverminderd  bestaande  en  toekomstige  voorschriften  inzake  toegang  tot 
documenten  vastgesteld  overeenkomstig  artikel  15,  lid  3,  VWEU,  voorschriften  inzake  de  bescherming  van 
persoonsgegevens  aangenomen  overeenkomstig  artikel  16,  lid  2,  VWEU,  voorschriften  inzake  het  enquête
recht  van  het  Europees  Parlement  vastgesteld  overeenkomstig  artikel  226,  derde  alinea,  VWEU,  en  toepas
selijke  bepalingen  met  betrekking  tot  het  Europees  Bureau  voor  fraudebestrijding  (OLAF),

ZIJN  HET  VOLGENDE  OVEREENGEKOMEN:

Artikel  1

Doel  en  werkingssfeer

Dit  akkoord  voorziet  in  afspraken  over  het  doorzenden  aan  en  verwerken  door  het  Europees  Parlement  van 
gerubriceerde  informatie  waarover  de  Raad  beschikt  met  betrekking  tot  aangelegenheden  die  niet  vallen  onder 
het  gemeenschappelijk  buitenlands  en  veiligheidsbeleid,  maar  die  voor  het  Europees  Parlement  van  belang  is  voor 
de  uitoefening  van  zijn  bevoegdheden  en  taken.  Het  betreft  alle  dergelijke  aangelegenheden,  zoals:

a) voorstellen  waarvoor  een  bijzondere  wetgevingsprocedure  of  een  andere  besluitvormingsprocedure  geldt  in  het 
kader  waarvan  het  Europees  Parlement  moet  worden  geraadpleegd  of  het  zijn  goedkeuring  moet  geven;

b) internationale  overeenkomsten  waarbij  het  Europees  Parlement  moet  worden  geraadpleegd  of  waarbij  het  zijn 
goedkeuring  moet  geven  krachtens  artikel  218,  lid  6,  VWEU;

(1) PB C 210 van 3.8.2010, blz. 1.
(2) PB L 201 van 3.8.2010, blz. 30.
(3) PB L 141 van 27.5.2011, blz. 17.
(4) PB C 190 van 30.6.2011, blz. 2.
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c) onderhandelingsrichtsnoeren  voor  onder  b)  bedoelde  internationale  overeenkomsten;

d) activiteiten,  evaluatieverslagen  of  andere  documenten  waarover  het  Europees  Parlement  moet  worden  geïnfor
meerd;  en

e) documenten  over  de  activiteiten  van  bepaalde  agentschappen  van  de  Unie  bij  de  evaluatie  of  de  controle 
waarvan  het  Europees  Parlement  moet  worden  betrokken.

Artikel  2

Definitie  van  „gerubriceerde  informatie”

In  dit  akkoord  wordt  de  term  „gerubriceerde  informatie”  gebruikt  met  betrekking  tot  één  of  meer  van  onder
staande  punten:

a) „gerubriceerde  EU-informatie”  (EUCI)  zoals  gedefinieerd  in  de  beveiligingsvoorschriften  van  het 
Europees  Parlement  en  in  de  beveiligingsvoorschriften  van  de  Raad,  voorzien  van  een  van  onderstaande 
rubriceringsmarkeringen:

— RESTREINT  UE/EU  RESTRICTED;

— CONFIDENTIEL  UE/EU  CONFIDENTIAL;

— SECRET  UE/EU  SECRET;

— TRÈS  SECRET  UE/EU  TOP  SECRET;

b) gerubriceerde  informatie  die  door  lidstaten  aan  de  Raad  is  verstrekt  en  een  nationale  rubriceringsmarkering 
heeft  welke  gelijkwaardig  is  aan  een  van  de  onder  a)  genoemde  rubriceringsmarkeringen  voor  EUCI;

c) gerubriceerde  informatie  die  door  derde  staten  of  internationale  organisaties  aan  de  Europese  Unie  is  verstrekt 
en  een  rubriceringsmarkering  heeft  welke  gelijkwaardig  is  aan  een  van  de  onder  a)  genoemde  rubricerings
markeringen  voor  EUCI,  overeenkomstig  de  betrokken  informatiebeveiligingsovereenkomsten  of  bestuurlijke 
regelingen.

Artikel  3

Bescherming  van  gerubriceerde  gegevens

1. Het  Europees  Parlement  beschermt,  overeenkomstig  zijn  beveiligingsvoorschriften  en  dit  akkoord,  alle  geru
briceerde  informatie  die  het  van  de  Raad  ontvangt.

2. Aangezien  ervoor  moet  worden  gezorgd  dat  de  grondbeginselen  en  minimumnormen  voor  de  bescherming 
van  gerubriceerde  informatie  in  de  beveiligingsvoorschriften  van  het  Europees  Parlement  gelijkwaardig  zijn  aan 
die  in  de  beveiligingsvoorschriften  van  de  Raad,  zorgt  het  Europees  Parlement  ervoor  dat  de  beveiligingsmaatre
gelen  die  in  zijn  gebouwen  gelden  een  niveau  van  bescherming  van  gerubriceerde  informatie  bieden  dat  gelijk
waardig  is  aan  het  niveau  dat  in  de  gebouwen  van  de  Raad  aan  zulke  informatie  wordt  geboden.  De  betrokken 
diensten  van  het  Europees  Parlement  en  de  Raad  werken  daartoe  nauw  samen.

3. Het  Europees  Parlement  neemt  de  maatregelen  die  noodzakelijk  zijn  om  te  bewerkstelligen  dat  gerubri
ceerde  informatie  die  het  van  de  Raad  ontvangt:

a) niet  wordt  gebruikt  voor  andere  doelen  dan  waarvoor  toegang  is  verleend;

b) niet  wordt  verstrekt  aan  andere  personen  dan  aan  wie  uit  hoofde  van  de  artikelen  4  en  5  toegang  is 
verleend,  noch  openbaar  wordt  gemaakt;

c) niet  zonder  voorafgaande  schriftelijke  toestemming  van  de  Raad  wordt  vrijgegeven  aan  andere  instellingen, 
organen  en  instanties  van  de  Unie,  derde  staten  of  internationale  organisaties.

4. De  Raad  mag  het  Europees  Parlement  alleen  met  voorafgaande  schriftelijke  toestemming  van  de  opsteller 
toegang  verlenen  tot  gerubriceerde  informatie  die  afkomstig  is  van  andere  instellingen,  organen  en  instanties  van 
de  Unie,  lidstaten,  derde  staten  of  internationale  organisaties.
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Artikel  4

Personeelsgerelateerde  beveiliging

1. Aan  leden  van  het  Europees  Parlement  wordt  toegang  tot  gerubriceerde  informatie  verleend  overeenkomstig 
artikel  5,  lid  4.

2. Wanneer  de  informatie  in  kwestie  is  gerubriceerd  als  CONFIDENTIEL  UE/EU  CONFIDENTIAL, 
SECRET  UE/EU  SECRET  of  TRÈS  SECRET  UE/EU  TOP  SECRET  of  op  een  gelijkwaardig  niveau,  mag  alleen 
toegang  worden  verleend  aan  Parlementsleden  die  daarvoor  toestemming  hebben  van  de  voorzitter  van  het 
Europees  Parlement  en  die:

a) een  veiligheidsonderzoek  hebben  ondergaan  overeenkomstig  de  beveiligingsvoorschriften  van  het  Europees 
Parlement;  of

b) volgens  een  nationale  bevoegde  autoriteit  uit  hoofde  van  hun  functies  behoorlijk  zijn  gemachtigd,  in  overeen
stemming  met  de  nationale  wet-  en  regelgeving.

Onverminderd  de  eerste  alinea,  mag  er,  wanneer  de  betrokken  informatie  is  gerubriceerd  als  CONFIDEN
TIEL  UE/EU  CONFIDENTIAL  of  op  een  gelijkwaardig  niveau,  ook  toegang  worden  verleend  aan  de  leden  van 
het  Europees  Parlement,  bedoeld  in  artikel  5,  lid  4,  die  een  plechtige  verklaring  hebben  ondertekend  waarin 
staat  dat  zij,  overeenkomstig  de  beveiligingsvoorschriften  van  het  Europees  Parlement,  niets  van  die  informatie 
openbaar  zullen  maken.  De  namen  van  de  leden  van  het  Europees  Parlement  aan  wie  krachtens  deze  alinea 
toegang  is  verleend,  worden  doorgegeven  aan  de  Raad.

3. Voordat  leden  van  het  Europees  Parlement  toegang  krijgen  tot  gerubriceerde  informatie,  worden  zij  geïn
strueerd  over  hun  verantwoordelijkheden  ter  bescherming  van  dergelijke  informatie  overeenkomstig  de  beveili
gingsvoorschriften  van  het  Europees  Parlement  en  over  de  wijze  waarop  deze  bescherming  kan  worden  gewaar
borgd,  en  dienen  zij  deze  verantwoordelijkheden  te  bevestigen.

4. Toegang  tot  gerubriceerde  informatie  wordt  alleen  verleend  aan  ambtenaren  van  het  Europees  Parlement  en 
andere  medewerkers  van  het  Parlement  in  dienst  van  een  fractie  die:

a) vooraf  door  het  orgaan  of  de  ambtsdrager  in  kwestie  van  het  Parlement  overeenkomstig  artikel  5,  lid  4,  zijn 
aangewezen  als  personen  die  kennis  moeten  nemen;

b) op  het  vereiste  veiligheidsniveau  zijn  onderzocht,  overeenkomstig  de  beveiligingsvoorschriften  van  het  Euro
pees  Parlement,  wanneer  de  informatie  is  gerubriceerd  als  CONFIDENTIEL  UE/EU  CONFIDENTIAL, 
SECRET  UE/EU  SECRET  of  TRÈS  SECRET  UE/EU  TOP  SECRET,  of  op  een  gelijkwaardig  niveau,  en

c) zijn  geïnstrueerd  en  schriftelijke  aanwijzingen  hebben  ontvangen  over  hun  verantwoordelijkheden  inzake  het 
beschermen  van  dergelijke  informatie  en  over  de  wijze  waarop  deze  bescherming  kan  worden  gewaarborgd, 
alsmede  een  verklaring  hebben  ondertekend  waarin  zij  de  ontvangst  van  die  aanwijzingen  bevestigen  en 
waarin  zij  toezeggen  dat  zij  deze  zullen  opvolgen  overeenkomstig  de  beveiligingsvoorschriften  van  het  Euro
pees  Parlement.

Artikel  5

Procedure  voor  toegang  tot  gerubriceerde  informatie

1. De  Raad  verstrekt  de  gerubriceerde  informatie  zoals  bedoeld  in  artikel  1  aan  het  Europees  Parlement 
wanneer  hij  daartoe  overeenkomstig  de  Verdragen  of  op  grond  van  de  Verdragen  aangenomen  rechtshandelingen 
wettelijk  verplicht  is.  De  in  lid  3  genoemde  parlementaire  organen  of  ambtsdragers  kunnen  ook  schriftelijk  om 
dergelijke  informatie  vragen.

2. In  andere  gevallen  mag  de  Raad  het  Europees  Parlement  de  gerubriceerde  informatie  zoals  bedoeld  in 
artikel  1  verstrekken,  en  wel  op  eigen  initiatief  of  na  een  schriftelijk  verzoek  van  een  van  de  in  lid  3 
genoemde  parlementaire  organen  of  ambtsdragers.

3. Onderstaande  parlementaire  organen  en  ambtsdragers  kunnen  schriftelijke  verzoeken  tot  de  Raad  richten:

a) de  voorzitter;

b) de  Conferentie  van  voorzitters;

c) het  Bureau;

d) de  voorzitter  van  de  commissie  in  kwestie;

e) de  betrokken  rapporteur(s).
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Verzoeken  van  andere  leden  van  het  Europees  Parlement  worden  ingediend  via  één  van  de  in  de  eerste  alinea 
genoemde  parlementaire  organen  of  ambtsdragers.

De  Raad  reageert  onverwijld  op  zulke  verzoeken.

4. Wanneer  de  Raad  wettelijk  verplicht  is  het  Europees  Parlement  toegang  te  verlenen  tot  gerubriceerde  infor
matie,  of  heeft  besloten  die  toegang  te  verlenen,  bepaalt  de  Raad  schriftelijk  het  volgende,  alvorens  deze  infor
matie  wordt  verzonden,  samen  met  het  betrokken  orgaan  of  de  betrokken  ambtsdrager  als  bedoeld  in  lid  3:

a) die  toegang  mag  worden  verleend  aan  een  of  meer  van  de  onderstaande  personen  of  organen:

i) de  voorzitter;

ii) de  Conferentie  van  voorzitters;

iii) het  Bureau;

iv) de  voorzitter(s)  van  de  commissie(s)  in  kwestie;

v) de  betrokken  rapporteur(s);

vi) alle  of  bepaalde  leden  van  de  commissie(s)  in  kwestie;  en

b) bijzondere  regelingen  voor  de  bescherming  van  documenten  die  zulke  informatie  bevatten.

Artikel  6

Registratie,  bewaring,  raadpleging  en  bespreking  van  gerubriceerde  informatie  in  het  Europees  Parlement

1. Door  de  Raad  aan  het  Europees  Parlement  verstrekte  gerubriceerde  informatie  wordt,  wanneer  de  infor
matie  is  gerubriceerd  als  CONFIDENTIEL  UE/EU   CONFIDENTIAL,  SECRET  UE/EU  SECRET  of  TRÈS 
SECRET  UE/EU  TOP  SECRET,  of  op  een  gelijkwaardig  niveau:

a) voor  beveiligingsdoeleinden  geregistreerd  met  als  doel  te  allen  tijde  de  levenscyclus  ervan  vast  te  leggen  en 
de  traceerbaarheid  ervan  te  garanderen;

b) bewaard  in  een  beveiligde  zone  die  voldoet  aan  de  minimumnormen  voor  fysieke  beveiliging  volgens  de 
beveiligingsvoorschriften  van  de  Raad  en  het  Europees  Parlement,  die  gelijkwaardig  aan  elkaar  zijn;  en

c) mag  worden  geraadpleegd  door  de  betrokken  leden  van  het  Europees  Parlement,  ambtenaren  van  het  Euro
pees  Parlement  en  andere  medewerkers  van  het  Parlement  in  dienst  van  een  fractie,  bedoeld  in  artikel  4, 
lid  4,  en  in  artikel  5,  lid  4,  maar  alleen  in  een  beveiligde  leeszaal  in  de  gebouwen  van  het  Europees  Parle
ment.  In  dit  geval  zijn  de  volgende  voorwaarden  van  toepassing:

i) de  informatie  wordt  op  geen  enkele  wijze  gekopieerd,  gefotokopieerd  of  gefotografeerd;

ii) er  worden  geen  aantekeningen  gemaakt;  en

iii) er  wordt  geen  elektronische  communicatieapparatuur  meegenomen  in  de  zaal.

2. Door  de  Raad  aan  het  Europees  Parlement  verstrekte  gerubriceerde  informatie  wordt,  wanneer  de  infor
matie  is  gerubriceerd  als  RESTREINT  UE/EU  RESTRICTED,  of  op  een  gelijkwaardig  niveau,  volgens  de  beveili
gingsvoorschriften  van  het  Europees  Parlement  verwerkt  en  opgeslagen,  op  een  niveau  van  bescherming  van 
gerubriceerde  informatie  dat  gelijkwaardig  is  aan  het  niveau  van  de  Raad.

Onverminderd  de  eerste  alinea  wordt  als  RESTREINT  UE/EU  RESTRICTED  of  op  een  gelijkwaardig  niveau  geru
briceerde  informatie,  in  de  eerste  twaalf  maanden  na  de  inwerkingtreding  van  dit  akkoord,  overeenkomstig  lid  1 
verwerkt  en  opgeslagen.  De  toegang  tot  dergelijke  gerubriceerde  informatie  wordt  geregeld  volgens  artikel  4, 
lid  4,  onder  a)  en  c),  en  volgens  artikel  5,  lid  4.

3. Met  gerubriceerde  informatie  mag  alleen  worden  gewerkt  op  communicatie-  en  informatiesystemen  die  naar 
behoren  zijn  geaccrediteerd  of  goedgekeurd  volgens  normen  die  gelijkwaardig  zijn  aan  de  normen  in  de  beveili
gingsvoorschriften  van  de  Raad.

4. Gerubriceerde  informatie  die  mondeling  aan  ontvangers  in  het  Europees  Parlement  wordt  verstrekt,  krijgt 
hetzelfde  niveau  van  bescherming  als  gerubriceerde  informatie  die  in  schriftelijke  vorm  is  verstrekt.
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5. Niettegenstaande  lid  1,  onder  c),  van  dit  artikel  mag  door  de  Raad  aan  het  Europees  Parlement  verstrekte 
informatie  met  een  rubricering  tot  en  met  CONFIDENTIEL  UE/  EU  CONFIDENTIAL  of  een  gelijkwaardig  niveau 
worden  gebruikt  bij  besprekingen  achter  gesloten  deuren  waarbij  alleen  leden  van  het  Europees  Parlement, 
ambtenaren  van  het  Europees  Parlement  en  andere  medewerkers  van  het  Parlement  in  dienst  van  een  fractie 
aanwezig  zijn  die  overeenkomstig  artikel  4,  lid  4,  en  artikel  5,  lid  4,  toegang  tot  de  informatie  hebben 
gekregen.  De  volgende  voorwaarden  zijn  van  toepassing:

— de  documenten  worden  aan  het  begin  van  de  vergadering  rondgedeeld  en  na  afloop  weer  opgehaald;

— de  documenten  worden  op  geen  enkele  wijze  gekopieerd,  gefotokopieerd  of  gefotografeerd;

— er  worden  geen  aantekeningen  gemaakt;

— er  wordt  geen  elektronische  communicatieapparatuur  meegenomen  in  de  zaal;  en

— de  notulen  van  de  vergadering  maken  geen  melding  van  het  debat  over  het  punt  met  gerubriceerde  infor
matie.

6. Wanneer  er  bijeenkomsten  moeten  worden  belegd  om  informatie  te  bespreken  die  als  SECRET  UE/
EU  SECRET  of  TRÈS  SECRET  UE/EU  TOP  SECRET,  of  op  een  gelijkwaardig  niveau  is  gerubriceerd,  maken  het 
Europees  Parlement  en  de  Raad  hierover  per  geval  specifieke  afspraken.

Artikel  7

Inbreuk  op  de  beveiliging,  verlies  of  compromittering  van  gerubriceerde  informatie

1. Bij  bewezen  of  vermoedelijk  verlies  of  compromittering  van  door  de  Raad  verstrekte  gerubriceerde  infor
matie  stelt  de  secretaris-generaal  van  het  Europees  Parlement  de  secretaris-generaal  van  de  Raad  daar  onmiddel
lijk  van  in  kennis.  De  secretaris-generaal  van  het  Europees  Parlement  stelt  een  onderzoek  in  en  stelt  de  secre
taris-generaal  van  de  Raad  in  kennis  van  de  resultaten  van  het  onderzoek,  alsmede  van  maatregelen  die  zijn 
genomen  om  herhaling  te  voorkomen.  Wanneer  er  een  lid  van  het  Europees  Parlement  bij  een  en  ander  is 
betrokken,  treedt  de  voorzitter  van  het  Europees  Parlement  samen  met  de  secretaris-generaal  van  het  Europees 
Parlement  op.

2. Tegen  een  lid  van  het  Europees  Parlement  dat  verantwoordelijk  is  voor  een  inbreuk  op  de  bepalingen  in 
de  beveiligingsvoorschriften  van  het  Europees  Parlement  of  in  dit  akkoord  kunnen  de  maatregelen  en  sancties 
worden  genomen  in  overeenstemming  met  artikel  9,  lid  2,  en  de  artikelen  152,  153  en  154  van  het  Reglement 
van  het  Europees  Parlement.

3. Tegen  ambtenaren  van  het  Europees  Parlement  en  andere  medewerkers  van  het  Parlement  in  dienst  van 
een  fractie  die  verantwoordelijk  zijn  voor  een  inbreuk  op  de  bepalingen  in  de  beveiligingsvoorschriften  van  het 
Europees  Parlement  of  in  dit  akkoord  kunnen  de  sancties  worden  genomen  die  worden  genoemd  in  het  Statuut 
van  de  ambtenaren  en  in  de  Regeling  welke  van  toepassing  is  op  de  andere  personeelsleden  van  de  Europese 
Unie,  vastgesteld  in  Verordening  (EEG,  Euratom,  EGKS)  nr.  259/68  van  de  Raad (1).

4. Personen  die  verantwoordelijk  zijn  voor  het  verliezen  of  compromitteren  van  gerubriceerde  informatie, 
kunnen  zich  daardoor  blootstellen  aan  disciplinaire  maatregelen  en/of  strafvervolging,  in  overeenstemming  met  de 
geldende  wetten,  regels  en  voorschriften.

Artikel  8

Slotbepalingen

1. Het  Europees  Parlement  en  de  Raad  nemen  ieder  de  maatregelen  die  nodig  zijn  voor  de  uitvoering  van  dit 
akkoord.  Zij  werken  daartoe  samen,  met  name  door  bezoeken  te  organiseren  om  toe  te  zien  op  de  uitvoering 
van  de  veiligheidstechnische  aspecten  van  dit  akkoord.

2. De  betrokken  diensten  van  het  secretariaat  van  het  Europees  Parlement  en  van  het  secretariaat-generaal  van 
de  Raad  raadplegen  elkaar  voordat  deze  hun  beveiligingsvoorschriften  wijzigen,  met  als  doel  te  bewerkstelligen 
dat  de  door  hen  gehanteerde  grondbeginselen  en  minimumnormen  voor  de  bescherming  van  gerubriceerde  infor
matie  gelijkwaardig  blijven.

(1) PB L 56 van 4.3.1968, blz. 1.
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3. Er  wordt  uit  hoofde  van  dit  akkoord  aan  het  Europees  Parlement  gerubriceerde  informatie  verstrekt  zodra 
de  Raad  en  het  Europees  Parlement  hebben  vastgesteld  dat  enerzijds  de  grondbeginselen  en  minimumnormen 
voor  de  bescherming  van  gerubriceerde  informatie  in  de  beveiligingsvoorschriften  van  het  Europees  Parlement  en 
in  die  van  de  Raad  gelijkwaardig  zijn  en  dat  anderzijds  het  niveau  van  bescherming  dat  in  de  gebouwen  van 
het  Europees  Parlement  en  in  die  van  de  Raad  aan  gerubriceerde  informatie  wordt  geboden,  gelijkwaardig  is.

4. Dit  akkoord  kan,  op  verzoek  van  een  van  beide  instellingen,  worden  herzien  op  basis  van  de  met  de 
uitvoering  opgedane  ervaring.

5. Dit  akkoord  treedt  in  werking  op  de  datum  van  bekendmaking  in  het  Publicatieblad  van  de  Europese  Unie.

Gedaan  te  Brussel  en  te  Straatsburg,  12  maart  2014.

Voor  het  Europees  Parlement  

De  voorzitter

Voor  de  Raad

De  voorzitter
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II 

(Mededelingen) 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN 
DE EUROPESE UNIE 

EUROPEES PARLEMENT 

BESLUIT VAN HET BUREAU VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

van 15 april 2013 

over de regels voor de behandeling van vertrouwelijke informatie door het Europees Parlement 

(2014/C 96/01) 

HET BUREAU VAN HET EUROPEES PARLEMENT, 

Gelet op artikel 23, lid 12, van het Reglement van het Europees Parlement, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1)  In het licht van het Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese 
Commissie (1), dat op 20 oktober 2010 werd ondertekend („het Kaderakkoord”), en van het Interinstitutioneel 
Akkoord tussen het Europees Parlement en de Raad over het doorzenden aan en verwerken door het Europees 
Parlement van gerubriceerde informatie waarover de Raad beschikt met betrekking tot aangelegenheden die niet 
vallen onder het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (2), dat op 12 maart 2014 werd ondertekend 
(„het Interinstitutioneel Akkoord”), is het nodig specifieke regels vast te stellen voor de behandeling van vertrou
welijke documenten door het Europees Parlement. 

(2)  Het Verdrag van Lissabon kent het Europees Parlement nieuwe taken toe en om de activiteiten van het Parlement 
te ontwikkelen op die gebieden die een bepaalde mate aan vertrouwelijkheid vereisen, is het nodig om basisbegin
selen, minimumnormen inzake beveiliging en passende procedures vast te stellen voor de behandeling door het 
Europees Parlement van vertrouwelijke, waaronder gerubriceerde, informatie. 

(3)  De regels die in dit besluit zijn vastgelegd, beogen normen voor beveiliging en compatibiliteit te garanderen die 
gelijkwaardig zijn aan de regels die zijn vastgesteld door andere instellingen, organen en instanties die krachtens 
of op basis van de Verdragen zijn opgericht, of door de lidstaten, teneinde te komen tot een soepele werking van 
het besluitvormingsproces van de Europese Unie. 

(4)  De voorschriften van dit besluit laten de huidige en toekomstige regels inzake de toegang tot documenten onverlet 
die overeenkomstig artikel 15 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) zijn vastge
steld. 
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(5) De voorschriften van dit besluit laten de huidige en toekomstige regels inzake de bescherming van persoonsgege
vens onverlet die overeenkomstig artikel 16 VWEU zijn vastgesteld. 

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD: 

Artikel 1 

Doelstelling 

Dit besluit regelt het beheer en de verwerking van vertrouwelijke informatie door het Europees Parlement, daaronder 
begrepen het genereren, het ontvangen, het verstrekken en het opslaan van vertrouwelijke informatie, met het oog op 
een passende bescherming van het vertrouwelijke karakter daarvan. Het geeft in het bijzonder uitvoering aan het Interi
nstitutioneel Akkoord en aan het Kaderakkoord, en met name bijlage II ervan.. 

Artikel 2 

Definities 

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 

a)  „informatie”: elke schriftelijke of mondelinge informatie, ongeacht de drager of de auteur; 

b)  „vertrouwelijke informatie”: „gerubriceerde informatie”en niet-gerubriceerde „andere vertrouwelijke informatie”; 

c)  „gerubriceerde informatie”: „gerubriceerde EU-informatie” en „gelijkwaardige gerubriceerde informatie”; 

d)  „gerubriceerde EU-informatie” (EUCI): informatie en materiaal, gerubriceerd als „TRÈS SECRET UE/ EU TOP SECRET”, 
„SECRET UE/EU SECRET”, „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” of „RESTREINT UE/EU RESTRICTED”, waarvan openbaar
making zonder machtiging de belangen van de Unie of van één of meer van haar lidstaten in meerdere of mindere 
mate zou kunnen schaden, ongeacht of dergelijke informatie afkomstig is van de instellingen, organen en instanties 
die krachtens of op basis van de Verdragen zijn opgericht. In dit verband is informatie en materiaal gerubriceerd als: 

—  „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” informatie en materiaal waarvan de openbaarmaking zonder machtiging in 
uitzonderlijke mate nadelig zou kunnen zijn voor de wezenlijke belangen van de Unie of van één of meer van 
haar lidstaten; 

—  „SECRET UE/EU SECRET” informatie en materiaal waarvan de openbaarmaking zonder machtiging in ernstige mate 
nadelig zou kunnen zijn voor de wezenlijke belangen van de Europese Unie of van één of meer van haar 
lidstaten; 

—  „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” informatie en materiaal waarvan de openbaarmaking zonder machtiging 
nadelige gevolgen zou kunnen hebben voor de wezenlijke belangen van de Europese Unie of van één of meer 
van haar lidstaten; 

—  „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” informatie en materiaal waarvan de openbaarmaking zonder machtiging nadelig 
zou kunnen zijn voor de belangen van de Europese Unie of van één of meer van haar lidstaten; 

e)  „gelijkwaardige gerubriceerde informatie”: gerubriceerde informatie die afkomstig is van de lidstaten, derde staten of 
internationale organisaties, voorzien is van een rubriceringsmarkering die gelijkwaardig is aan een van de voor EUCI 
gebruikte rubriceringsmarkeringen en door de Raad of de Commissie aan het Europees Parlement is toegezonden; 
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f)  „andere vertrouwelijke informatie”: andere niet-gerubriceerde vertrouwelijke informatie, met inbegrip van informatie 
waarop gegevensbeschermingsregels van toepassing zijn of die onder het beroepsgeheim valt, die binnen het Euro
pees Parlement is gegenereerd of die door andere instellingen, organen en instanties die krachtens of op basis van de 
Verdragen zijn opgericht, of door de lidstaten aan het Europees Parlement is toegezonden; 

g)  „document”: opgeslagen informatie, ongeacht de fysieke vorm of de kenmerken daarvan; 

h)  „materiaal”: documenten, of machines of uitrustingen die zijn of worden vervaardigd; 

i)  „need to know”: de noodzaak voor een persoon toegang te hebben tot vertrouwelijke informatie om een officiële 
functie of taak te kunnen vervullen; 

j)  „machtiging”: een besluit, vastgesteld door de Voorzitter in het geval van leden van het Europees Parlement of door 
de secretaris-generaal in het geval van ambtenaren van het Europees Parlement en andere parlementaire medewerkers 
die in dienst van een fractie zijn, om een persoon tot op een bepaald niveau toegang tot gerubriceerde informatie te 
geven, op basis van een positief resultaat van een veiligheidsonderzoek (doorlichting) dat door een nationale autori
teit overeenkomstig nationale rechtsvoorschriften en in overeenstemming met de bepalingen van bijlage I, deel 2, is 
uitgevoerd; 

k)  „lager rubriceren” (downgrading): het verlagen van het niveau van rubricering; 

l)  „derubricering” (declassification): het opheffen van een rubricering; 

m)  „markering”: een op „andere vertrouwelijke informatie” aangebracht teken ter aanduiding van vooraf vastgestelde 
specifieke instructies inzake de verwerking van die informatie of het terrein waarop een bepaald document betrek
king heeft. Een markering kan ook worden aangebracht op gerubriceerde informatie teneinde bijkomende eisen aan 
de verwerking van die informatie te stellen; 

n)  „demarkering”: het verwijderen van een markering; 

o)  „opsteller”: de gemachtigde auteur van vertrouwelijke informatie; 

p)  „veiligheidsmededelingen”: de in bijlage II vermelde uitvoeringsmaatregelen; 

q)  „instructies voor behandeling”: technische instructies aan de diensten van het Europees Parlement inzake de omgang 
met vertrouwelijke informatie. 

Artikel 3 

Basisbeginselen en minimumnormen 

1. De behandeling van vertrouwelijke informatie door het Europees Parlement vindt plaats volgens de basisbeginselen 
en minimumnormen vermeld in bijlage I, deel 1. 

2. Het Europees Parlement zet in overeenstemming met die basisbeginselen en minimumnormen een beheerssysteem 
voor informatieveiligheid (Information Security Management System, ISMS) op. Het ISMS bestaat uit de veiligheidsmede
delingen, de instructies voor behandeling en de relevante bepalingen van het Reglement. Het ISMS is gericht op het 
ondersteunen van het parlementaire en administratieve werk, terwijl het tegelijkertijd de bescherming van door het Euro
pees Parlement behandelde vertrouwelijke informatie waarborgt, met volledige inachtneming van de regels die door de 
opsteller van de bewuste informatie zijn vastgesteld zoals opgenomen in de veiligheidsmededelingen. 

De verwerking van vertrouwelijke informatie door middel van geautomatiseerde communicatie- en informatiesystemen 
(CIS) van het Europees Parlement vindt plaats in overeenstemming met het concept informatiezekerheid (IA) zoals 
bedoeld in veiligheidsmededeling 3. 

3. De leden van het Europees Parlement kunnen informatie die tot en met het niveau „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” 
is gerubriceerd zonder veiligheidsmachtiging raadplegen. 
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4. Wanneer de informatie in kwestie is gerubriceerd als „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” of op een gelijkwaardig 
niveau, wordt toegang ertoe verleend aan leden van het Europees Parlement die door de Voorzitter zijn gemachtigd over
eenkomstig lid 5 of na ondertekening van een plechtige verklaring dat zij de inhoud van die informatie niet aan derden 
bekend zullen maken, de verplichting tot bescherming van als „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” gerubriceerde infor
matie zullen nakomen en zich bewust zijn van de gevolgen bij nalatigheid. 

5. Wanneer de informatie in kwestie is gerubriceerd als „SECRET UE/EU SECRET” of „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” of 
op een gelijkwaardig niveau, wordt toegang verleend aan leden van het Europees Parlement die door de Voorzitter zijn 
gemachtigd nadat: 

a)  zij een veiligheidsonderzoek overeenkomstig bijlage I, deel 2, van dit besluit hebben ondergaan, of 

b) een kennisgeving van een nationale bevoegde autoriteit is ontvangen dat de betrokken leden uit hoofde van hun func
ties overeenkomstig het nationaal recht naar behoren zijn gemachtigd. 

6. Voordat hun toegang tot gerubriceerde informatie wordt verleend, worden de leden van het Europees Parlement 
geïnstrueerd over en bevestigen zij hun verantwoordelijkheden met betrekking tot de bescherming van die informatie 
overeenkomstig bijlage I. Tevens worden zij geïnstrueerd over de middelen waarmee die bescherming kan worden 
gewaarborgd. 

7. De ambtenaren van het Europees Parlement en andere parlementaire medewerkers die in dienst van een fractie zijn, 
mogen vertrouwelijke informatie raadplegen indien zij een vastgestelde „need to know”-status hebben, en mogen vertrou
welijke informatie die boven het niveau „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” is gerubriceerd raadplegen, indien zij over de 
passende veiligheidsmachtiging beschikken. De toegang tot gerubriceerde informatie wordt hun alleen verleend als zij 
zijn geïnstrueerd en schriftelijke instructies hebben ontvangen over hun verantwoordelijkheden met betrekking tot de 
bescherming van die informatie en de middelen waarmee die bescherming kan worden gewaarborgd, en als zij een 
verklaring hebben ondertekend waarin zij de ontvangst van die instructies bevestigen en zich tot naleving ervan overeen
komstig deze regels verplichten. 

Artikel 4 

Het genereren van vertrouwelijke informatie en de administratieve behandeling daarvan door het Europees 
Parlement 

1. De Voorzitter van het Europees Parlement, de voorzitters van de betreffende parlementaire commissies en de secre
taris-generaal en/of elk persoon die door hem schriftelijk is gemachtigd, mag vertrouwelijke informatie genereren en/of 
informatie rubriceren, zoals bepaald in de veiligheidsmededelingen. 

2. Bij het genereren van gerubriceerde informatie, past de opsteller het passende niveau van rubricering toe in over
eenstemming met de internationale normen en definities die in bijlage I zijn opgenomen. De opsteller bepaalt, als alge
mene regel, ook de geadresseerden die moeten worden gemachtigd om de informatie te raadplegen overeenkomstig het 
niveau van rubricering. Deze informatie wordt aan de afdeling Gerubriceerde gegevens (Classified Information Unit, CIU) 
meegedeeld op het moment dat de document bij de CIU wordt ingediend. 

3. „Andere vertrouwelijke informatie” die onder het beroepsgeheim valt, wordt behandeld overeenkomstig de bijlagen 
I en II en de instructies voor behandeling. 

Artikel 5 

Ontvangst van vertrouwelijke informatie door het Europees Parlement 

1. Vertrouwelijke informatie die door het Europees Parlement wordt ontvangen, wordt als volgt doorgegeven: 

a) informatie die als „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” of op een gelijkwaardig niveau is gerubriceerd, en „andere vertrou
welijke informatie”: aan het secretariaat van het parlementaire orgaan dat/de parlementaire ambtsdrager die het 
verzoek daartoe heeft ingediend, of rechtstreeks aan de CIU; 

b)  informatie die als „CONFIDENTIEL UE/CONFIDENTIEL EU”, „SECRET UE/EU SECRET” of „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” 
of op een gelijkwaardig niveau is gerubriceerd: aan de CIU. 
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2. De registratie, opslag en traceerbaarheid van vertrouwelijke informatie worden, naargelang van het geval, hetzij 
door het secretariaat van het parlementaire orgaan dat/de parlementaire ambtsdrager die de informatie heeft ontvangen, 
hetzij door de CIU verzekerd. 

3. In het geval van vertrouwelijke informatie die door de Commissie op grond van bijlage 2, punt 3.2, bij het Kader
akkoord wordt verstrekt, of in het geval van gerubriceerde informatie die door de Raad op grond van artikel 5, lid 4, 
van het Interinstitutioneel Akkoord wordt doorgezonden, worden de overeengekomen regelingen, die in onderlinge over
eenstemming moeten worden vastgesteld met het oog op het waarborgen van de vertrouwelijkheid van de informatie, 
samen met de vertrouwelijke informatie gedeponeerd bij het secretariaat van het parlementaire orgaan/de parlementaire 
ambtsdrager of bij de CIU, naargelang van het geval. 

4. De regelingen als bedoeld in lid 3 kunnen mutatis mutandis worden toegepast in het geval van vertrouwelijke 
informatie die door andere instellingen, organen en instanties die krachtens of op basis van de Verdragen zijn opgericht, 
of door de lidstaten wordt verstrekt. 

5. Teneinde een beschermingsniveau te waarborgen dat in overeenstemming is met het rubriceringsniveau „TRÈS 
SECRET UE/EU TOP SECRET” of een gelijkwaardig niveau, richt de Conferentie van voorzitters een comité van toezicht op. 
Informatie die als „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” of op een gelijkwaardig niveau is gerubriceerd, wordt aan het Euro
pees Parlement toegezonden in overeenstemming met nadere regelingen die moeten worden overeengekomen tussen het 
Europees Parlement en de instelling van de Unie die de informatie verstrekt. 

Artikel 6 

Verstrekking van gerubriceerde informatie door het Europees Parlement aan derden 

Het Europees Parlement mag, indien, naargelang van het geval, de opsteller of de instelling van de Unie die de gerubri
ceerde informatie aan het Europees Parlement heeft toegezonden, daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd, die geru
briceerde informatie aan derden verstrekken, op voorwaarde dat zij waarborgen dat bij de verwerking van die informatie, 
binnen hun diensten en gebouwen regels in acht worden genomen die gelijkwaardig zijn aan de regels die in dit besluit 
zijn vastgelegd. 

Artikel 7 

Beveiligde ruimten 

1. Ten behoeve van het beheer van vertrouwelijke informatie richt het Europees Parlement een beveiligde zone en 
beveiligde leeszalen in. 

2. De beveiligde zone biedt faciliteiten voor de registratie, raadpleging, archivering, verzending en verwerking van 
gerubriceerde informatie. Deze zone omvat onder meer een leeszaal en een vergaderzaal voor de raadpleging van geru
briceerde informatie en wordt beheerd door de CIU. 

3. Buiten de beveiligde zone kunnen beveiligde leeszalen worden ingericht waar informatie die als „RESTREINT UE/EU 
RESTRICTED” of op een gelijkwaardig niveau gerubriceerd is, en „andere vertrouwelijke informatie” kan worden geraad
pleegd. Die beveiligde leeszalen worden beheerd door de bevoegde diensten van het secretariaat van het parlementaire 
orgaan/de parlementaire ambtsdrager of door de CIU, naargelang van het geval. Zij bevatten geen fotokopieerapparatuur, 
telefoons, faxapparaten, scanners of andere technische middelen voor het vermenigvuldigen of het verzenden van docu
menten. 

Artikel 8 

Registratie, verwerking en opslag van vertrouwelijke informatie 

1. Informatie die als „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” of op een gelijkwaardig niveau is gerubriceerd, en „andere 
vertrouwelijke informatie” wordt geregistreerd en opgeslagen door de bevoegde diensten van het secretariaat van het 
parlementaire orgaan/de parlementaire ambtsdrager of door de CIU, al naar gelang wie de informatie heeft ontvangen. 
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2. Voor de verwerking van informatie die als „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” of op een gelijkwaardig niveau is geru
briceerd, en „andere vertrouwelijke informatie” gelden de volgende voorwaarden: 

a)  de documenten worden persoonlijk aan het hoofd van het secretariaat overhandigd, die de documenten registreert en 
een bewijs van ontvangst verstrekt; 

b) dergelijke documenten worden, wanneer ze niet worden gebruikt, op een afgesloten plaats bewaard, onder de verant
woordelijkheid van het secretariaat; 

c)  in geen geval mag de informatie op een andere drager worden opgeslagen of aan iemand worden doorgezonden. 
Dergelijke documenten kunnen worden vermenigvuldigd met behulp van naar behoren gehomologeerde apparatuur, 
zoals omschreven in de veiligheidsmededelingen; 

d)  de toegang tot bedoelde informatie is beperkt tot de personen die volgens de regelingen als bedoeld in artikel 4, lid 2, 
respectievelijk artikel 5, leden 3, 4 en 5, zijn aangewezen door de opsteller of de instelling van de Unie die de infor
matie aan het Europees Parlement heeft toegezonden; 

e)  het secretariaat van het parlementaire orgaan/de parlementaire ambtdrager houdt een lijst bij van de personen die de 
informatie hebben geraadpleegd, inclusief datum en tijdstip van raadpleging en zendt de lijst aan de CIU toe op het 
moment waarop de informatie bij de CIU wordt gedeponeerd. 

3. Informatie die als „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, „SECRET UE/EU SECRET” of „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” 
of op een gelijkwaardig niveau is gerubriceerd, wordt door de CIU in de beveiligde zone geregistreerd, verwerkt en opge
slagen, overeenkomstig het specifieke rubriceringsniveau en zoals bepaald in de veiligheidsmededelingen. 

4. In geval van overtreding van regels van de leden 1 tot en met 3, stelt de verantwoordelijke ambtenaar van het 
secretariaat van het parlementaire orgaan/de parlementaire ambtdrager of van de CIU, naargelang van het geval, de secre
taris-generaal op de hoogte, die de zaak naar de Voorzitter doorverwijst indien het om een lid van het Europees Parle
ment gaat. 

Artikel 9 

Toegang tot beveiligde ruimten 

1. Alleen de onderstaande personen hebben toegang tot de beveiligde zone: 

a)  personen die uit hoofde van artikel 3, leden 4 tot en met 7, de daar bewaarde informatie mogen raadplegen en die 
een aanvraag uit hoofde van artikel 10, lid 1, hebben ingediend; 

b)  personen die uit hoofde van artikel 4, lid 1, gemachtigd zijn om gerubriceerde informatie te genereren en die een 
aanvraag uit hoofde van artikel 10, lid 1, hebben ingediend; 

c)  de bij de CIU werkzame ambtenaren van het Europees Parlement; 

d)  de ambtenaren van het Europees Parlement die met het beheer van de CIS zijn belast; 

e)  wanneer nodig, de ambtenaren van het Europees Parlement die met veiligheid en brandveiligheid zijn belast; 

f)  schoonmaakpersoneel alleen in aanwezigheid van en onder strikt toezicht van een ambtenaar van de CIU. 

2. De CIU kan elke onbevoegde persoon de toegang tot de beveiligde zone ontzeggen. Tegen een dergelijke toegangs
weigering kan bezwaar worden aangetekend bij de Voorzitter, indien het verzoek om toegang door een lid van het Euro
pees Parlement is gedaan, en bij de secretaris-generaal in alle andere gevallen. 

3. De secretaris-generaal kan toestemming verlenen voor een vergadering van een beperkt aantal personen in de 
vergaderzaal gelegen in de beveiligde zone. 
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4. Alleen de onderstaande personen hebben toegang tot een beveiligde leeskamer: 

a)  de leden van het Europees Parlement, ambtenaren van het Europees Parlement en andere parlementaire medewerkers 
die in dienst van een fractie zijn, mits zij naar behoren zijn geïdentificeerd met het oog op het raadplegen of gene
reren van gerubriceerde informatie; 

b)  de ambtenaren van het Europees Parlement die met het beheer van de CIS zijn belast, ambtenaren van het secretariaat 
van het parlementaire orgaan/de parlementaire ambtdrager die de informatie hebben ontvangen, en ambtenaren van 
de CIU; 

c)  wanneer nodig, de ambtenaren van het Europees Parlement die met veiligheid en brandveiligheid zijn belast; 

d)  schoonmaakpersoneel alleen in aanwezigheid van en onder strikt toezicht van een ambtenaar die op het secretariaat 
van het parlementaire orgaan/de parlementaire ambtdrager c.q. in de CIU werkt. 

5. Het bevoegde secretariaat van het parlementaire orgaan/de parlementaire ambtdrager c.q. de CIU kan elke onbe
voegde persoon de toegang tot een beveiligde leeskamer ontzeggen. Tegen een dergelijke toegangsweigering kan bezwaar 
worden aangetekend bij de Voorzitter, indien het verzoek om toegang door een lid van het Europees Parlement is gedaan, 
en bij de secretaris-generaal in alle andere gevallen. 

Artikel 10 

Raadplegen of genereren van vertrouwelijke informatie in beveiligde ruimten 

1. Een persoon die vertrouwelijke informatie in de beveiligde zone wenst te raadplegen of te genereren, deelt zijn 
naam van tevoren aan de CIU mee. De CIU controleert de identiteit van die persoon, en gaat na of de hij overeenkomstig 
de regelingen als bedoeld in artikel 3, leden 3 tot en met 7, artikel 4, lid 1, of artikel 5, leden 3, 4 en 5, gemachtigd is 
de vertrouwelijke informatie te raadplegen of te genereren. 

2. Een persoon die overeenkomstig artikel 3, leden 3 en 7, vertrouwelijke informatie die als „RESTREINT UE/EU 
RESTRICTED” of op een gelijkwaardig niveau is gerubriceerd, of „andere vertrouwelijke informatie” in een beveiligde lees
kamer wenst te raadplegen, deelt zijn of haar naam van tevoren aan de bevoegde diensten van het secretariaat van het 
parlementaire orgaan/de parlementaire ambtdrager of de CIU mee. 

3. Behoudens in uitzonderlijke omstandigheden (bijv. wanneer in een kort tijdsbestek een groot aantal aanvragen voor 
raadpleging is ingediend) wordt telkens slechts één persoon tot een beveiligde ruimte toegelaten om vertrouwelijke infor
matie te raadplegen, zulks in aanwezigheid van een ambtenaar van het secretariaat van het parlementaire orgaan/de 
parlementaire ambtdrager of van de CIU. 

4. Tijdens het proces van raadpleging zijn contact met de buitenwereld (ook per telefoon of met behulp van andere 
technische hulpmiddelen), het maken van aantekeningen en het fotokopiëren of fotograferen van de geraadpleegde 
vertrouwelijke gegevens verboden. 

5. Alvorens een persoon toestemming te geven de beveiligde ruimte te verlaten, gaat de ambtenaar van het secreta
riaat van het parlementaire orgaan/de parlementaire ambtdrager of van de CIU na of de geraadpleegde vertrouwelijke 
informatie aanwezig, onaangetast en volledig is. 

6. In geval van overtreding van bovenstaande regels stelt de ambtenaar van het secretariaat van het parlementaire 
orgaan/de parlementaire ambtdrager of van de CIU de secretaris-generaal op de hoogte, die de zaak naar de Voorzitter 
doorverwijst indien het om een lid van het Europees Parlement gaat. 

Artikel 11 

Minimumnormen voor raadpleging van vertrouwelijke informatie in een vergadering achter gesloten deuren 
buiten de beveiligde ruimten 

1. Informatie die als „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” of op een gelijkwaardig niveau is gerubriceerd, en „andere 
vertrouwelijke informatie” mag door leden van parlementaire commissies of andere politieke of bestuursorganen van het 
Europees Parlement in een vergadering achter gesloten deuren buiten de beveiligde ruimten worden geraadpleegd. 
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2. In de in lid 1 bedoelde omstandigheden draagt het voor de vergadering verantwoordelijke secretariaat van het 
parlementaire orgaan/de parlementaire ambtsdrager ervoor zorg dat de volgende voorwaarden in acht worden genomen: 

a)  alleen de personen die door de voorzitter van de bevoegde commissie/het bevoegde orgaan als deelnemers aan de 
vergadering zijn opgegeven, wordt toegestaan de vergaderzaal te betreden; 

b) alle documenten zijn genummerd, worden aan het begin van de vergadering uitgedeeld en aan het eind weer ingeza
meld, en er mogen geen notities en geen fotokopieën of foto's van deze documenten worden gemaakt; 

c)  in de notulen van de vergadering wordt geen melding gemaakt van de inhoud van de discussie over de behandelde 
informatie. Slechts een eventueel genomen besluit mag in de notulen worden vermeld; 

d)  voor vertrouwelijke informatie die mondeling aan ontvangers in het Europees Parlement wordt verstrekt geldt een 
niveau van bescherming gelijkwaardig aan dat voor vertrouwelijke informatie die in schriftelijke vorm wordt 
verstrekt; 

e)  in vergaderzalen worden geen extra documenten voorradig worden gehouden; 

f)  aan het begin van de vergadering wordt slechts het vereiste aantal exemplaren van documenten aan de deelnemers en 
tolken overhandigd; 

g)  de voorzitter licht aan het begin van de vergadering de rubricerings-/markeringsgraad van de documenten toe; 

h)  de deelnemers mogen geen documenten uit de vergaderzaal verwijderen; 

i) alle exemplaren van de documenten worden aan het eind van de vergadering door het secretariaat van het parlemen
taire orgaan/de parlementaire ambtdrager ingezameld en geregistreerd; en 

j)  er worden geen elektronische communicatieapparatuur of andere elektronische apparatuur meegenomen naar de 
vergaderzaal waar de vertrouwelijke informatie in kwestie wordt geraadpleegd of besproken. 

3. Wanneer overeenkomstig de uitzonderingsbepalingen in bijlage II, punt 3.2.2, bij het Kaderakkoord en artikel 6, 
lid 5, van het Interinstitutioneel Akkoord informatie die is gerubriceerd als „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” of op 
een gelijkwaardig niveau, wordt besproken in een vergadering achter gesloten deuren, draagt het voor de vergadering 
verantwoordelijke secretariaat van het parlementaire orgaan/de parlementaire ambtsdrager er naast de inachtneming van 
de voorwaarden in lid 2 zorg voor dat de personen die als deelnemers aan de vergadering zijn opgegeven, voldoen aan 
de in artikel 3, leden 4 en 7, gestelde eisen. 

4. In het in lid 3 bedoelde geval verstrekt de CIU aan het voor de vergadering achter gesloten deuren verantwoorde
lijke secretariaat van het parlementaire orgaan/de parlementaire ambtsdrager het vereiste aantal exemplaren van de te 
behandelen documenten, die na de vergadering aan de CIU worden teruggegeven. 

Artikel 12 

Archiveren van vertrouwelijke informatie 

1. In de beveiligde zone wordt voorzien in beveiligde archiveringsfaciliteiten. De CIU is verantwoordelijk voor het 
volgens de standaard archiveringscriteria beheren van de beveiligde archieven. 

2. Gerubriceerde informatie die definitief bij de CIU is gedeponeerd, en als „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” of op een 
gelijkwaardig niveau gerubriceerde informatie die bij het secretariaat van het parlementaire orgaan/de parlementaire 
ambtsdrager is gedeponeerd, wordt zes maanden na de laatste raadpleging en uiterlijk één jaar na de deponering ervan 
naar het beveiligde archief in de beveiligde zone overgebracht. „Andere vertrouwelijke informatie” wordt, voor zover zij 
niet bij de CIU is gedeponeerd, door het secretariaat van het parlementaire orgaan/de parlementaire ambtsdrager in 
kwestie gearchiveerd volgens de algemene regels voor het documentenbeheer. 
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3. Vertrouwelijke informatie die in het beveiligde archief wordt bewaard, mag worden geraadpleegd onder de 
volgende voorwaarden: 

a)  alleen de personen die aan de hand van hun naam, functie of kantoor worden geïdentificeerd in het begeleidende 
document dat werd opgesteld op het moment dat de vertrouwelijke informatie is gedeponeerd, zijn gemachtigd deze 
informatie te raadplegen; 

b)  aanvragen voor het raadplegen van vertrouwelijke informatie worden ingediend bij de CIU, die het desbetreffende 
document naar de beveiligde leeskamer overbrengt; en 

c)  de in artikel 10 vermelde procedures en voorwaarden voor het raadplegen van vertrouwelijke informatie zijn van 
toepassing. 

Artikel 13 

Lager rubriceren, derubriceren en demarkeren van vertrouwelijke informatie 

1. Vertrouwelijke informatie kan alleen lager gerubriceerd, gederubriceerd of gedemarkeerd worden met voorafgaande 
instemming van de opsteller en, zo nodig, na bespreking met andere betrokken partijen. 

2. Lagere rubricering en derubricering moeten schriftelijk bevestigd worden. De opsteller is er verantwoordelijk voor 
dat de geadresseerden van de wijziging op de hoogte worden gebracht; en deze geadresseerden zijn er op hun beurt 
verantwoordelijk voor dat de daaropvolgende geadresseerden, aan wie zij het document hebben gezonden of voor wie 
zij het hebben gekopieerd, van de wijziging op de hoogte worden gebracht. Zo mogelijk vermelden de opstellers op 
gerubriceerde documenten een datum waarop dan wel een periode of een gebeurtenis waarna de inhoud lager gerubri
ceerd of gederubriceerd kan worden. Zo niet, verifiëren zij de documenten uiterlijk om de vijf jaar om na te gaan of de 
oorspronkelijke rubricering moet worden gehandhaafd. 

3. Vertrouwelijke informatie die in de beveiligde archieven wordt bewaard, wordt tijdig en uiterlijk op de 25ste 
verjaardag van de datum waarop de informatie is gegenereerd, onderzocht om te bepalen of deze informatie al dan niet 
moet worden gederubriceerd, lager gerubriceerd of gedemarkeerd. Het onderzoek en de publicatie van deze informatie 
vinden plaats overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG, Euratom) nr. 354/83 van de Raad van 1 februari 
1983 inzake het voor het publiek toegankelijk maken van de historische archieven van de Europese Economische 
Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (1). Derubricering wordt overeenkomstig bijlage I, deel 1, 
onder 10, uitgevoerd door de opsteller van de gerubriceerde informatie of door de op dat moment verantwoordelijke 
dienst. 

4. Na de derubricering wordt de in het beveiligde archief bewaarde, inmiddels niet meer gerubriceerde informatie 
overgebracht naar de historische archieven van het Europees Parlement met het oog op permanente opslag en verdere 
behandeling volgens de toepasselijke regels. 

5. Na de demarkering gelden voor de voorheen „andere vertrouwelijke informatie” de regels van het Europees Parle
ment voor het documentenbeheer. 

Artikel 14 

Inbreuk op de beveiliging, verlies of compromittering van vertrouwelijke informatie 

1. Een inbreuk op de vertrouwelijkheid in het algemeen, en op dit besluit in het bijzonder, leidt in het geval van leden 
van het Europees Parlement tot de toepassing van de desbetreffende bepalingen inzake sancties, zoals opgenomen in het 
Reglement van het Europees Parlement. 

2. Een inbreuk die is begaan door een personeelslid van het Europees Parlement, leidt tot de toepassing van de proce
dures en de sancties die zijn voorzien in het Statuut van de ambtenaren respectievelijk de regeling welke van toepas
sing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie, zoals vastgelegd in Verordening (EEG, Euratom, EGKS) 
nr. 259/68 (2) („het Statuut”). 
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3. De Voorzitter en/of de secretaris-generaal, naargelang van het geval, organiseren in geval van een inbreuk als 
omschreven in veiligheidsmededeling 6, het eventueel noodzakelijke onderzoek. 

4. Indien de vertrouwelijke informatie door een andere -instelling van de Unie of door een lidstaat aan het Europees 
Parlement is meegedeeld, stellen de Voorzitter en/of de secretaris-generaal, naargelang van het geval, de betrokken instel
ling van de Unie of lidstaat op de hoogte van bewezen of vermoedelijk verlies of compromittering van gerubriceerde 
informatie alsmede van de resultaten van het onderzoek en de maatregelen die zijn genomen om herhaling te voor
komen. 

Artikel 15 

Aanpassing van dit besluit en de uitvoeringsregels en jaarlijkse rapportage over de toepassing van dit besluit 

1. De secretaris-generaal doet de nodige voorstellen voor de aanpassing van dit besluit en de uitvoeringsregels in de 
bijlagen, en legt deze voorstellen voor aan het Bureau voor een besluit. 

2. De secretaris-generaal is verantwoordelijk voor de toepassing van dit besluit door de diensten van het Europees 
Parlement en vaardigt overeenkomstig de in dit besluit verankerde beginselen instructies uit voor de behandeling van 
zaken die onder het ISMS vallen. 

3. De secretaris-generaal doet het Bureau een jaarverslag over de toepassing van dit besluit toekomen. 

Artikel 16 

Overgangsbepalingen en slotbepalingen 

1. Niet-gerubriceerde informatie die wordt bewaard bij de CIU of in een ander archief van het Europees Parlement, en 
die als vertrouwelijk wordt beschouwd en vóór 1 april 2014 gedateerd is, wordt voor de toepassing van dit besluit 
„andere vertrouwelijke informatie” geacht te zijn. De opsteller kan de graad van vertrouwelijkheid ervan te allen tijde 
herzien. 

2. In afwijking van artikel 5, lid 1, onder a), en van artikel 8, lid 1, van dit besluit wordt gedurende een periode van 
twaalf maanden, te rekenen vanaf 1 april 2014, door de Raad uit hoofde van het Interinstitutioneel Akkoord verstrekte 
informatie die als „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” of op een gelijkwaardig niveau gerubriceerd is, gedeponeerd bij, gere
gistreerd door en opgeslagen in de CIU. Deze informatie kan overeenkomstig artikel 4, lid 4, onder a) en c), en artikel 5, 
lid 4, van het Interinstitutioneel Akkoord worden geraadpleegd. 

3. Het besluit van het Bureau van 6 juni 2011 over de regels voor de behandeling van vertrouwelijke informatie door 
het Europees Parlement wordt ingetrokken. 

Artikel 17 

Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.  
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BIJLAGE I 

Deel 1 

BASISBEGINSELEN EN MINIMUMNORMEN INZAKE VEILIGHEID VOOR DE BESCHERMING VAN VERTROU
WELIJKE INFORMATIE 

1. INLEIDING 

Deze voorschriften bevatten de grondbeginselen en minimumnormen inzake veiligheid voor de bescherming van 
vertrouwelijke informatie die door het Europees Parlement in al zijn standplaatsen en door alle ontvangers van gerubri
ceerde informatie en „andere vertrouwelijke informatie” moeten worden in acht genomen en/ofnageleefd, zodat de veilig
heid wordt gegarandeerd en alle betrokkenen er zeker van kunnen zijn dat er een gemeenschappelijke norm voor de 
bescherming geldt. Deze voorschriften worden aangevuld met de in bijlage II vervatte veiligheidsmededelingen en met 
andere bepalingen betreffende de verwerking van vertrouwelijke informatie door parlementaire commissies en andere 
parlementaire organen/ambtsdragers. 

2. BASISBEGINSELEN 

Het veiligheidsbeleid van het Europees Parlement maakt integraal onderdeel uit van zijn algemeen beleid inzake intern 
beheer en is dus gebaseerd op de beginselen van dat algemeen beleid. Deze beginselen zijn: wettigheid, transparantie, 
verantwoordingsplicht, subsidiariteit en proportionaliteit. 

Wettigheid houdt in dat de uitoefening van veiligheidsfuncties strikt binnen het geldende rechtskader moeten worden 
uitgeoefend en dat de toepasselijke regelgeving moet worden nageleefd. Voorts moeten de verantwoordelijkheden op 
veiligheidsgebied gebaseerd zijn op adequate rechtsvoorschriften. Het Statuut is volledig van toepassing, in het bijzonder 
artikel 17 inzake de verplichting van de personeelsleden om zich te onthouden van het niet-geautoriseerde openbaar 
maken van informatie die in dienst is ontvangen, en titel VI inzake tuchtmaatregelen. Ten slotte worden veiligheidsin
breuken die onder de verantwoordelijkheid van het Europees Parlement vallen, behandeld op een wijze die strookt met 
zijn Reglement en zijn beleid inzake tuchtmaatregelen. 

Transparantie houdt in dat alle veiligheidsvoorschriften en -bepalingen duidelijk moeten zijn, dat er een evenwicht moet 
bestaan tussen de verschillende diensten en de verschillende gebieden (fysieke veiligheid in verhouding tot de bescher
ming van gegevens, enz.) en dat een coherent en gestructureerd beleid inzake veiligheidsbewustzijn moet worden 
gevoerd. Voorts zijn duidelijke schriftelijke richtsnoeren nodig voor de uitvoering van de veiligheidsmaatregelen. 

Verantwoordingsplicht houdt in dat de verantwoordelijkheden op het gebied van de veiligheid duidelijk moeten worden 
vastgesteld. Voorts houdt dit beginsel in dat regelmatig moet worden nagegaan of deze verantwoordelijkheden correct 
zijn uitgeoefend. 

Subsidiariteit betekent dat de veiligheid op het laagst mogelijke niveau moet worden georganiseerd en zo dicht mogelijk 
bij de Directoraten-generaal en de diensten van het Europees Parlement. Proportionaliteit houdt in dat de beveiligingsacti
viteiten strikt worden beperkt tot hetgeen absoluut noodzakelijk is en dat de veiligheidsmaatregelen in verhouding 
moeten staan tot de te beschermen belangen en tot de feitelijke of mogelijke bedreiging van deze belangen, zodat deze 
belangen op een zodanige wijze kunnen worden beschermd dat zo weinig mogelijk ontwrichting wordt veroorzaakt. 

3. FUNDAMENTEN VOOR GEGEVENSBEVEILIGING 

De fundamenten voor een goede gegevensbeveiliging zijn: 

a) goede communicatie- en informatiesystemen (CIS). Die vallen, onder de verantwoordelijkheid van de veiligheidsauto
riteit van het Europees Parlement (zoals omschreven in veiligheidsmededeling 1); 

b)  de aanwezigheid in het Europees Parlement van de instantie voor informatieborging (information assurance, hierna 
„IA”), die met de betrokken veiligheidsautoriteit (zoals omschreven in veiligheidsmededeling 1) samenwerkt om infor
matie en advies te verschaffen over technische bedreigingen voor de CIS en over de middelen om zich tegen die 
bedreigingen te beschermen; 

c)  nauwe samenwerking tussen de verantwoordelijke diensten van het Europees Parlement en de veiligheidsdiensten van 
de overige instellingen van de Unie; 
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4. BEGINSELEN VAN DE GEGEVENSBEVEILIGING 

4.1. Doelstellingen 

De hoofddoelstellingen van gegevensbeveiliging zijn als volgt: 

a)  beveiliging van vertrouwelijke informatie tegen spionage, compromittering of openbaarmaking zonder machtiging; 

b)  beveiliging van gerubriceerde informatie die in communicatie- en informatiesystemen en -netwerken wordt verwerkt, 
tegen gevaren met betrekking tot het vertrouwelijke karakter, de integriteit en de beschikbaarheid ervan; 

c) beveiliging van de locaties van het Europees Parlement waar gerubriceerde informatie is ondergebracht, tegen sabo
tage en kwaadwillige beschadiging; 

d) in geval van een veiligheidsinbreuk, beoordeling van de aangerichte schade, beperking van de gevolgen ervan, uitvoe
ring van een veiligheidsonderzoek en vaststelling van eventueel noodzakelijke corrigerende maatregelen. 

4.2. Rubricering 

4.2.1. Waar vertrouwelijkheid van belang is, zijn zorg en ervaring nodig bij de selectie van de informatie en het mate
riaal die moeten worden beschermd en bij de beoordeling van de mate van vereiste bescherming. Het is van essentieel 
belang dat de mate van bescherming overeenstemt met de gevoeligheid in termen van beveiliging van de te beschermen 
informatie of het materiaal. Om voor een soepele informatiestroom te zorgen, moeten zowel een te hoge als een te lage 
rubricering worden voorkomen. 

4.2.2. Het rubriceringssysteem is het instrument waarmee gevolg wordt gegeven aan de beginselen die in dit deel 
uiteen worden gezet. Een soortgelijk rubriceringssysteem moet worden gebruikt voor het plannen en organiseren van de 
bestrijding van spionage, sabotage, terrorisme en andere bedreigingen, zodat de grootste mate van bescherming gewaar
borgd is voor de belangrijkste locaties waar gerubriceerde informatie is ondergebracht, en binnen die locaties voor de 
gevoeligste elementen. 

4.2.3. Voor de rubricering van informatie is alleen de opsteller van de betreffende informatie verantwoordelijk. 

4.2.4. Het rubriceringsniveau mag uitsluitend worden bepaald op basis van de inhoud van de informatie in kwestie. 

4.2.5. Als afzonderlijke gegevens worden bijeengebracht, moet voor het geheel een rubriceringsniveau gelden dat 
minstens even hoog is als de hoogste rubricering van een van die gegevens. Aan een informatieverzameling kan evenwel 
een hogere rubricering worden toegekend dan aan de bestanddelen ervan. 

4.2.6 Rubricering wordt alleen toegekend als dit nodig is en zolang als dit nodig is. 

4.3. Doel van de veiligheidsmaatregelen 

De veiligheidsmaatregelen moeten: 

a) betrekking hebben op alle personen die toegang hebben tot gerubriceerde informatie, dragers van gerubriceerde infor
matie en „andere vertrouwelijke informatie”, alsmede op alle locaties waar zich deze informatie bevindt en belangrijke 
installaties; 

b)  zodanig ontworpen zijn dat personen worden gedetecteerd wier positie (in de zin van toegang, relaties of anderszins) 
de veiligheid van de bedoelde informatie en van belangrijke installaties waar deze informatie is ondergebracht, in 
gevaar kan brengen, en moeten in de uitsluiting of verwijdering van deze personen voorzien; 
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c)  voorkomen dat een niet-gemachtigde persoon toegang krijgt tot de bedoelde informatie of tot installaties die deze 
informatie bevatten; 

d) ervoor zorgen dat de bedoelde informatie alleen verspreid wordt op basis van het „need to know”-beginsel, dat funda
menteel is voor alle aspecten van de veiligheid; 

e)  waarborgen bieden voor de integriteit (d.w.z. het voorkomen van schending of van wijziging of verwijdering van 
informatie zonder machtiging) en de beschikbaarheid (d.w.z. dat de toegang niet geweigerd wordt aan degene die de 
informatie nodig heeft en tot toegang gemachtigd is) van vertrouwelijke informatie en in het bijzonder van informatie 
die in elektromagnetische vorm wordt opgeslagen, verwerkt of verzonden. 

5. GEMEENSCHAPPELIJKE MINIMUMNORMEN 

Het Europees Parlement zorgt ervoor dat gemeenschappelijke minimumnormen inzake veiligheid in acht worden 
genomen door alle ontvangers van gerubriceerde informatie, zowel in de instelling als onder haar bevoegdheid vallend, 
namelijk alle diensten en contractanten, zodat deze informatie kan worden doorgegeven in het vertrouwen dat zij met 
dezelfde zorg zal worden behandeld. Deze minimumnormen omvatten criteria voor de veiligheidsmachtiging van ambte
naren van het Europees Parlement en andere parlementaire medewerkers die in dienst van een fractie zijn, en procedures 
voor de bescherming van vertrouwelijke informatie. 

Het Europees Parlement verleent derden alleen toegang tot de bedoelde informatie als zij garanderen dat deze informatie 
wordt behandeld in overeenstemming met voorschriften die minstens volstrekt gelijkwaardig aan deze gemeenschappe
lijke minimumnormen zijn. 

Dergelijke gemeenschappelijke minimumnormen moeten ook worden toegepast, wanneer het Europees Parlement uit 
hoofde van een opdracht of een subsidieovereenkomst taken aan industriële of andere entiteiten toekent, waarbij vertrou
welijke informatie in het geding is. 

6. VEILIGHEID BETREFFENDE AMBTENAREN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN ANDERE PARLEMENTAIRE MEDE
WERKERS DIE IN DIENST VAN EEN FRACTIE ZIJN 

6.1. Veiligheidsinstructies betreffende ambtenaren van het Europees Parlement en andere parlementaire medewerkers 
die in dienst van een fractie zijn 

Ambtenaren van het Europees Parlement en andere parlementaire medewerkers die in dienst van een fractie zijn, in func
ties waardoor zij toegang kunnen hebben tot gerubriceerde informatie, krijgen bij ambtsaanvaarding en daarna met regel
matige tussenpozen grondige instructies over de noodzaak van beveiliging en de betrokken procedures. Deze personen 
moeten schriftelijk bevestigen dat zij de toepasselijke bepalingen inzake veiligheid hebben gelezen en volledig hebben 
begrepen. 

6.2. Verantwoordelijkheden van leidinggevenden 

Leidinggevenden hebben onder meer de taak te weten welke leden van hun personeel bij werkzaamheden betreffende 
vertrouwelijke informatie betrokken zijn of toegang hebben tot beveiligde communicatie- of informatiesystemen, en inci
denten of manifeste zwakke plekken die gevolgen voor de veiligheid kunnen hebben, te registreren en te melden. 

6.3. Veiligheidsstatus van ambtenaren en andere parlementaire medewerkers die in dienst van een fractie zijn 

Er worden procedures ingesteld om ervoor te zorgen dat, wanneer negatieve informatie bekend wordt over een ambte
naar van het Europees Parlement of een andere parlementaire medewerker die in dienst van een fractie is, stappen 
worden ondernomen om vast te stellen of het werk van deze persoon hem of haar in contact heeft gebracht met geru
briceerde informatie en of hij of zij toegang heeft tot beveiligde communicatie- of informatiesystemen, en dat de 
bevoegde dienst van het Europees Parlement wordt ingelicht. Als de bevoegde nationale veiligheidsautoriteit aangeeft dat 
de bedoelde persoon een veiligheidsrisico vormt, wordt hij of zij uitgesloten of ontheven van taken waarin hij of zij de 
veiligheid in gevaar kan brengen. 

7. FYSIEKE VEILIGHEID 

Fysieke veiligheid houdt in: de toepassing van fysieke en technische beschermingsmaatregelen om niet-geautoriseerde 
toegang tot gerubriceerde informatie te voorkomen. 
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7.1. Noodzaak van bescherming 

Het niveau van de fysieke beveiligingsmaatregelen die moeten worden toegepast om de bescherming van gerubriceerde 
informatie te waarborgen, moet in verhouding staan tot de rubricering en de omvang van, en de bedreiging voor, de 
aanwezige informatie en het aanwezige materiaal. Alle houders van gerubriceerde informatie volgen voor de rubricering 
van die informatie uniforme praktijken en moeten voldoen aan gemeenschappelijke beschermingsnormen met betrekking 
tot bewaring, overdracht en verwijdering van informatie en materiaal die moeten worden beschermd. 

7.2. Controle 

Alvorens zones die gerubriceerde informatie bevatten onbemand achter te laten, moeten personen die met de bewaring 
zijn belast, ervoor zorgen dat de informatie veilig is opgeborgen en dat alle beveiligingsmiddelen (sloten, alarm enz.) 
geactiveerd zijn. Aanvullende onafhankelijke controles worden na afloop van de werktijden uitgevoerd. 

7.3. Beveiliging van gebouwen 

Gebouwen waarin gerubriceerde informatie of beveiligde communicatie- en informatiesystemen zijn gehuisvest, moeten 
tegen ongeoorloofde toegang worden beschermd. 

De aard van de bescherming die voor gerubriceerde informatie wordt gebruikt, bijvoorbeeld tralies voor vensters, deur
sloten, bewakers bij de ingangen, automatische toegangscontrolesystemen, veiligheidscontroles en -patrouilles, alarmsys
temen, indringerdetectiesystemen en waakhonden, hangt af van: 

a)  de rubricering, het volume en de locatie binnen het gebouw, van de te beschermen informatie en het materiaal; 

b)  de kwaliteit van de opbergmiddelen voor de beveiliging van de betreffende informatie en het betreffende materiaal; en 

c)  de fysieke aard en locatie van het gebouw. 

De aard van de bescherming die voor communicatie- en informatiesystemen wordt gebruikt, hangt af van een beoorde
ling van de waarde van deze systemen en de potentiële schade als de veiligheid gecompromitteerd zou worden, de fysieke 
aard en locatie van het gebouw waar het systeem is ondergebracht, en van de locatie van dat systeem binnen het 
gebouw. 

7.4. Noodplannen 

Er worden vooraf gedetailleerde plannen opgesteld voor de bescherming van gerubriceerde informatie in noodsituaties. 

8. BEVEILIGINGSINDICATOREN, MARKERINGEN, HET AANBRENGEN EN HET BEHEER VAN RUBRICERINGEN 

8.1. Beveiligingsindicatoren 

Andere rubriceringen dan die welke in artikel 2, onder d), van dit besluit zijn gedefinieerd, zijn niet toegestaan. 

Een overeengekomen beveiligingsindicator mag worden gebruikt om de geldigheidsduur van een rubricering te beperken 
(wat voor gerubriceerde informatie inhoudt dat zij automatisch lager wordt gerubriceerd of wordt gederubriceerd). 

1.4.2014 C 96/14 Publicatieblad van de Europese Unie NL    

E6_Besluit over de regels voor de behandeling van vertrouwelijke informatie door het Europees Parlement

- 168 - 



Beveiligingsindicatoren mogen alleen worden gebruikt in combinatie met een rubricering. 

De beveiligingsindicatoren worden nader geregeld in veiligheidsmededeling 2 en gedefinieerd in de instructies voor 
behandeling. 

8.2. Markeringen 

Een markering wordt gebruikt om van tevoren omschreven specifieke instructies voor de verwerking van vertrouwelijke 
informatie te specificeren. Markeringen kunnen ook aangeven op welk domein een document betrekking heeft, dat er 
een speciale verspreiding op een „need to know”-basis plaatsvindt of (voor niet-gerubriceerde informatie) dat een publica
tieverbod afloopt. 

Een markering is geen rubricering en mag niet in plaats daarvan worden gebruikt. 

De markeringen worden nader geregeld in veiligheidsmededeling 2 en gedefinieerd in de instructies voor behandeling. 

8.3. Aanbrengen van een rubricering en van beveiligingsindicatoren 

Een rubricering en beveiligingsindicatoren en markeringen worden aangebracht overeenkomstig veiligheidsmededeling 2, 
afdeling E, en de instructies voor behandeling. 

8.4. Beheer van de rubriceringen 

8.4.1 Algemeen 

Informatie wordt alleen gerubriceerd wanneer dat noodzakelijk is. De rubricering moet duidelijk en correct worden 
aangegeven en mag slechts gehandhaafd worden zolang de informatie beschermd moet worden. 

De verantwoordelijkheid voor het rubriceren van gegevens en een eventuele lagere rubricering of derubricering nadien, 
berust uitsluitend bij de opsteller. 

Ambtenaren van het Europees Parlement rubriceren informatie, geven deze een lagere rubricering of derubriceren deze 
op instructie van of krachtens een delegatie van de secretaris-generaal. 

De gedetailleerde procedures voor de behandeling van gerubriceerde documenten zijn zo opgezet dat zij een bescher
ming bieden die passend is voor de inhoud van die documenten. 

Het aantal personen dat gemachtigd is om informatie te genereren die gerubriceerd is als „TRÈS SECRET UE/EU TOP 
SECRET”, wordt tot een minimum beperkt, en hun namen worden op een lijst geplaatst die door de CIU wordt bijge
houden. 

8.4.2 Rubricering 

Het rubriceringsniveau van een document wordt bepaald door het niveau van gevoeligheid van de inhoud, overeenkom
stig de definities in artikel 2, onder d). Het is van belang dat rubriceringen correct en terughoudend worden toegekend. 

De rubricering van een brief of nota die bijvoegsels bevat, is ten minste even hoog als die van het hoogst gerubriceerde 
bijvoegsel. De opsteller moet duidelijk aangeven welke rubricering op de brief of nota moet worden toegepast indien 
deze van de bijvoegsels wordt gescheiden. 
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De opsteller van een te rubriceren document houdt rekening met de hierboven uiteengezette regels en vermijdt te hoge 
of te lage rubriceringen. 

Afzonderlijke bladzijden, punten, afdelingen, bijlagen, aanhangsels, aanhechtsels en bijvoegsels van een bepaald docu
ment kunnen verschillende rubriceringen vereisen en moeten dienovereenkomstig gerubriceerd worden. De rubricering 
die voor het gehele document geldt, is in dat geval die van het hoogst gerubriceerde gedeelte. 

9. INSPECTIES 

Er worden periodieke interne inspecties van de maatregelen voor de beveiliging van gerubriceerde informatie uitgevoerd 
door het directoraat Veiligheid en risicobeoordeling van het Europees Parlement, dat de veiligheidsautoriteiten van de 
Raad of de Commissie om bijstand kan verzoeken. 

De veiligheidsautoriteiten en de bevoegde diensten van de instellingen van de Unie kunnen in het kader van een onder
ling overeengekomen proces op initiatief van een van de partijen de maatregelen voor de beveiliging van gerubriceerde 
informatie die uit hoofde van de relevante interinstitutionele akkoorden wordt uitgewisseld, aan collegiale toetsingen 
onderwerpen. 

10. PROCEDURES VOOR DERUBRICERING EN DEMARKERING 

10.1. De CIU onderzoekt uiterlijk op de 25ste verjaardag van het opstellen van een document, de vertrouwelijke infor
matie in haar register en verzoekt de opsteller om toestemming voor derubricering of demarkering van dat document. 
Documenten die niet bij het eerste onderzoek zijn gederubriceerd of gedemarkeerd, worden op gezette tijden, maar ten 
minste om de vijf jaar, opnieuw onderzocht. Naast de documenten die zich daadwerkelijk in de beveiligde archieven in 
de beveiligde zone bevinden en naar behoren zijn gerubriceerd, kan het demarkeringsproces ook betrekking hebben op 
andere vertrouwelijke informatie die bij het parlementair orgaan/ambt bewaard wordt dan wel in de dienst die de histori
sche archieven van het Parlement beheert. 

10.2. Het besluit tot derubricering of demarkering van een document wordt als algemene regel alleen door de opsteller 
genomen of bij wijze van uitzondering in samenwerking met het parlementair orgaan/ambt dat houder van de betrokken 
informatie is, voordat de in het document vervatte informatie wordt overgedragen aan de dienst die de historische 
archieven van het Parlement beheert. Derubricering of demarkering van gerubriceerde informatie mag alleen met vooraf
gaande schriftelijke toestemming van de opsteller plaatsvinden. In het geval van „andere vertrouwelijke informatie”beslist 
het secretariaat van het parlementaire orgaan dat/de parlementaire ambtsdrager die houder van de betrokken informatie 
is, in samenwerking met de opsteller of het document kan worden gedemarkeerd. 

10.3. De CIU is er namens de opsteller verantwoordelijk voor dat de geadresseerden van het document van de wijzi
ging in de rubricering of markering op de hoogte worden gebracht, en deze geadresseerden zijn er op hun beurt verant
woordelijk voor dat de daaropvolgende geadresseerden, aan wie zij het document hebben toegezonden of voor wie zij 
het gekopieerd hebben, van de wijziging op de hoogte worden gebracht. 

10.4. Derubricering heeft geen gevolgen voor eventuele beveiligingsindicatoren of markeringen die op het document 
zichtbaar zijn. 

10.5. In geval van derubricering wordt de oorspronkelijke rubricering boven- en onderaan elke pagina doorgehaald. 
De eerste pagina (schutblad) van het document wordt afgestempeld en de referentie van de CIU wordt erop aangebracht. 
In geval van demarkering wordt de oorspronkelijke markering bovenaan elke pagina doorgehaald. 

10.6. De tekst van het gederubriceerde of gedemarkeerde document wordt gehecht aan de elektronische fiche of het 
equivalente systeem waar het is geregistreerd. 

10.7. In het geval van documenten die vallen onder de uitzondering betreffende de persoonlijke levenssfeer en de inte
griteit van het individu, of de uitzondering betreffende de commerciële belangen van natuurlijke en rechtspersonen, en 
in het geval van gevoelige documenten geldt artikel 2 van Verordening (EEG, Euratom) nr. 354/83 van de Raad. 
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10.8. Naast het in de punten 10.1 tot en met 10.7 bepaalde gelden de volgende regels: 

a)  ten aanzien van documenten van derden raadpleegt de CIU de derde alvorens tot derubricering of demarkering over 
te gaan; 

b)  in verband met de uitzondering betreffende de persoonlijke levenssfeer en de integriteit van het individu zal bij de 
procedure voor derubricering of demarkering in het bijzonder rekening worden gehouden met de instemming van de 
persoon in kwestie dan wel de onmogelijkheid de persoon in kwestie te identificeren; 

c)  in verband met de uitzondering betreffende de commerciële belangen van een natuurlijke of rechtspersoon kan de 
persoon in kwestie op de hoogte worden gebracht via publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie, met een 
tijdslimiet van vier weken vanaf de datum van publicatie voor eventuele opmerkingen. 

Deel 2 

PROCEDURE VOOR HET VEILIGHEIDSONDERZOEK 

11. VEILIGHEIDSONDERZOEK VOOR LEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

11.1. Om toegang te krijgen tot als „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” of op een gelijkwaardig niveau gerubriceerde 
informatie, moeten de leden van het Europees Parlement gemachtigd zijn hetzij volgens de in de punten 11.3 en 11.4 
van deze bijlage bedoelde procedure, hetzij op basis van een plechtige verklaring inzake niet-openbaarmaking, als 
bedoeld in artikel 3, lid 4, van dit besluit. 

11.2 Om toegang te krijgen tot als „SECRET UE/EU SECRET” of „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” of op een gelijkwaardig 
niveau gerubriceerde informatie, moeten de leden van het Europees Parlement gemachtigd zijn volgens de in de punten 
11.3 en 11.14 bedoelde procedure. 

11.3. Machtiging wordt alleen verleend aan leden van het Europees Parlement die een veiligheidsonderzoek door de 
bevoegde nationale instanties van de lidstaten hebben ondergaan in overeenstemming met de in de punten 11.9 tot en 
met 11.14 bedoelde procedure. De Voorzitter is verantwoordelijk voor het verlenen van machtiging aan de leden. 

11.4 De Voorzitter kan een schriftelijke machtiging verlenen na verkrijging van het advies van de bevoegde nationale 
instanties van de lidstaten, dat gebaseerd is op het veiligheidsonderzoek dat overeenkomstig de punten 11.8 tot en met 
11.13 is uitgevoerd. 

11.5. Het directoraat Veiligheid en risicobeoordeling van het Europees Parlement houdt een bijgewerkte lijst bij van alle 
leden van het Europees Parlement aan wie een machtiging is verleend, inclusief een voorlopige machtiging in de zin van 
punt 11.15. 

11.6. De machtiging wordt verleend voor een periode van vijf jaar of voor de duur van de taken waarvoor de machti
ging verleend is, als die periode korter is. Zij kan worden verlengd volgens de in punt 11.4 bedoelde procedure. 

11.7. Een machtiging wordt door de Voorzitter ingetrokken, als hij van mening is dat er voor de intrekking gegronde 
redenen zijn. Van een besluit tot intrekking van een machtiging wordt kennis gegeven aan het lid van het Europees Parle
ment in kwestie, dat kan verzoeken door de Voorzitter te worden gehoord voordat de intrekking van kracht wordt, en 
aan de bevoegde nationale instantie. 
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11.8. Een veiligheidsonderzoek wordt uitgevoerd met de medewerking van het lid van het Europees Parlement in 
kwestie en op verzoek van de Voorzitter. De nationale instantie van de lidstaat waarvan het betrokken lid onderdaan is, 
is bevoegd om het onderzoek uit te voeren. 

11.9. Als onderdeel van het veiligheidsonderzoek moet het lid van het Europees Parlement in kwestie een formulier 
met persoonlijke gegevens invullen. 

11.10. De Voorzitter specificeert in zijn verzoek aan de bevoegde nationale instantie het niveau van de gerubriceerde 
informatie waartoe het lid in kwestie toegang moet krijgen, zodat zij het veiligheidsonderzoek kan uitvoeren. 

11.11 Het gehele veiligheidsonderzoek dat door de bevoegde nationale instantie wordt uitgevoerd, samen met het 
verkregen resultaat, moet voldoen aan de ter zake vigerende voorschriften in de lidstaat in kwestie, inclusief de regels 
inzake beroep. 

11.12. Als de bevoegde nationale instantie een positief advies uitbrengt, mag de Voorzitter het lid van het Europees 
Parlement in kwestie de machtiging verlenen. 

11.13. Een negatief advies van de bevoegde nationale instantie wordt ter kennis gebracht van het lid van het Europees 
Parlement in kwestie, dat mag vragen te worden gehoord door de Voorzitter. Als de Voorzitter het nodig acht, kan hij de 
bevoegde nationale instantie om een nadere toelichting verzoeken. Indien het negatief advies wordt bevestigd, wordt geen 
machtiging verleend. 

11.14. Alle leden van het Europees Parlement aan wie machtiging wordt verleend als bedoeld in punt 11.3, ontvangen 
op het tijdstip dat de machtiging wordt verleend en vervolgens met regelmatige tussenpozen, alle noodzakelijke richt
snoeren over de bescherming van gerubriceerde informatie en de wijze waarop deze bescherming kan worden gewaar
borgd. Die leden ondertekenen een verklaring waarin zij de ontvangst van deze richtsnoeren bevestigen. 

11.15. In uitzonderlijke omstandigheden mag de Voorzitter, nadat hij de bevoegde nationale instantie heeft geïnfor
meerd en mits die instantie niet binnen een maand heeft gereageerd, aan een lid van het Europees Parlement een voorlo
pige machtiging voor een periode van hoogstens zes maanden verlenen, in afwachting van het resultaat van het onder
zoek als bedoeld in punt 11.11. De voorlopige machtiging die aldus wordt verleend, geeft geen toegang tot informatie 
die als „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” of op een gelijkwaardig niveau is gerubriceerd. 

12. VEILIGHEIDSONDERZOEK VOOR AMBTENAREN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN ANDERE PARLEMENTAIRE 
MEDEWERKERS DIE IN DIENST VAN EEN FRACTIE ZIJN 

12.1. Alleen ambtenaren van het Europees Parlement en andere parlementaire medewerkers in dienst van een fractie 
die wegens hun functie en de eisen van hun dienst kennis moeten nemen of gebruik moeten maken van gerubriceerde 
informatie, krijgen toegang tot die informatie. 

12.2. Om toegang te krijgen tot informatie die als „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, „SECRET UE/EU SECRET” of 
„TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” of op een gelijkwaardig niveau is gerubriceerd, moeten de ambtenaren van het Europees 
Parlement en andere parlementaire medewerkers die in dienst van een fractie zijn, gemachtigd zijn volgens de in de 
punten 12.3 en 12.4 bedoelde procedure. 

12.3. Machtiging wordt alleen verleend aan de in punt 12.1 genoemde personen die een veiligheidsonderzoek door de 
bevoegde nationale instanties van de lidstaten hebben ondergaan in overeenstemming met de in de punten 12.9 tot en 
met 12.14 bedoelde procedure. De secretaris-generaal is verantwoordelijk voor het verlenen van machtiging aan ambte
naren van het Europees Parlement en andere parlementaire medewerkers die in dienst van een fractie zijn. 
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12.4 De secretaris-generaal kan een schriftelijke machtiging verlenen na verkrijging van het advies van de bevoegde 
nationale instanties van de lidstaten, dat gebaseerd is op het veiligheidsonderzoek dat overeenkomstig de punten 12.8 tot 
en met 12.13 is uitgevoerd. 

12.5. Het directoraat Veiligheid en risicobeoordeling van het Europees Parlement houdt een bijgewerkte lijst bij van alle 
posten waarvoor een veiligheidsmachtiging vereist is, zoals aangegeven door de betrokken diensten van het Europees 
Parlement, alsmede een lijst van alle personen aan wie een machtiging, inclusief een tijdelijke machtiging als bedoeld in 
punt 12.15, is verleend. 

12.6. De machtiging wordt verleend voor een periode van vijf jaar of voor de duur van de taken waarvoor de machti
ging verleend is, als die periode korter is. Zij kan worden verlengd volgens de in punt 12.4 bedoelde procedure. 

12.7. Een machtiging wordt door de secretaris-generaal ingetrokken, als hij van mening is dat voor de intrekking 
gegronde redenen zijn. Van een besluit tot intrekking van een machtiging wordt kennis gegeven aan de betreffende 
ambtenaar van het Europees Parlement of aan de betreffende parlementaire medewerker in dienst van een fractie, die 
kan verzoeken om door de secretaris-generaal te worden gehoord voordat de intrekking van kracht wordt, en aan de 
bevoegde nationale instantie. 

12.8. Een veiligheidsonderzoek wordt uitgevoerd met de medewerking van de betrokken ambtenaar van het Europees 
Parlement of andere parlementaire medewerker in dienst van een fractie en op verzoek van de secretaris-generaal. De 
nationale instantie van de lidstaat waarvan de betrokkene onderdaan is, is bevoegd om het onderzoek uit te voeren. Als 
de nationale wet- en regelgeving dit toestaan, mogen de bevoegde nationale instanties onderzoek uitvoeren naar niet- 
onderdanen die toegang moeten krijgen tot informatie die als „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, „SECRET UE/EU 
SECRET” of „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” is gerubriceerd. 

12.9. Als onderdeel van het veiligheidsonderzoek moet de betreffende ambtenaar van het Europees Parlement of andere 
parlementaire medewerker die in dienst van een fractie is, een formulier met persoonlijke gegevens invullen. 

12.10. De secretaris-generaal specificeert in zijn/haar verzoek aan de bevoegde nationale instantie het niveau van de 
gerubriceerde informatie waartoe de betrokken ambtenaar van het Europees Parlement of andere parlementaire mede
werker in dienst van een fractie toegang moet krijgen, zodat zij het veiligheidsonderzoek kan uitvoeren en hun advies 
kan geven over het machtigingsniveau dat voor de persoon in kwestie geschikt is. 

12.11. Het gehele veiligheidsonderzoek dat door de bevoegde nationale instantie wordt uitgevoerd, samen met het 
verkregen resultaat, moet voldoen aan de ter zake vigerende voorschriften in de lidstaat in kwestie, inclusief de regels 
inzake beroep. 

12.12. Als de bevoegde nationale instantie van de lidstaat een positief advies uitbrengt, mag de secretaris-generaal de 
betrokken ambtenaar van het Europees Parlement of andere parlementaire medewerker in dienst van een fractie de 
machtiging verlenen. 

12.13. Een negatief advies van de bevoegde nationale instantie wordt ter kennis gebracht van de betreffende ambtenaar 
van het Europees Parlement of andere parlementaire medewerker in dienst van een fractie, die mag vragen te worden 
gehoord door de secretaris-generaal. Als de secretaris-generaal het nodig acht, kan hij de bevoegde nationale instantie 
om een nadere toelichting verzoeken. Indien het negatief advies wordt bevestigd, wordt geen machtiging verleend. 

12.14. Alle ambtenaren van het Europees Parlement en andere parlementaire medewerkers in dienst van een fractie 
aan wie machtiging wordt verleend in de zin van de punten 12.4 en 12.5, ontvangen op het tijdstip dat de machtiging 
wordt verleend en vervolgens met regelmatige tussenpozen, alle noodzakelijke richtsnoeren betreffende de bescherming 
van gerubriceerde informatie en de wijze waarop deze bescherming kan worden gewaarborgd. Die ambtenaren en mede
werkers ondertekenen een verklaring waarin zij de ontvangst van deze richtsnoeren bevestigen en zich ertoe verplichten 
deze op te volgen. 
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12.15. In uitzonderlijke omstandigheden mag de secretaris-generaal, nadat hij de nationale bevoegde instantie heeft 
geïnformeerd en mits deze niet binnen een maand heeft gereageerd, aan een ambtenaar van het Parlement of andere 
parlementaire medewerker die in dienst van een fractie is, een voorlopige machtiging verlenen voor een periode van 
hoogstens zes maanden, in afwachting van het resultaat van het onderzoek als bedoeld in punt 12.11. De voorlopige 
machtiging die aldus wordt verleend, geeft geen toegang tot informatie die als „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” of op 
een gelijkwaardig niveau is gerubriceerd.  
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BIJLAGE II 

INLEIDING 

De volgende veiligheidsmededelingen betreffen de veilige behandeling en het veilige beheer van vertrouwelijke informatie 
bij het Europees Parlement. Samen met de instructies voor behandeling vormen die veiligheidsmededelingen het beheers
systeem voor informatieveiligheid (ISMS) als bedoeld in artikel 3, lid 2, van dit besluit. 

VEILIGHEIDSMEDEDELING 1 

Organisatie van de beveiliging in het Europees Parlement ter bescherming van vertrouwelijke informatie 

VEILIGHEIDSMEDEDELING 2 

Beheer van gerubriceerde informatie 

VEILIGHEIDSMEDEDELING 3 

De verwerking van vertrouwelijke informatie door middel van geautomatiseerde communicatie- en informatie
systemen (CIS) 

VEILIGHEIDSMEDEDELING 4 

Fysieke beveiliging 

VEILIGHEIDSMEDEDELING 5 

Industriële beveiliging 

VEILIGHEIDSMEDEDELING 6 

Inbreuk op de beveiliging, verlies of compromittering van gerubriceerde informatie 

VEILIGHEIDSMEDEDELING 1 

ORGANISATIE VAN DE BEVEILIGING IN HET EUROPEES PARLEMENT TER BESCHERMING VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE 

1. De secretaris-generaal is verantwoordelijk voor de algemene en consistente uitvoering van dit besluit. 

De secretaris-generaal neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat dit besluit bij de behandeling of opslag van 
vertrouwelijke informatie in de gebouwen van het Europees Parlement wordt toegepast door leden van het Europees 
Parlement, ambtenaren van het Europees Parlement, andere parlementaire medewerkers die in dienst van een fractie is en 
contractanten. 

2. De secretaris-generaal is de veiligheidsinstantie (SA). In deze hoedanigheid is de secretaris-generaal verantwoordelijk 
voor de volgende taken: 

2.1. hij coördineert alle beveiligingskwesties in verband met de activiteiten van het Parlement wat de bescherming van 
vertrouwelijke informatie betreft; 
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2.2. hij keurt de instelling van een beveiligde zone, beveiligde leeskamers en beveiligde apparatuur goed; 

2.3. hij past besluiten toe waarbij het Parlement krachtens artikel 6 van dit besluit wordt toegestaan gerubriceerde 
informatie aan derden toe te zenden; 

2.4. hij onderzoekt of gelast een onderzoek naar lekken van gerubriceerde informatie die zich op het eerste gezicht bij 
het Parlement hebben voorgedaan, in overleg met de Voorzitter van het Europees Parlement indien er een lid van het 
Europees Parlement bij betrokken is; 

2.5. hij onderhoudt nauwe contacten met de veiligheidsinstanties van andere instellingen van de Unie en met nationale 
veiligheidsinstanties in de lidstaten met het oog op een optimale coördinatie van het beveiligingsbeleid inzake gerubri
ceerde informatie; 

2.6. hij houdt het beleid en de procedures van het Parlement inzake beveiliging voortdurend in het oog en doet naar 
aanleiding daarvan passende aanbevelingen; 

2.7. hij brengt verslag uit aan de nationale veiligheidsinstantie (NSA) die het veiligheidsonderzoek overeenkomstig 
bijlage I, deel 2, punt 11.3, heeft uitgevoerd indien er negatieve informatie bekend wordt die voor die instantie van 
belang is. 

3. Indien er een lid van het Europees Parlement betrokken is, oefent de secretaris-generaal zijn verantwoordelijkheden 
uit in nauw overleg met de Voorzitter van het Europees Parlement; 

4. Bij de uitoefening van zijn verantwoordelijkheden krachtens de leden 2 en 3 wordt de secretaris-generaal bijgestaan 
door de adjunct-secretaris-generaal, het directoraat Veiligheid en risicobeoordeling, het directoraat Informatietechnologie 
(DIT) en de afdeling Gerubriceerde gegevens (CIU). 

4.1. Het directoraat Veiligheid en risicobeoordeling is verantwoordelijk voor persoonlijke beschermingsmaatregelen en 
met name voor de veiligheidsmachtigingsprocedure als bedoeld in bijlage I, deel 2. Het directoraat Veiligheid en risicobe
oordeling vervult ook de volgende taken: 

a) het is het contactpunt voor de veiligheidsinstanties van de andere instellingen van de Unie en voor de nationale veilig
heidsinstanties bij kwesties in verband met de veiligheidsmachtigingsprocedures voor leden van het Europees Parle
ment, ambtenaren van het Europees Parlement en andere parlementaire medewerkers die in dienst van een fractie 
zijn; 

b)  het geeft de nodige algemene veiligheidsbriefing over de verplichting om gerubriceerde informatie te beschermen en 
de gevolgen van niet-nakoming van die verplichting; 

c) het houdt toezicht op het fungeren van de beveiligde zone en de beveiligde leeskamers in de gebouwen van het Parle
ment, zo nodig in samenwerking met de veiligheidsdiensten van andere instellingen de Unie en van de NSA's; 

d)  het controleert, in samenwerking met de veiligheidsinstanties van andere instellingen van de Unie en de NSA's, de 
procedures voor het beheer en de opslag van gerubriceerde informatie, de beveiligde zone en de beveiligde leeskamers 
in de gebouwen van het Parlement waar gerubriceerde informatie wordt verwerkt; 

e)  het stelt de passende instructies voor behandeling voor aan de secretaris-generaal; 
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4.2. Het DIT is verantwoordelijk voor de verwerking bij het Europees Parlement van vertrouwelijke informatie met 
beveiligde IT-systemen. 

4.3. De CIU is verantwoordelijk voor: 

a)  het identificeren van de beveiligingsbehoeften voor de doeltreffende bescherming van vertrouwelijke informatie, in 
nauwe samenwerking met het Directoraat Veiligheid en risicobeoordeling en het DIT en met de veiligheidsinstanties 
van de andere instellingen van de Unie; 

b)  het identificeren van alle aspecten van het beheer en de opslag van vertrouwelijke informatie binnen het Parlement, 
zoals vastgesteld in de instructies voor behandeling; 

c)  de werking van de beveiligde zone; 

d)  het beheer of de raadpleging van vertrouwelijke informatie in de beveiligde zone of in de beveiligde leeskamer van de 
CIU overeenkomstig artikel 7, leden 2 en 3, van dit besluit; 

e)  het beheer van het register van de CIU; 

f) het rapporteren bij de veiligheidsinstantie van bewezen of vermoedelijke veiligheidsinbreuken of verlies of compro
mittering van vertrouwelijke informatie die bij de CIU is gedeponeerd en in de beveiligde zone of in de beveiligde 
leeskamer van de CIU wordt bewaard. 

5. Voorts stelt de secretaris-generaal in zijn hoedanigheid van veiligheidsinstantie de volgende instanties aan: 

a)  een instantie voor beveiligingshomologatie (SAA); 

b)  een operationele instantie voor IA (IAOA); 

c)  een instantie voor cryptodistributie (CDA); 

d)  een Tempest-instantie (TA); 

e)  een instantie voor IA (IAA). 

De uitoefening van die functies vereist geen afzonderlijke organisatorische entiteiten. Zij hebben afzonderlijke mandaten. 
Deze functies en de ermee samengaande verantwoordelijkheden kunnen echter in één organisatorische entiteit worden 
ondergebracht of geïntegreerd dan wel in meerdere organisatorische entiteiten worden gesplitst, mits belangenconflicten 
en dubbel werk worden voorkomen. 

6. De SAA brengt over alle beveiligingskwesties met betrekking tot de homologatie van elk IT-systeem en -netwerk in 
het Parlement advies uit door: 

6.1. erop toe te zien dat de CIS het toepasselijke beveiligingsbeleid en de beveiligingsrichtlijnen naleven, door het 
afgeven van een goedkeuringsverklaring voor de behandeling van gerubriceerde informatie door de CIS tot een bepaald 
rubriceringniveau in zijn operationele omgeving, met de voorwaarden voor de homologatie, en de criteria volgens welke 
hergoedkeuring nodig is; 

6.2. een procedure voor veiligheidshomologatie vast te stellen overeenkomstig het desbetreffende beleid, met duidelijke 
goedkeuringsvoorwaarden voor de CIS die onder haar gezag staan; 
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6.3. een strategie voor veiligheidshomologatie op te stellen waarin de mate van gedetailleerdheid voor de homologatie 
wordt aangegeven, afhankelijk van het vereiste niveau van „assurance”; 

6.4. documentatie over beveiliging te bestuderen en goed te keuren, inclusief risicobeheer en verklaringen over reste
rende risico's, documenten ter staving van de beveiligingsimplementatie en operationele beveiligingsprocedures, en 
ervoor te zorgen dat die documentatie strookt met de regels en het beleid van het Parlement inzake beveiliging; 

6.5. de implementatie van beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de CIS te controleren door beveiligingsbeoorde
lingen, -inspecties of -toetsingen uit te voeren of te steunen; 

6.6. beveiligingseisen (bijvoorbeeld machtigingsgraad van het personeel) voor gevoelige posten in verband met de CIS 
vast te stellen; 

6.7. de interconnectie van een bepaald CIS met andere CIS goed te keuren of deel te nemen aan de gezamenlijke goed
keuring daarvan; 

6.8. de beveiligingsnormen van overwogen technische apparatuur voor de veilige behandeling en de bescherming van 
gerubriceerde informatie goed te keuren; 

6.9. erop toe te zien dat de encryptieproducten die bij het Europees Parlement worden gebruikt, op de lijst van door de 
Unie goedgekeurde producten staan; en 

6.10. met de provider van het systeem, de beveiligingsmedewerkers en vertegenwoordigers van de gebruikers overleg te 
plegen over veiligheidsrisicobeheer, in het bijzonder het resterende risico, en de voorwaarden voor de goedkeuringsver
klaring. 

7. De IAOA is verantwoordelijk voor: 

7.1. het ontwikkelen van beveiligingsdocumentatie die strookt met het beveiligingsbeleid en de beveiligingsrichtlijnen, 
waaronder met name de verklaring inzake het resterend risico, de operationele beveiligingsprocedures en het encryptie
plan in de CIS-homologatieprocedure; 

7.2. het deelnemen aan de selectie en het testen van de systeemspecifieke maatregelen, apparatuur en software voor de 
technische beveiliging, teneinde toezicht te houden op de implementatie ervan en ervoor te zorgen dat deze veilig 
worden geïnstalleerd, geconfigureerd en onderhouden overeenkomstig de toepasselijke beveiligingsdocumentatie; 

7.3. het toezien op de uitvoering en toepassing van de operationele beveiligingsprocedures en, in voorkomend geval, 
het overdragen van operationele verantwoordelijkheden voor beveiliging aan de eigenaar van het systeem, namelijk de 
CIU; 

7.4. het beheer van en het werken met encryptieproducten, de bewaring van versleutelde en gecontroleerde informatie 
en, indien nodig, het genereren van cryptografische variabelen; 

7.5. het uitvoeren van evaluaties en tests van veiligheidsanalysen, in het bijzonder teneinde de door de SAA verlangde 
risicoverslagen op te stellen; 

7.6. het aanbieden van CIS-specifieke opleidingen over IA; 

7.7. het implementeren en toepassen van CIS-specifieke beveiligingsmaatregelen. 
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8. De CDA is verantwoordelijk voor: 

8.1. het beheer van en de verantwoording voor encryptiemateriaal van de EU; 

8.2. het toezicht, in nauwe samenwerking met de SAA, op de naleving van passende procedures en de opstelling van 
plannen voor verslaglegging over en veilige behandeling, opslag en verspreiding van al het encryptiemateriaal van de EU; 
en 

8.3. de overdracht van encryptiemateriaal van de EU aan of van personen of diensten die er gebruik van maken. 

9. De TA ziet erop toe dat de CIS het beleid en de instructies voor behandeling van Tempest in acht nemen. Zij keurt 
tegenmaatregelen van Tempest voor installaties en producten goed voor de bescherming van gerubriceerde informatie tot 
een bepaald rubriceringniveau in haar operationele omgeving. 

10. De IAA is verantwoordelijk voor alle aspecten van het beheer en de behandeling van vertrouwelijke informatie in 
het Parlement en met name voor: 

10.1 het ontwikkelen van beveiliging en beveiligingsrichtlijnen inzake IA en het toezien op de doeltreffendheid en 
pertinentie ervan; 

10.2. het beschermen en beheren van technische informatie over encryptieproducten; 

10.3. het garanderen dat de maatregelen inzake IA die zijn geselecteerd voor de bescherming van gerubriceerde infor
matie, voldoen aan het beleid inzake de geschiktheid en selectie van die maatregelen; 

10.4. het garanderen dat encryptieproducten worden geselecteerd overeenkomstig het beleid inzake de geschiktheid en 
selectie ervan; 

10.5. het overleg met de provider van het systeem, de beveiligingsmedewerkers en de vertegenwoordigers van gebrui
kers over beveiliging inzake IA. 

VEILIGHEIDSMEDEDELING 2 

BEHEER VAN GERUBRICEERDE INFORMATIE 

A. INLEIDING 

1. Deze veiligheidsmededeling bevat de voorschriften voor het beheer van vertrouwelijke informatie door het Parle
ment. 

2. Wanneer hij vertrouwelijke informatie genereert, beoordeelt de opsteller het vertrouwelijkheidsniveau en beslist hij 
op basis van de in deze veiligheidsmededeling vermelde beginselen over de rubricering of markering van die informatie. 

B. EUCI-RUBRICERING 

3. Het besluit om een document te rubriceren, moet worden genomen voordat het document wordt opgesteld. Als 
informatie als EUCI wordt gerubriceerd, houdt dit in dat vooraf is beoordeeld hoe vertrouwelijk deze is en dat de 
opsteller ervan heeft besloten dat de ongeoorloofde openbaarmaking van deze informatie de belangen van de Europese 
Unie of van een of meer lidstaten of personen in meerdere of mindere mate zou kunnen schaden. 
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4. Als eenmaal is besloten de informatie te rubriceren, volgt een tweede beoordeling om het passende rubriceringsni
veau te bepalen. Het rubriceringsniveau van een document wordt bepaald naar gelang van het niveau van gevoeligheid 
van de inhoud. 

5. De verantwoordelijkheid voor het rubriceren van informatie berust uitsluitend bij de opsteller. Ambtenaren van het 
Parlement rubriceren informatie op instructie van of volgens een delegatie van de secretaris-generaal. 

6. Met rubricering moet op een correcte en zuinige wijze worden omgesprongen. De opsteller van een te rubriceren 
document moet weerstand bieden aan elke neiging om het document te hoog of te laag te rubriceren. 

7. Het rubriceringsniveau dat de informatie krijgt, bepaalt de mate van bescherming die eraan wordt verleend op het 
vlak van persoonsgerelateerde beveiliging, fysieke beveiliging, procedurele beveiliging en IA. 

8. Informatie die aanleiding geeft tot rubricering moet als zodanig worden gemarkeerd en verwerkt, ongeacht de 
fysieke vorm ervan. De rubricering ervan moet duidelijk aan de ontvangers kenbaar worden gemaakt, in de vorm van 
een rubriceringsmarkering (als de informatie in geschreven vorm wordt verstrekt, op papier of binnen een CIS) of een 
mededeling (als de informatie mondeling wordt verstrekt, tijdens een gesprek of een vergadering achter gesloten deuren). 
Gerubriceerd materiaal moet fysiek worden gemarkeerd zodat het rubriceringsniveau duidelijk zichtbaar is. 

9. EUCI in elektronische vorm mag alleen binnen een geaccrediteerd CIS worden gecreëerd. De gerubriceerde infor
matie zelf alsmede de bestandsnaam en het opslagmedium (indien dit extern is, bijvoorbeeld cd-rom's of USB-sticks) 
moeten altijd een rubriceringsmarkering hebben die overeenkomt met het rubriceringsniveau ervan. 

10. Informatie moet worden gerubriceerd zodra zij vorm krijgt. Persoonlijke aantekeningen, kladteksten of e-mails 
waarin informatie staat die aanleiding geeft tot rubricering moeten direct als EUCI worden gemarkeerd en worden gepro
duceerd en verwerkt overeenkomstig de fysieke en technische eisen van de instructies voor behandeling. Deze informatie 
kan later de vorm aannemen van een officieel document dat eveneens op passende wijze zal worden gemarkeerd en 
verwerkt. Het is mogelijk dat een officieel document tijdens het redactieproces opnieuw moet worden beoordeeld en, 
naarmate het evolueert, een hogere of lagere rubricering moet krijgen. 

11. De opsteller kan besluiten een standaardrubriceringsniveau toe te kennen aan categorieën informatie die hij regel
matig genereert. De opsteller moet er echter wel voor zorgen dat hij daarbij niet stelselmatig afzonderlijke delen infor
matie te hoog of te laag rubriceert. 

12. EUCI moet altijd een rubriceringsmarkering hebben die overeenkomt met het rubriceringsniveau ervan. 

B.1. Rubriceringsniveaus 

13. Voor EUCI worden de volgende rubriceringen gehanteerd: 

—  „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET”, als gedefinieerd in artikel 2, onder d), van dit besluit, als de compromittering ervan 
waarschijnlijk: 

a)  een rechtstreekse bedreiging zou vormen voor de interne stabiliteit van de Unie of een of meer van haar lidstaten, 
derde staten of internationale organisaties; 

b)  uitzonderlijk ernstige schade zou toebrengen aan de betrekkingen met derde staten of internationale organisaties; 

c)  rechtstreeks zou leiden tot grote aantallen dodelijke slachtoffers; 
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d)  uitzonderlijk ernstige schade zou toebrengen aan de operationele doeltreffendheid of veiligheid van het ingezette 
personeel van de lidstaten of van andere contribuenten of aan de continue doeltreffendheid van uiterst waarde
volle veiligheids- of inlichtingenoperaties; of 

e)  voor langere termijn ernstige schade zou toebrengen aan de economie van de Unie of haar lidstaten; 

— „SECRET UE/EU SECRET”, als gedefinieerd in artikel 2, onder d), van dit besluit, als de compromittering ervan waar
schijnlijk: 

a)  aanzienlijke internationale spanningen zou doen ontstaan; 

b)  ernstige schade zou toebrengen aan de betrekkingen met derde staten en internationale organisaties; 

c)  rechtstreeks levensgevaar of ernstige schade aan de openbare orde of de individuele veiligheid of vrijheid zou 
veroorzaken; 

d)  belangrijke handels- of beleidsonderhandelingen zou schaden, met aanzienlijke operationele problemen voor de 
Unie of de lidstaten als gevolg; 

e)  ernstige schade zou toebrengen aan de operationele veiligheid van de lidstaten of aan de doeltreffendheid van 
uiterst waardevolle veiligheids- of inlichtingenoperaties; 

f)  wezenlijke materiële schade zou berokkenen aan de financiële, monetaire, economische en handelsbelangen van 
de Unie of een lidstaat; 

g)  de financiële levensvatbaarheid van belangrijke organisaties of bedrijven wezenlijk zou ondermijnen; of 

h)  de ontwikkeling of werking van beleidsvormen van de Unie ernstig zou hinderen, met grote economische, 
handels- of financiële gevolgen; 

—  „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, als gedefinieerd in artikel 2, onder d), van dit besluit, als de compromittering 
ervan waarschijnlijk: 

a)  de diplomatieke betrekkingen aanzienlijke schade zou berokkenen, bv. wanneer dit tot officieel protest of andere 
sancties zou leiden; 

b)  een gevaar zou vormen voor de veiligheid of vrijheid van het individu; 

c)  de uitkomst van handels- of beleidsonderhandelingen ernstig in gevaar zou brengen, met operationele problemen 
voor de Unie of een of meer lidstaten als gevolg; 

d)  schade zou toebrengen aan de operationele veiligheid van een of meer lidstaten of aan de doeltreffendheid van 
veiligheids- of inlichtingenoperaties; 

e)  de financiële levensvatbaarheid van belangrijke organisaties of bedrijven wezenlijk zou ondermijnen; 

f) het onderzoek naar misdrijven of terroristische activiteiten zou verhinderen of het begaan ervan zou vergemakke
lijken; 

g)  wezenlijk zou indruisen tegen de financiële, monetaire, economische en handelsbelangen van de Unie of de 
lidstaten; of 

h)  de ontwikkeling of werking van beleidsvormen van de Unie ernstig zou hinderen, met grote economische, 
handels- of financiële gevolgen; 
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—  „RESTREINT UE/EU RESTRICTED”, als gedefinieerd in artikel 2, onder d), van dit besluit, als de compromittering ervan 
waarschijnlijk: 

a)  nadelig zou zijn voor de algemene belangen van de EU; 

b)  de diplomatieke betrekkingen nadelig zou beïnvloeden; 

c)  aanzienlijk leed zou berokkenen aan personen of bedrijven; 

d)  nadelig zou zijn voor de Unie of de lidstaten bij handels- of beleidsonderhandelingen; 

e)  het moeilijker zou maken de veiligheid in de Unie of de lidstaten effectief te handhaven; 

f)  de effectieve ontwikkeling of werking van beleid van de Unie zou hinderen; 

g)  het goede beheer van de Unie en haar operaties zou ondermijnen; 

h)  inbreuk zou maken op verbintenissen van het Parlement om de gerubriceerde status van door derde partijen 
verstrekte gegevens te handhaven; 

i)  inbreuk zou maken op statutaire beperkingen op de openbaarmaking van informatie; 

j)  tot financiële verliezen zou leiden of oneigenlijke winsten of voordelen in de hand zou werken voor personen of 
ondernemingen; of 

k)  het onderzoek naar misdrijven zou schaden of het begaan ervan zou vergemakkelijken. 

B.2. Rubricering van compilaties, dekbladen en uittreksels 

14. De rubricering van een brief of nota die bijvoegsels bevat, is even hoog als die van het hoogst gerubriceerde 
bijvoegsel. De opsteller moet duidelijk aangeven welke rubricering op de brief of nota moet worden toegepast indien 
deze van de bijvoegsels wordt gescheiden. Als een nota of brief niet gerubriceerd hoeft te worden, wordt aan het einde 
ervan het volgende vermeld: „Indien deze nota/brief van de bijvoegsels gescheiden wordt, is hij niet gerubriceerd”. 

15. Indien mogelijk worden documenten of bestanden met verschillende rubriceringsniveaus dusdanig gestructureerd 
dat de onderdelen met een verschillend rubriceringsniveau gemakkelijk kunnen worden herkend en, indien nodig, 
worden afgescheiden. De rubricering die voor het gehele document of bestand geldt, is minstens van hetzelfde niveau als 
die van het hoogst gerubriceerde gedeelte ervan. 

16. Afzonderlijke bladzijden, punten, afdelingen, bijlagen, aanhangsels, aanhechtsels en bijvoegsels van een bepaald 
document kunnen verschillende rubriceringen vereisen en moeten dienovereenkomstig gemarkeerd worden. In docu
menten die EUCI bevatten, mogen standaardafkortingen worden gebruikt ter aanduiding van het rubriceringsniveau van 
afdelingen of onderdelen van tekst van minder dan één bladzijde. 

17. Wanneer informatie van diverse herkomst wordt verzameld, wordt voor het eindproduct in zijn geheel nagegaan 
welk rubriceringsniveau het moet krijgen, aangezien hiervoor een hogere rubricering vereist kan zijn dan voor de onder
delen ervan. 

C. ANDERE VERTROUWELIJKE INFORMATIE 

18. „Andere vertrouwelijke informatie” wordt gemarkeerd overeenkomstig punt E van deze veiligheidsmededeling en 
de instructies voor behandeling. 
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D. HET GENEREREN VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE 

19. Alleen personen die daartoe krachtens dit besluit bevoegd zijn of die daartoe door de SA zijn gemachtigd, mogen 
vertrouwelijke informatie genereren. 

20. Vertrouwelijke informatie mag niet in documentenbeheersystemen voor internet of intranet worden opgenomen. 

D.1. Het genereren van EUCI 

21. Om EUCI te genereren die als „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, „SECRET UE/EU SECRET” of „TRÈS SECRET UE/EU 
TOP SECRET” is gerubriceerd, moet de betrokkene daartoe krachtens dit besluit bevoegd zijn of daartoe vooraf in het 
bezit zijn van een machtiging uit hoofde van artikel 4, lid 1, van dit besluit. 

22. EUCI die als „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, „SECRET UE/EU SECRET” of „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” is 
gerubriceerd, mag alleen binnen de beveiligde zone worden gegenereerd. 

23. Op het genereren van EUCI zijn de volgende regels van toepassing: 

a)  op elke bladzijde wordt duidelijk het toepasselijke rubriceringsniveau aangegeven; 

b)  elke bladzijde wordt genummerd, met vermelding van het totale aantal bladzijden; 

c) het document wordt voorzien van een referentienummer op de eerste bladzijde en een vermelding van het onder
werp, dat op zich geen gerubriceerde informatie mag zijn, tenzij het als zodanig wordt aangehecht; 

d)  op de eerste bladzijde van het document wordt een datum vermeld; 

e)  de eerste bladzijde van een document dat als „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, „SECRET UE/EU SECRET” of „TRÈS 
SECRET UE/EU TOP SECRET” is gerubriceerd, bevat een lijst van alle bijlagen en bijvoegsels; 

f)  documenten die als „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, „SECRET UE/EU SECRET” of „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” 
zijn gerubriceerd, zijn op elke bladzijde van een exemplaarnummer voorzien indien zij in meerdere exemplaren 
moeten worden verspreid. Op de eerste bladzijde van elk exemplaar wordt ook het totale aantal exemplaren en blad
zijden vermeld; en 

g)  als in het document wordt verwezen naar andere documenten die van andere instellingen van de Unie ontvangen 
gerubriceerde informatie bevatten, of als het gerubriceerde informatie bevat die uit dergelijke documenten afkomstig 
is, krijgt het hetzelfde rubriceringsniveau als die documenten en mag het zonder voorafgaande schriftelijke toestem
ming van de opsteller niet worden verspreid onder andere personen dan de personen die zijn vermeld in de distribu
tielijst van het (de) oorspronkelijke document (documenten) dat (die) gerubriceerde informatie bevat(ten). 

24. De opsteller behoudt de controle over de door hem gegenereerde EUCI. Hij moet vooraf om schriftelijke toestem
ming worden verzocht voordat EUCI: 

a)  een lagere rubricering krijgt of wordt gederubriceerd; 

b)  voor andere dan de door de opsteller vastgestelde doeleinden wordt gebruikt; 

c)  wordt bekendgemaakt aan een derde staat of internationale organisatie; 

d)  wordt bekendgemaakt aan een andere persoon, instelling, land of internationale organisatie dan de geadresseerden die 
van de opsteller toestemming hebben gekregen om de desbetreffende informatie te raadplegen; 
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e)  wordt bekendgemaakt aan een contractant of mogelijke contractant in een derde staat; 

f)  wordt gekopieerd of vertaald, indien de informatie gerubriceerd is als „TRES SECRET UE/EU TOP SECRET”; 

g)  wordt vernietigd. 

D.2. Het genereren van andere vertrouwelijke informatie 

25. De secretaris-generaal kan in zijn hoedanigheid van veiligheidsinstantie beslissen om een bepaalde functie, dienst 
en/of persoon al dan niet te machtigen om „andere vertrouwelijke informatie” te genereren. 

26. Op „andere vertrouwelijke informatie” wordt een van de in de instructies voor behandeling gedefinieerde marke
ringen aangebracht. 

27. Op het genereren van „andere vertrouwelijke informatie” zijn de volgende regels van toepassing: 

a)  de markering wordt bovenaan de eerste bladzijde van het document aangebracht; 

b)  elke bladzijde wordt genummerd, met vermelding van het totale aantal bladzijden; 

c) het document wordt voorzien van een referentienummer op de eerste bladzijde en een vermelding van het onder
werp; 

d)  op de eerste bladzijde van het document wordt een datum vermeld; 

e)  de laatste bladzijde van het document bevat een lijst van alle bijlagen en bijvoegsels. 

28. Voor het genereren van „andere vertrouwelijke informatie” gelden specifieke regels en procedures die in de instruc
ties voor behandeling zijn vastgesteld. 

E. BEVEILIGINGSINDICATOREN EN MARKERINGEN 

29. Beveiligingsindicatoren en markeringen in documenten zijn bedoeld om de informatiestroom in goede banen te 
leiden en de toegang tot vertrouwelijke informatie te beperken op basis van het „need to know”-beginsel. 

30. Wanneer beveiligingsindicatoren en markeringen worden gebruikt of toegevoegd, moet erop worden gelet geen 
verwarring te creëren met de EUCI-rubricering, namelijk „RESTREINT UE/EU RESTRICTED”, „CONFIDENTIEL UE/EU CONFI
DENTIAL”, „SECRET UE/EU SECRET” en „TRES SECRET UE/EU TOP SECRET”. 

31. Specifieke regels voor het gebruik van beveiligingsindicatoren en markeringen, alsook de lijst van goedgekeurde 
beveiligingsmarkeringen van het Europees Parlement, worden vastgesteld in de instructies voor behandeling. 

E.1. Beveiligingsindicatoren 

32. Beveiligingsindicatoren mogen alleen worden gebruikt in combinatie met een rubricering en mogen niet afzonder
lijk in documenten worden aangebracht. Op EUCI kan een beveiligingsindicator worden toegepast om: 

a)  de geldigheidsduur van een rubricering te beperken (wat voor gerubriceerde informatie inhoudt dat zij automatisch 
lager wordt gerubriceerd of wordt gederubriceerd); 

b)  de verspreiding van de EUCI in kwestie te beperken; 

c)  een speciale regeling voor behandeling vast te stellen ter aanvulling van die op grond van het rubriceringsniveau. 
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33. De extra controles op de behandeling en opslag van documenten die EUCI bevatten, brengen voor alle betrokkenen 
extra lasten met zich. Om de daarmee samenhangende werklast zoveel mogelijk te beperken, is het good practice om bij 
het genereren van een dergelijk document een geldigheidsduur of tijdstip vast te stellen waarna de rubricering automa
tisch verstrijkt en de informatie in het document wordt gerubriceerd of wordt gederubriceerd. 

34. Wanneer een document een specifiek werkgebied betreft en de verspreiding ervan moet worden beperkt en/of aan 
speciale regelingen voor behandeling moet worden onderworpen, kan daartoe een verklaring aan de rubricering worden 
toegevoegd zodat het doelpubliek duidelijk wordt. 

E.2. Markeringen 

35. Markeringen zijn geen rubricering. Zij dienen slechts om concrete instructies voor de behandeling van een docu
ment te geven en mogen niet worden gebruikt om de inhoud van een dergelijk document te beschrijven. 

36. Markeringen kunnen afzonderlijk in documenten worden aangebracht of in combinatie met een rubricering 
worden gebruikt. 

37. In de regel worden markeringen gebruikt voor informatie die onder de in artikel 339 VWEU en artikel 17 van het 
Statuut bedoelde geheimhoudingsplicht valt of die om juridische redenen door het Parlement moet worden beschermd, 
maar die niet hoeft of kan worden gerubriceerd. 

E.3. Gebruik van markeringen in het CIS 

38. De regels voor het gebruik van markeringen zijn ook van toepassing in het gehomologeerde CIS. 

39. De SAA stelt specifieke regels vast voor het gebruik van markeringen in het gehomologeerde CIS. 

F. ONTVANGST VAN INFORMATIE 

40. Binnen het Parlement is alleen de CIU bevoegd om informatie die als „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, 
„SECRET UE/EU SECRET” of „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” of op een gelijkwaardig niveau is gerubriceerd, van derde 
partijen te ontvangen. 

41. Zowel de CIU als het bevoegde parlementaire orgaan/de bevoegde parlementaire ambtsdrager kunnen verantwoor
delijk zijn voor de ontvangst van informatie die als „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” of op een gelijkwaardig niveau is 
gerubriceerd en „andere vertrouwelijke informatie” van derde partijen en voor de toepassing van de in deze veiligheids
mededeling vermelde beginselen. 

G. REGISTRATIE 

42. Registratie betekent de toepassing van procedures voor het optekenen van de levenscyclus van vertrouwelijke infor
matie, ook de verspreiding, raadpleging en vernietiging ervan. 

43. Voor de toepassing van deze veiligheidsmededeling betekent logboek een register waarin met name de datum en 
het tijdstip worden genoteerd waarop vertrouwelijke informatie: 

a)  bij het bevoegde secretariaat van het parlementaire orgaan/de parlementaire ambtsdrager c.q. de CIU binnenkomt of 
buitengaat; 

b)  wordt ingekeken door of doorgezonden aan een persoon met een veiligheidsmachtiging; en 

c)  wordt vernietigd. 
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44. De opsteller van gerubriceerde informatie is verantwoordelijk voor het markeren van de initiële verklaring bij het 
genereren van een document die dergelijke informatie bevat. Die verklaring wordt aan de CIU meegedeeld wanneer het 
document wordt gegenereerd. 

45. Informatie die als „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, „SECRET UE/EU SECRET” of „TRÈS SECRET UE/EU TOP 
SECRET” of op een gelijkwaardig niveau is gerubriceerd, mag alleen voor veiligheidsdoeleinden in een CIS worden geregis
treerd. Informatie die als „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” of op een gelijkwaardig niveau is gerubriceerd en „andere 
vertrouwelijke informatie” die van derde partijen is ontvangen, wordt door de dienst die verantwoordelijk is voor de offi
ciële ontvangst van het document, d.w.z. hetzij de CIU, hetzij het secretariaat van het parlementaire orgaan/de parlemen
taire ambtsdrager, voor administratieve doeleinden geregistreerd. Binnen het Parlement geproduceerde „andere vertrou
welijke informatie” wordt voor administratieve doeleinden geregistreerd door de opsteller. 

46. Informatie die als „CONFIDENTIEL UE/CONFIDENTIEL EU”, „SECRET UE/EU SECRET” of „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” 
of op een gelijkwaardig niveau is gerubriceerd, wordt met name geregistreerd wanneer deze: 

a)  wordt gegenereerd; 

b)  bij de CIU binnenkomt of buitengaat; en 

c)  in het CIS binnenkomt of buitengaat. 

47. Informatie die als „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” of op een gelijkwaardig niveau is gerubriceerd, wordt met name 
geregistreerd wanneer deze: 

a)  wordt gegenereerd; 

b)  bij het bevoegde secretariaat van het parlementaire orgaan/de parlementaire ambtsdrager c.q. de CIU binnenkomt of 
buitengaat; en 

c)  in een CIS binnenkomt of buitengaat. 

48. De registratie van vertrouwelijke informatie kan hetzij op papier, hetzij in een elektronisch logboek/CIS geschieden. 

49. In het geval van informatie die als „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” of op een gelijkwaardig niveau is gerubriceerd 
en „andere vertrouwelijke informatie” wordt ten minste het volgende geregistreerd: 

a)  de datum en het tijdstip waarop deze bij het bevoegde secretariaat van het parlementaire orgaan/de parlementaire 
ambtsdrager c.q. de CIU binnenkomt of buitengaat; 

b)  de titel van het document, het rubriceringsniveau of de markering, de datum waarop de rubricering/markering 
verstrijkt en het eventuele referentienummer van het document. 

50. In het geval van informatie die als „CONFIDENTIEL UE/CONFIDENTIEL EU”, „SECRET UE/EU SECRET” of „TRÈS SECRET 
UE/EU TOP SECRET” of op een gelijkwaardig niveau is gerubriceerd wordt ten minste het volgende geregistreerd: 

a)  de datum en het tijdstip waarop deze bij de CIU binnenkomt of buitengaat; 

b)  de titel van het document, het rubriceringsniveau of de markering, het eventuele referentienummer van het document 
en de datum waarop de rubricering/markering verstrijkt; 

c)  de gegevens van de opsteller; 
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d)  een register van de identiteit van elke persoon die toegang tot het document heeft gekregen en van de datum waarop 
het document door die persoon is ingekeken; 

e)  een register van eventuele kopieën of vertalingen die van het document zijn gemaakt; 

f) de datum en het tijdstip waarop eventuele kopieën of vertalingen van het document bij de CIU buitengaan of terug
komen, en gegevens over aan wie ze zijn toegezonden en wie ze heeft teruggezonden; 

g) de datum en het tijdstip waarop het document wordt vernietigd en door wie, overeenkomstig de beveiligingsvoor
schriften van het Parlement voor vernietiging; en 

h)  de lderubricering of lagere rubricering van het document. 

51. Logboeken worden zo nodig gerubriceerd of gemarkeerd. Logboeken voor informatie die als „TRÈS SECRET UE/EU 
TOP SECRET” of op een gelijkwaardig niveau is gerubriceerd, moeten op hetzelfde niveau worden gerubriceerd. 

52. Gerubriceerde informatie mag worden geregistreerd: 

a)  in één logboek; of 

b) in afzonderlijke logboeken, naar gelang van het rubriceringsniveau, de status als binnenkomende of uitgaande infor
matie en de oorsprong of bestemming van de informatie. 

53. Indien de informatie elektronisch wordt verwerkt binnen het CIS, mogen de registratieprocedures verlopen met de 
middelen binnen het CIS zelf die aan gelijkwaardige eisen als bovengenoemde eisen voldoen. Wanneer EUCI het CIS 
verlaat, is bovengenoemde registratieprocedure van toepassing. 

54. Het CIS registreert alle gerubriceerde informatie die door het Parlement wordt vrijgegeven aan derden en van geru
briceerde informatie die van derden wordt ontvangen. 

55. Als de registratie van informatie die als „CONFIDENTIEL UE/CONFIDENTIEL EU”, „SECRET UE/EU SECRET” of „TRÈS 
SECRET UE/EU TOP SECRET” of op een gelijkwaardig niveau is gerubriceerd, eenmaal is voltooid, controleert de CIU of de 
geadresseerde een geldige veiligheidsmachtiging heeft. Zo ja, wordt de geadresseerde door de CIU in kennis gesteld. Geru
briceerde informatie mag slechts worden geraadpleegd nadat het document die deze informatie bevat, is geregistreerd. 

H. VERSPREIDING 

56. De opsteller stelt de initiële verzendlijst op voor de EUCI die hij heeft gegenereerd. 

57. Informatie die als „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” is gerubriceerd en „andere vertrouwelijke informatie” die door 
het Parlement is gegenereerd, wordt binnen het Parlement verspreid door de opsteller, overeenkomstig de desbetreffende 
instructies voor behandeling en op basis van het „need to know”-beginsel. In het geval van als „CONFIDENTIEL UE/EU 
CONFIDENTIAL”, „SECRET UE/EU SECRET” of „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” gerubriceerde informatie die binnen het 
Parlement is gegenereerd, wordt de verzendlijst (en eventuele nader instructies voor verspreiding) verstrekt aan de CIU, 
die voor het beheer ervan verantwoordelijk is. 

58. Door het Parlement gegenereerde EUCI mag alleen door de CIU aan derden worden verzonden, op basis van het 
„need to know”-beginsel. 

59. Vertrouwelijke informatie die wordt ontvangen door hetzij de CIU, hetzij een orgaan/ambtsdrager van het parle
ment die daarom heeft verzocht, wordt verspreid overeenkomstig de instructies die de opsteller ervan heeft gegeven. 
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I. BEHANDELING, OPSLAG EN RAADPLEGING 

60. De behandeling, de opslag en de raadpleging van vertrouwelijke informatie geschieden overeenkomstig veiligheids
mededeling 4 en de instructies voor behandeling. 

J. KOPIËREN/VERTALEN/VERTOLKEN VAN GERUBRICEERDE INFORMATIE 

61. Documenten die informatie bevatten die als „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” of op een gelijkwaardig niveau is 
gerubriceerd, mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opsteller worden gekopieerd of vertaald. 
Documenten die informatie bevatten die als „SECRET UE/EU SECRET” of op een gelijkwaardig niveau of „CONFIDENTIEL 
UE/EU CONFIDENTIAL” of op een gelijkwaardig niveau is gerubriceerd, mogen op instructie van de houder worden gekopi
eerd of vertaald, mits de opsteller dat niet heeft verboden. 

62. Elke kopie van een document dat informatie bevat die als „TRES SECRET UE/EU TOP SECRET”, „SECRET UE/EU SECRET” 
of „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”of op een gelijkwaardig niveau is gerubriceerd, wordt voor veiligheidsdoeleinden 
geregistreerd. 

63. De beveiligingsmaatregelen die voor het originele document met gerubriceerde informatie gelden, zijn ook van 
toepassing op de kopieën en vertalingen ervan. 

64. Documenten die van de Raad worden ontvangen, dienen in alle officiële talen te worden ontvangen. 

65. Om kopieën en/of vertalingen van documenten die gerubriceerde informatie bevatten, mag door de opsteller of de 
houder van een kopie worden verzocht. Kopieën van documenten die informatie bevatten die als „CONFIDENTIEL UE/EU 
CONFIDENTIAL”, „SECRET UE/EU SECRET” of „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” of op een gelijkwaardig niveau zijn gerubri
ceerd, mogen alleen in de beveiligde zone worden gemaakt, en wel op kopieerapparaten die deel uitmaken van een geho
mologeerd CIS. Kopieën van documenten die informatie bevatten die als „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” of op een gelijk
waardig niveau zijn gerubriceerd, moeten binnen de gebouwen van het Parlement worden gemaakt met gehomologeerde 
kopieerapparatuur. 

66. Alle kopieën en vertalingen van een document of delen of kopieën van documenten die vertrouwelijke informatie 
bevatten, worden naar behoren gemarkeerd, genummerd en geregistreerd. 

67. Er worden niet meer kopieën gemaakt dan strikt nodig is. Na afloop van de raadplegingstermijn moeten alle 
kopieën overeenkomstig de instructies voor behandeling worden vernietigd. 

68. Alleen tolken en vertalers die ambtenaren van het Parlement zijn, krijgen toegang tot gerubriceerde informatie. 

69. Tolken en vertalers die toegang hebben tot documenten die informatie bevatten die als „CONFIDENTIEL UE/EU 
CONFIDENTIAL”, „SECRET UE/EU SECRET” of „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” of op een gelijkwaardig niveau is gerubri
ceerd, moeten de nodige veiligheidsmachtiging hebben. 

70. Wanneer tolken en vertalers aan documenten werken die informatie bevatten die als „CONFIDENTIEL UE/EU CONFI
DENTIAL”, „SECRET UE/EU SECRET” of „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” of op een gelijkwaardig niveau is gerubriceerd, 
moeten zij in de beveiligde zone werken. 
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K. LAGER RUBRICEREN, DERUBRICEREN EN DEMARKEREN VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE 

K.1. Algemene beginselen 

71. Vertrouwelijke informatie wordt gederubriceerd, lager gerubriceerd of gedemarkeerd wanneer de bescherming niet 
langer noodzakelijk is of niet langer op het oorspronkelijke niveau noodzakelijk is. 

72. Besluiten om de informatie in binnen het Parlement gegenereerde documenten lager te rubriceren, te derubriceren 
of te demarkeren kunnen ook ad hoc worden genomen, bijvoorbeeld na een verzoek om inzage van het publiek of een 
andere instelling van de Unie of op initiatief van de CIU of het parlementaire orgaan/de parlementaire ambtsdrager. 

73. Bij het genereren geeft de opsteller waar mogelijk aan of de EUCI op een bepaalde datum of na een bepaalde 
gebeurtenis lager gerubriceerd of gederubriceerd mag worden. Als het niet mogelijk is dat aan te geven, heroverwegen de 
opsteller, de CIU of het parlementaire orgaan dat/de parlementaire ambtsdrager die houder is van de informatie, het 
rubriceringsniveau van de EUCI ten minste om de vijf jaar. In elk geval mag EUCI alleen met voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de opsteller lager gerubriceerd of gederubriceerd worden. 

74. Indien de opsteller van EUCI niet kan worden vastgesteld of getraceerd, heroverweegt de veiligheidsinstantie de 
rubricering van de EUCI in kwestie op basis van een voorstel van het parlementaire orgaan dat/de parlementaire ambts
drager die de informatie bewaart, die daartoe de CIU kan raadplegen. 

75. De CIU of het parlementaire orgaan dat/de parlementaire ambtsdrager die houder is van de informatie, is verant
woordelijk voor het inlichten van de geadresseerden over de derubricering of lagere rubricering van de informatie, en die 
geadresseerden zijn op hun beurt verantwoordelijk voor het inlichten van eventuele verdere geadresseerden aan wie zij 
het document of een kopie daarvan hebben toegezonden. 

76. De derubricering, lagere rubricering of demarkering van informatie in een document wordt geregistreerd. 

K.2. Derubricering 

77. EUCI kan geheel of gedeeltelijk worden gederubriceerd. EUCI kan gedeeltelijk worden gederubriceerd wanneer 
bescherming niet langer nodig wordt geacht voor een bepaal deel van het document, maar gerechtvaardigd blijft voor de 
rest van het document. 

78. Wanneer de heroverweging van EUCI in een binnen het Parlement gegenereerd document resulteert in een besluit 
tot derubricering, moet worden overwogen of het document openbaar mag worden gemaakt, dan wel een verspreidings
markering moet krijgen (d.w.z. niet openbaar mag worden gemaakt). 

79. Wanneer EUCI wordt gederubriceerd, wordt de derubricering in het logboek geregistreerd met de volgende gege
vens: datum van de derubricering, namen van de personen die om de derubricering hebben verzocht en daartoe toestem
ming hebben gegeven, referentienummer van het gederubriceerde document en uiteindelijke bestemming ervan. 

80. De oude rubriceringsmarkeringen in het gederubriceerde document en in alle kopieën daarvan worden doorstreept. 
De documenten en alle kopieën daarvan worden dienovereenkomstig opgeslagen. 

81. Na gedeeltelijke derubricering van gerubriceerde documenten wordt het gederubriceerde deel in de vorm van een 
uittreksel gegenereerd en dienovereenkomstig opgeslagen. De bevoegde dienst registreert: 

a)  de datum van de gedeeltelijke derubricering; 

b)  de namen van de personen die om de derubricering hebben verzocht en daartoe toestemming hebben gegeven; en 

c)  het referentienummer van het gederubriceerde uittreksel. 
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K.3. Lagere rubricering 

82. Nadat gerubriceerde informatie een lagere rubricering heeft gekregen, wordt het desbetreffende document in de 
logboeken voor zowel het oude als het nieuwe rubriceringsniveau geregistreerd. De datum van de lagere rubricering 
alsook de naam van de persoon die daarom heeft verzocht, worden geregistreerd. 

83. Het document dat de lager gerubriceerde informatie bevat en alle kopieën daarvan krijgen het nieuwe rubricerings
niveau en worden dienovereenkomstig opgeslagen. 

L. VERNIETIGING VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE 

84. Vertrouwelijke informatie (papieren of elektronische versie) die niet langer nodig is, wordt vernietigd of gewist 
overeenkomstig de instructies voor behandeling en de desbetreffende archiveringsvoorschriften. 

85. Informatie die als „TRES SECRET UE/EU TOP SECRET” of of „SECRET UE/EU SECRET” of op een gelijkwaardig niveau is 
gerubriceerd, wordt door de CIU vernietigd in aanwezigheid van een getuige die een veiligheidsmachtiging heeft voor 
ten minste het rubriceringsniveau van de te vernietigen informatie. 

86. Informatie die als „TRES SECRET UE/EU TOP SECRET” of op een gelijkwaardig niveau is gerubriceerd, mag alleen met 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de opsteller worden vernietigd. 

87. Informatie die als „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, „SECRET UE/EU SECRET” of „TRÈS SECRET UE/EU TOP 
SECRET” of op een gelijkwaardig niveau is gerubriceerd, wordt door de CIU vernietigd en verwijderd op instructie van de 
opsteller of een bevoegde instantie. De logboeken en andere registers worden dienovereenkomstig geactualiseerd. Infor
matie die als „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” of op een gelijkwaardig niveau is gerubriceerd, wordt hetzij door de CIU, 
hetzij door de het parlementaire orgaan/de parlementaire ambtsdrager vernietigd en verwijderd. 

88. De ambtenaar die verantwoordelijk is voor de vernietiging en de getuige van de vernietiging ondertekenen een 
vernietigingscertificaat, dat door de CIU wordt bewaard en gearchiveerd. De CIU houdt, samen met de verspreidingsfor
mulieren, de vernietigingscertificaten betreffende informatie die als „TRES SECRET UE/EU TOP SECRET” of op een gelijk
waardig niveau is gerubriceerd, gedurende ten minste tien jaar bij, en in het geval van informatie die als „SECRET UE/EU 
SECRET” of op een gelijkwaardig niveau of „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” of op een gelijkwaardig niveau is geru
briceerd, gedurende ten minste vijf jaar. 

89. Documenten die gerubriceerde informatie bevatten, worden vernietigd volgens methoden die aan de toepasselijke 
normen van de Unie of gelijkwaardige normen voldoen om te voorkomen dat zij geheel of gedeeltelijk worden gerecon
strueerd. 

90. Digitale opslagmedia die voor gerubriceerde informatie zijn gebruikt, worden vernietigd overeenkomstig de desbe
treffende instructies voor behandeling. 

91. De vernietiging van gerubriceerde informatie wordt in het logboek geregistreerd met de volgende gegevens: 

a)  datum en tijdstip van vernietiging; 

b)  naam van de ambtenaar die verantwoordelijk is voor de vernietiging; 

c)  identificatie van het vernietigde document of de vernietigde kopieën; 

d)  oorspronkelijke fysieke vorm van de vernietigde EUCI; 
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e)  wijze van vernietiging; en 

f)  plaats van vernietiging. 

M. ARCHIVERING 

92. Gerubriceerde informatie, met inbegrip van begeleidende nota's of brieven, bijlagen, afgiftebewijzen en/of andere 
onderdelen van het dossier, wordt zes maanden na de laatste raadpleging en uiterlijk één jaar na de deponering ervan 
naar het beveiligde archief in de beveiligde zone overgebracht. Nadere regels voor de archivering van gerubriceerde infor
matie worden in de instructies voor behandeling vastgesteld. 

93. Op „andere vertrouwelijke informatie” zijn de algemene regels betreffende documentbeheer van toepassing, onver
minderd eventuele andere specifieke voorschriften betreffende de behandeling ervan. 

VEILIGHEIDSMEDEDELING 3 

DE VERWERKING VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE DOOR MIDDEL VAN GEAUTOMATISEERDE COMMUNICATIE- EN INFOR
MATIESYSTEMEN (CIS) 

A. DE BORGING VAN IN INFORMATIESYSTEMEN VERWERKTE GERUBRICEERDE GEGEVENS 

1. Informatieborging (hierna: „Information Assurance — IA”) op het gebied van informatiesystemen is het vertrouwen 
dat die systemen de erin opgenomen informatie zullen beschermen en zullen functioneren zoals nodig en wanneer 
nodig, onder toezicht van legitieme gebruikers. Doeltreffende IA waarborgt passende niveaus van vertrouwelijkheid, inte
griteit, beschikbaarheid, onweerlegbaarheid en authenticiteit. IA is op een risicobeheerproces gebaseerd. 

2. „Communicatie- en informatiesystemen” (CIS) voor het verwerken van gerubriceerde informatie zijn systemen 
waarmee informatie in elektronische vorm kan worden verwerkt. Een dergelijk informatiesysteem omvat alle functionele 
bestanddelen die voor het functioneren ervan vereist zijn, waaronder infrastructuur, organisatie, personeel en informatie
bronnen. 

3. CIS verwerken gerubriceerde informatie overeenkomstig het concept van IA. 

4. CIS worden aan een homologatieprocedure onderworpen. Met de homologatie wordt beoogd de verzekering te 
verkrijgen dat alle toepasselijke beveiligingsmaatregelen zijn getroffen en dat het niveau van bescherming van de gerubri
ceerde informatie en van het CIS overeenkomstig deze veiligheidsmededeling voldoende wordt geacht. In de homologa
tieverklaring worden de maximaal toegelaten rubriceringsgraad van de informatie die door het CIS mag worden verwerkt 
en de voorwaarden daarvoor vastgesteld. 

5. Onderstaande IA-eigenschappen en -concepten zijn essentieel voor de beveiliging en de correcte werking van opera
ties met CIS. 

a)  authenticiteit: de garantie dat informatie echt en ongewijzigd en van bonafide bronnen afkomstig is; 

b)  beschikbaarheid: op verzoek van een gemachtigde entiteit toegankelijk en bruikbaar zijn; 

c)  vertrouwelijkheid: de informatie wordt niet vrijgegeven aan niet-gemachtigde personen, entiteiten of processen. 
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d) integriteit: de nauwkeurigheid en de volledigheid van de informatie en de functionele bestanddelen worden gewaar
borgd. 

e)  onweerlegbaarheid: het vermogen om te bewijzen dat een actie of gebeurtenis heeft plaatsgevonden, zodat deze niet 
vervolgens kan worden ontkend. 

B. BEGINSELEN VAN INFORMATION ASSURANCE 

6. De onderstaande bepalingen vormen de basis voor de beveiliging van alle CIS die voor het verwerken van gerubri
ceerde informatie worden gebruikt. In de beveiligingsbeleidsmaatregelen en beveiligingsrichtlijnen inzake IA moeten 
uitgebreide voorschriften voor de uitvoering van deze bepalingen worden vastgelegd. 

B.1. Beheer van beveiligingsrisico's 

7. Beheer van veiligheidsrisico's is een integraal onderdeel van het omschrijven, ontwikkelen, exploiteren en onder
houden van een CIS. Risicobeheer (beoordeling, behandeling, aanvaarding en communicatie) verloopt als een zich herha
lend proces, gezamenlijk uitgevoerd door vertegenwoordigers van de eigenaren van systemen, projectautoriteiten, exploi
tanten en veiligheidsgoedkeuringsinstanties, zoals bedoeld in veiligheidsmededeling 1, met gebruikmaking van een risico
beoordelingsprocedure die zichzelf heeft bewezen en transparant en begrijpelijk is. De reikwijdte van het CIS en zijn 
functionele bestanddelen wordt aan het begin van de risicobeheerprocedure duidelijk afgebakend. 

8. De bevoegde instanties, zoals omschreven in veiligheidsmededeling 1, bezien de mogelijke dreigingen voor CIS en 
zorgen voor bijgewerkte en nauwkeurige dreigingsbeoordelingen die weergeven hoe de operationele omgeving van dat 
moment is. Zij werken voortdurend hun kennis inzake kwetsbaarheden bij en herzien op gezette tijden de kwetsbaar
heidsbeoordeling, met het oog op aanpassing aan de veranderende informatietechnologieomgeving (IT). 

9. De behandeling van veiligheidsrisico's is erop gericht een reeks beveiligingsmaatregelen toe te passen die een bevre
digend evenwicht oplevert tussen de verlangens van de gebruikers, de kosten en het resterende veiligheidsrisico. 

10. Homologatie van een CIS houdt mede een formele verklaring betreffende het resterende risico in en aanvaarding 
van dat resterende risico door een verantwoordelijke autoriteit. De door de bevoegde SAA bepaalde specifieke eisen, reik
wijdte en gedetailleerdheid voor de homologatie van een CIS stemmen overeen met het ingeschatte risico, rekening 
houdend met alle relevante factoren, waaronder het rubriceringsniveau van de in het CIS verwerkte gerubriceerde infor
matie. 

B.2. Beveiliging gedurende de levenscyclus van het CIS 

11. Beveiliging is gedurende de gehele levenscyclus van het CIS — vanaf de ingebruikname tot de buitengebruikstelling 
— een vereiste. 

12. De rol en interactie van iedere bij een CIS betrokken partij in verband met de beveiliging ervan wordt voor iedere 
fase van de levenscyclus vastgesteld. 

13. CIS, inclusief de maatregelen voor de technische en niet-technische beveiliging ervan, worden tijdens de homologa
tieprocedure aan beveiligingstests onderworpen om ervoor te zorgen dat het passende niveau van IA wordt bereikt en 
om na te gaan of CIS, inclusief de maatregelen voor de technische en niet-technische beveiliging ervan, correct zijn geïm
plementeerd, geïntegreerd en geconfigureerd. 
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14. Beveiligingsbeoordelingen, inspecties en evaluaties worden op gezette tijden verricht tijdens de werking en het 
onderhoud van een CIS en wanneer zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen. 

15. De beveiligingsdocumentatie voor een CIS evolueert gedurende de levenscyclus van dat CIS als een integrerend deel 
van het proces van wijzigingsbeheer. 

16. De door een CIS uitgevoerde registratieprocedures worden indien nodig geverifieerd als onderdeel van de homolo
gatieprocedure. 

B.3. Optimale werkwijzen 

17. De IAA ontwikkelt optimale werkwijzen voor de bescherming van door een CIS verwerkte gerubriceerde infor
matie. Richtlijnen inzake optimale toepassing beschrijven technische, fysieke, organisatorische en procedurele beveili
gingsmaatregelen voor CIS, waarvan is aangetoond dat zij doeltreffend zijn in het bestrijden van dreigingen en kwets
baarheden. 

18. De bescherming van door CIS verwerkte gerubriceerde informatie steunt op de lering die door de bij IA betrokken 
entiteiten is getrokken. 

19. De verspreiding en de daaropvolgende toepassing van optimale werkwijzen dragen bij aan het bereiken van een 
zelfde niveau van IA voor de CIS waarin gerubriceerde informatie wordt verwerkt en die door het secretariaat van het 
Parlement worden gebruikt. 

B.4. Grondige verdediging 

20. Om de risico's voor CIS tot een minimum te beperken, wordt een reeks technische en niet-technische beveiligings
maatregelen genomen, in de vorm van meerdere verdedigingslagen. Die lagen omvatten: 

a)  afschrikking: beveiligingsmaatregelen die vijandelijke plannen om het CIS aan te vallen, moeten ontraden; 

b)  preventie: beveiligingsmaatregelen die een aanval op het CIS moeten verhinderen of tegenhouden; 

c)  detectie: beveiligingsmaatregelen die moeten ontdekken dat het CIS wordt aangevallen; 

d) veerkracht: beveiligingsmaatregelen die het effect van een aanval tot een zo klein mogelijke reeks informatie of onder
delen van CIS moeten beperken en verdere schade moeten voorkomen; en 

e)  herstel: beveiligingsmaatregelen die weer tot een veilige situatie voor het CIS moeten leiden. 

Aan de hand van een risicobeoordeling wordt bepaald hoe streng die beveiligingsmaatregelen moeten zijn. 

21. De bevoegde instanties, zoals omschreven in veiligheidsmededeling 1, zorgen ervoor dat zij kunnen reageren op 
incidenten die de organisatorische grenzen kunnen overschrijden om de reacties te coördineren en informatie uit te 
wisselen over deze incidenten en de ermee verband houdende risico's (computernoodhulpvaardigheden). 

B.5. Beginsel van „minimalist and least privilege” 

22. Ter vermijding van onnodige risico's worden uitsluitend de functies, apparaten en diensten geactiveerd die essen
tieel zijn voor het vervullen van de operationele eisen. 

23. Gebruikers van een CIS en geautomatiseerde processen krijgen alleen de toegang, voorrechten of machtigingen die 
zij nodig hebben voor het uitvoeren van hun taken, zodat schade ten gevolge van ongelukken, vergissingen of ongeoor
loofd gebruik van CIS-middelen beperkt blijft. 
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B.6. Besef van informatieborging 

24. De eerste verdedigingslaag voor de beveiliging van CIS bestaat uit bewustwording van de risico's en de beschikbare 
beveiligingsmaatregelen. 

Vooral alle personeelsleden die betrokken zijn bij de levenscyclus van CIS, met inbegrip van de gebruikers, moeten 
inzien: 

a)  dat beveiligingsfouten ernstige schade kunnen berokkenen aan CIS die gerubriceerde informatie verwerken; 

b)  dat interconnectiviteit en onderlinge afhankelijkheid kunnen leiden tot schade voor anderen; en 

c)  dat zij individuele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid dragen voor de beveiliging van CIS overeenkomstig hun 
functies binnen de systemen en processen. 

25. Al het betrokken personeel, met inbegrip van het hogere kader, leden van het Europees Parlement en CIS-gebrui
kers, moeten verplicht een IA-opleiding en -bewustwordingstraining volgen, zodat goed wordt begrepen waar de verant
woordelijkheden inzake beveiliging liggen. 

B.7. Evaluatie en goedkeuring van IT-beveiligingsproducten 

26. CIS die informatie die als „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, „SECRET UE/EU SECRET” of „TRÈS SECRET UE/EU TOP 
SECRET” of op een gelijkwaardige is gerubriceerd verwerken, worden zodanig beschermd dat de gerubriceerde informatie 
niet kan worden gecompromitteerd door onopzettelijke elektromagnetische emissies (hierna: „Tempest-beveiligingsmaat
regelen”). 

27. Wanneer gerubriceerde informatie door versleutelingsproducten wordt beschermd, worden deze producten door de 
SAA gecertificeerd als door de Unie goedgekeurde versleutelingsproducten. 

28. Tijdens de overdracht van gerubriceerde informatie met elektronische middelen moeten door de Unie goedgekeurde 
versleutelingsproducten worden gebruikt. Niettegenstaande deze eis kunnen specifieke procedures of specifieke techni
sche configuraties worden toegepast in noodgevallen als bepaald in de punten 41 t/m 44. 

29. De vereiste graad van vertrouwen in de beveiligingsmaatregelen, gedefinieerd als een niveau van IA, wordt bepaald 
aan de hand van de resultaten van de risicobeheersprocedure en het beveiligingsbeleid en de beveiligingsrichtlijnen in 
kwestie. 

30. Het niveau van IA wordt geverifieerd middels internationaal erkende of nationaal goedgekeurde processen en tech
nologieën. Dit omvat in de eerste plaats evaluatie, controles en audits. 

31. De SAA stelt beveiligingsrichtlijnen vast inzake de kwalificatie en goedkeuring van IT-beveiligingsproducten die 
geen versleutelingsproducten zijn. 

B.8. Overdracht binnen de beveiligde zone 

32. Wanneer de overdracht van gerubriceerde informatie beperkt is tot de beveiligde zone kan, op basis van het resul
taat van een risicobeheerprocedure en behoudens goedkeuring van de SAA, gebruik worden gemaakt van onversleutelde 
verspreiding of van versleuteling op een lager niveau. 
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B.9. Beveiligde interconnectie van CIS 

33. Onder een interconnectie wordt verstaan: een rechtstreekse koppeling van twee of meer IT-systemen, met als doel 
het uitwisselen van gegevens en andere bronnen van informatie, in één of meer richtingen. 

34. Een CIS beschouwt ieder gekoppeld IT-systeem als niet-vertrouwd en activeert beschermende maatregelen om de 
uitwisseling van gerubriceerde informatie met andere CIS te controleren. 

35. Alle interconnecties van CIS aan een ander IT-systeem voldoen aan onderstaande basisvereisten: 

a)  de zakelijke of operationele vereisten voor dergelijke interconnecties worden door de bevoegde autoriteiten vastgelegd 
en goedgekeurd; 

b)  de interconnectie in kwestie wordt aan een procedure inzake risicobeheersing en accreditatie onderworpen en behoeft 
de goedkeuring van de SAA; 

c)  de perimeters van CIS worden opgezet met voorzieningen om de grenzen te beschermen. 

36. Er wordt geen interconnectie tot stand gebracht tussen een geaccrediteerd CIS en een onbeschermd of openbaar 
netwerk, behalve indien voor dat doel in het CIS goedgekeurde grensbeschermingsvoorzieningen tussen het CIS en het 
onbeschermde of openbare netwerk zijn geïnstalleerd. De beveiligingsmaatregelen voor dergelijke interconnecties worden 
getoetst door de bevoegde IAA en goedgekeurd door de bevoegde SAA. 

37. Wanneer het onbeschermde of openbare netwerk alleen als drager wordt gebruikt en de gegevens versleuteld zijn 
met een overeenkomstig lid 27 gecertificeerd versleutelingsproduct van de Unie, wordt zo'n koppeling niet gezien als een 
interconnectie. 

38. De rechtstreekse interconnectie of de interconnectie in cascade met een onbeschermd of openbaar netwerk, van 
een CIS dat gehomologeerd is voor het verwerken van informatie die als „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” of op een 
gelijkwaardige niveau, „SECRET UE/EU SECRET” of op een gelijkwaardige niveau is gerubriceerd, is verboden. 

B.10. Digitale opslagmedia 

39. Digitale opslagmedia worden vernietigd volgens procedures die de bevoegde veiligheidsautoriteit heeft goedge
keurd. 

40. Digitale opslagmedia worden overeenkomstig de instructies voor behandeling hergebruikt, van een lagere rubrice
ring voorzien of gederubriceerd. 

B.11. Noodgevallen 

41. De hieronder beschreven specifieke procedures mogen worden toegepast in noodgevallen, zoals dreigende of uitge
broken crises, conflicten, oorlogssituaties of in uitzonderlijke operationele omstandigheden. 

42. Gerubriceerde informatie mag met toestemming van de bevoegde autoriteit door middel van voor een lager rubri
ceringsniveau goedgekeurde versleutelingsproducten of zonder versleuteling worden overgedragen, indien vertraging 
schade zou veroorzaken die duidelijk zwaarder weegt dan de schade ten gevolge van de verspreiding van het gerubri
ceerde materiaal en indien: 

a) de zender en de ontvanger niet over de vereiste versleutelingsapparatuur beschikken of helemaal geen versleutelings
apparatuur hebben; en 

b)  het gerubriceerde materiaal niet op tijd met andere middelen kan worden verstuurd. 
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43. Gerubriceerde informatie die in de in punt 41 bedoelde omstandigheden wordt overgedragen, mag geen tekenen of 
aanwijzingen dragen die haar onderscheidt van ongerubriceerde informatie of van informatie die door een beschikbaar 
versleutelingsproduct kan worden beschermd. Ontvangers worden onverwijld langs andere wegen op de hoogte gebracht 
van het rubriceringsniveau. 

44. Indien gebruik wordt gemaakt van punt 41 of punt 42, wordt nadien een verslag opgesteld voor de bevoegde 
instantie. 

VEILIGHEIDSMEDEDELING 4 

FYSIEKE BEVEILIGING 

A. INLEIDING 

Deze veiligheidsmededeling omvat de beveiligingsbeginselen voor het scheppen van een veilige omgeving voor het 
correct verwerken van gerubriceerde informatie binnen het Europees Parlement. Die beginselen, inclusief die betreffende 
de technische beveiliging, worden aangevuld met de instructies voor behandeling. 

B. BEHEER VAN BEVEILIGINGSRISICO'S 

1. Risico's voor gerubriceerde informatie worden beheerd als een proces. Dat proces is gericht op het bepalen van de 
bekende veiligheidsrisico's, het vaststellen van beveiligingsmaatregelen om deze risico's tot een aanvaardbaar niveau te 
beperken conform de grondbeginselen en minimumnormen van deze veiligheidsmededeling, en het toepassen van die 
maatregelen overeenkomstig het begrip „grondige verdediging”, zoals omschreven in veiligheidsmededeling 3. De doel
treffendheid van deze maatregelen wordt constant geëvalueerd. 

2. De beveiligingsmaatregelen ter bescherming van gerubriceerde informatie gedurende haar gehele levenscyclus zijn 
evenredig met, in het bijzonder, de rubricering, de vorm en de omvang van de informatie of het materiaal in kwestie, de 
locatie en constructie van faciliteiten waar de gerubriceerde informatie in is ondergebracht en de lokaal beoordeelde drei
ging van kwaadwillige en/of criminele activiteiten, met inbegrip van spionage, sabotage en terrorisme. 

3. In de rampenplannen wordt rekening gehouden met de noodzaak om gerubriceerde informatie in noodsituaties te 
beschermen, teneinde toegang en openbaarmaking zonder machtiging of aantasting van de integriteit of beschikbaarheid 
te voorkomen. 

4. In de bedrijfscontinuïteitsplannen worden preventie- en herstelmaatregelen opgenomen om de gevolgen van ernstige 
storingen of incidenten voor de verwerking en opslag van gerubriceerde informatie zo gering mogelijk te houden. 

C. ALGEMENE BEGINSELEN 

5. De rubricerings- of markeringsgraad die aan de informatie wordt toegekend, bepaalt welk beschermingsniveau van 
toepassing is ten aanzien van de fysieke beveiliging ervan. 

6. Informatie die aanleiding geeft tot rubricering moet als zodanig worden gemarkeerd en verwerkt, ongeacht de 
fysieke vorm ervan. De rubricering ervan wordt duidelijk aan de ontvangers kenbaar gemaakt, in de vorm van een rubri
ceringsmarkering (als de informatie schriftelijk wordt verstrekt, op papier of in het CIS) of een mededeling (als de infor
matie mondeling wordt verstrekt, bijvoorbeeld in een gesprek of tijdens een presentatie). Gerubriceerd materiaal wordt 
fysiek zodanig gemarkeerd dat de rubriceringsgraad duidelijk zichtbaar is. 

7. Vertrouwelijke informatie wordt in geen enkel geval gelezen op openbare plaatsen waar zij kan worden gezien door 
personen die geen noodzaak tot kennisname („need to know”) hebben, zoals treinen, vliegtuigen, cafés of bars. Zij wordt 
niet op hotelkamers of in hotelkluisjes achtergelaten. Zij wordt niet onbeheerd op openbare plaatsen achtergelaten. 
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D. VERANTWOORDELIJKHEDEN 

8. De CIU is verantwoordelijk voor de waarborging van de fysieke beveiliging bij het beheren van vertrouwelijke infor
matie die in haar beveiligde ruimten is opgeslagen. Ook is de CIU verantwoordelijk voor het beheer van haar beveiligde 
ruimten. 

9. De fysieke beveiliging bij het beheer van informatie die als „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” of op een gelijkwaardig 
niveau is gerubriceerd, of van „andere vertrouwelijke informatie”, is de verantwoordelijkheid van het bevoegde parlemen
taire orgaan/de bevoegde parlementaire ambtsdrager. 

10. Het directoraat Veiligheid en risicobeoordeling draagt zorg voor de persoonlijke beveiliging en de veiligheidsmach
tiging die noodzakelijk zijn voor de veilige verwerking van vertrouwelijke informatie binnen het Europees Parlement. 

11. Het DIT brengt advies uit en ziet erop toe dat alle gecreëerde en gebruikte CIS volledig in overeenstemming zijn 
met veiligheidsmededeling 3 en de bijbehorende instructies voor behandeling. 

E. BEVEILIGDE RUIMTEN 

12. Beveiligde ruimten kunnen overeenkomstig de technische beveiligingsnormen worden geïnstalleerd, volgens de 
graad die aan de vertrouwelijke informatie is toegekend zoals omschreven in artikel 7. 

13. De beveiligde ruimten worden door de SAA gecertificeerd en door de veiligheidsinstantie gevalideerd. 

F. RAADPLEGING VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE 

14. Wanneer als „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” of op een gelijkwaardig niveau gerubriceerde informatie bij de CIU is 
gedeponeerd en buiten de beveiligde zone moet worden geraadpleegd, voorziet de CIU de passende bevoegde dienst van 
een kopie. De bevoegde dienst zorgt ervoor dat de raadpleging en behandeling van de informatie in kwestie in overeen
stemming zijn met de artikelen 8, lid 2, en artikel 10 van dit besluit en de desbetreffende instructies voor behandeling. 

15. Wanneer als „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” of op een gelijkwaardig niveau gerubriceerde informatie of „andere 
vertrouwelijke informatie” is gedeponeerd bij een ander parlementair orgaan of een andere parlementaire ambtsdrager 
dan de CIU, ziet het secretariaat van het parlementair orgaan of de parlementaire ambtsdrager in kwestie erop toe dat de 
raadpleging en behandeling van de informatie in kwestie in overeenstemming zijn met artikel 7, lid 3, artikel 8, leden 1, 
2, en 4, artikel 9, leden 3, 4, en 5, artikel 10, leden 2 t/m 6, en artikel 11 van dit besluit en de desbetreffende instructies 
voor behandeling. 

16. Wanneer als „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, „SECRET UE/EU SECRET” of „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” of 
op een gelijkwaardig niveau gerubriceerde informatie buiten de beveiligde zone moet worden geraadpleegd, ziet de CIU 
erop toe dat de raadpleging en behandeling van de informatie in kwestie in overeenstemming zijn met de artikelen 9 en 10 
van dit besluit en de desbetreffende instructies voor behandeling. 

G. TECHNISCHE BEVEILIGING 

17. Technische beveiligingsmaatregelen vallen onder de verantwoordelijkheid van de SAA, die in de desbetreffende 
instructies voor behandeling vaststelt welke specifieke technische beveiligingsmaatregelen moeten worden toegepast. 

18. Beveiligde leeskamers voor de raadpleging van als „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” of op een gelijkwaardig niveau 
gerubriceerde informatie dan wel „andere vertrouwelijke informatie” voldoen aan specifieke technische beveiligingsmaat
regelen zoals omschreven in de instructies voor behandeling. 
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19. De beveiligde ruimte omvat de volgende voorzieningen: 

a) een onderzoeksruimte voor gecontroleerde toegang die volgens de technische beveiligingsmaatregelen uit de instruc
ties voor behandeling wordt geïnstalleerd. De toegang tot deze ruimte wordt geregistreerd. De onderzoeksruimte 
voldoet aan hoge normen voor de identificatie van personen die toegang wordt geboden, videoregistratie, veilige 
bewaarplaatsen voor persoonlijke bezittingen die verboden zijn binnen de beveiligde ruimten (telefoons, pennen 
enzovoorts); 

b)  een gespreksruimte voor de overdracht en ontvangst van gerubriceerde informatie, met inbegrip van versleutelde 
gerubriceerde informatie, in overeenstemming met veiligheidsmededeling 3 en de desbetreffende instructies voor 
behandeling; 

c) een beveiligd archief, waar goedgekeurde en gecertificeerde opbergruimten afzonderlijk worden gebruikt voor infor
matie die als „RESTREINT UE/EU RESTRICTED”, „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” of „SECRET EU/EU SECRET” of op 
een gelijkwaardig niveau is gerubriceerd. Informatie die als „TRES SECRET UE/EU TOP SECRET” of gelijkwaardig is geru
briceerd, wordt in een afzonderlijke ruimte in een specifieke gecertificeerde container bewaard. Het enige aanvullende 
beschikbare materiaal in deze ruimte is de helpdesk voor het beheren van het archief door de CIU; 

d)  een registratieruimte, die voorzien is van de nodige middelen voor een papieren of elektronische registratie en van de 
nodige beveiligde voorzieningen voor het installeren van de toepasselijke CIS. Alleen de registratieruimte mag goedge
keurde en gehomologeerde kopieerapparatuur bevatten (voor het maken van papieren of elektronische kopieën). In de 
instructies voor behandeling wordt vermeld welke kopieerapparatuur is goedgekeurd en gehomologeerd. De registra
tieruimte voorziet voorts in de noodzakelijke ruimte voor de opslag en verwerking van geaccrediteerd materiaal om 
gerubriceerde informatie in fysieke vorm te kunnen markeren, kopiëren en verzenden, per rubriceringsgraad. Al het 
geaccrediteerde materiaal wordt omschreven door de CIU en geaccrediteerd door de SAA, op advies van de IAOA. 
Deze ruimte is ook uitgerust met geaccrediteerde vernietigingsapparatuur die is goedgekeurd voor de hoogste rubrice
ringsgraad, zoals omschreven in de instructies voor behandeling. De vertaling van informatie die als „CONFIDENTIEL 
UE/EU CONFIDENTIAL EU”, „SECRET UE/EU SECRET” of „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” of op een gelijkwaardig niveau 
is gerubriceerd, vindt plaats in de registratieruimte, in het toepasselijke en geaccrediteerde systeem. De registra
tieruimte biedt werkplekken voor maximaal twee vertalers tegelijkertijd en voor hetzelfde document. Hierbij is één 
personeelslid van de CIU aanwezig. 

e)  een leeskamer, voor het individueel raadplegen van gerubriceerde informatie door naar behoren gemachtigde 
personen. De leeskamer biedt voldoende ruimte voor twee personen, met inbegrip van een personeelslid van de CIU, 
dat te allen tijde bij iedere raadpleging aanwezig is. Het beveiligingsniveau van deze kamer is ontworpen voor de 
raadpleging van informatie die als „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, „SECRET UE/EU SECRET” of „TRÈS SECRET 
UE/EU TOP SECRET” of op een gelijkwaardig niveau is gerubriceerd. De leeskamer kan worden uitgerust met Tempest- 
apparatuur om waar nodig in elektronische raadpleging te voorzien, in overeenstemming met de rubriceringsgraad 
van de informatie. 

f) een vergaderzaal, die voldoende plaats biedt aan 25 personen voor het bespreken van informatie die als „CONFIDEN
TIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, „SECRET EU/EU SECRET” of op een gelijkwaardig niveau is gerubriceerd. De vergaderzaal 
biedt de nodige beveiligde en gecertificeerde technische voorzieningen voor vertolking in en vanuit maximaal twee 
talen. Wanneer zij niet voor vergaderingen wordt gebruikt, kan de vergaderzaal ook dienst doen als aanvullende lees
ruimte voor individuele raadpleging. In uitzonderlijke gevallen kan de CIU meer dan één gemachtigde persoon 
toestaan gerubriceerde informatie te raadplegen, op voorwaarde dat de machtigingsgraad en de noodzaak tot kennis
name voor alle personen in de ruimte gelijk is. Er mogen maximaal vier personen tegelijkertijd vertrouwelijke infor
matie raadplegen. De aanwezigheid van CIU-personeel wordt versterkt. 

g)  beveiligde technische ruimten voor het bewaren van alle technische apparatuur die verband houdt met de beveiliging 
van de beveiligde zones en de beveiligde IT-servers. 

20. De beveiligde zone voldoet aan de toepasselijke internationale beveiligingsnormen en is gecertificeerd door het 
directoraat Veiligheid en risicobeoordeling. De beveiligde zone voorziet in de volgende minimumvoorschriften met 
betrekking tot beveiliging en techniek: 

a)  alarm- en bewakingssystemen; 

b)  veiligheidsapparatuur- en noodsystemen (waarschuwingssysteem in twee richtingen); 
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c)  een gesloten tv-circuit; 

d)  indringerdetectiesystemen; 

e)  toegangscontrole (met inbegrip van een biometrisch beveiligingssysteem); 

f)  containers; 

g)  kluisjes; 

h)  anti-elektromagnetische bescherming. 

21. Indien aanvullende technische beveiligingsmaatregelen nodig zijn, kunnen zij worden toegevoegd door de SAA, in 
nauwe samenwerking met de CIU en na goedkeuring van de veiligheidsinstantie. 

22. De infrastructuurapparatuur kan worden gekoppeld aan de algemene beheerssystemen van het gebouw waarin de 
beveiligde zone zich bevindt. De beveiligingsapparatuur voor toegangscontrole en voor de CIS blijven echter los staan 
van alle andere soortgelijke apparatuur binnen het Europees Parlement. 

H. INSPECTIE VAN DE BEVEILIGDE ZONE 

23. De SAA voert regelmatig en op verzoek van de CIU inspecties van de beveiligde zone uit. 

24. De SAA stelt, in overeenstemming met de instructies voor behandeling, een controlelijst voor beveiligingsinspecties 
op met de punten die tijdens een inspectie moeten worden geverifieerd, en houdt deze lijst bij. 

I. VERVOER VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE 

25. Vertrouwelijke informatie wordt uit het zicht vervoerd, zonder enige indicatie over de vertrouwelijke aard van de 
inhoud ervan, in overeenstemming met de instructies voor behandeling. 

26. Alleen bodes of personeel met de passende veiligheidsmachtiging mogen informatie bij zich dragen die als „CONFI
DENTIEL UE/CONFIDENTIEL EU”, „SECRET UE/EU SECRET” of „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” of op een gelijkwaardig 
niveau is gerubriceerd. 

27. Vervoer van vertrouwelijke infpormatie per externe post of met de hand buiten een gebouw gebeurt altijd in over
eenstemming met de voorwaarden die zijn vastgelegd in de instructies voor behandeling. 

28. Informatie die als „CONFIDENTIEL UE/CONFIDENTIEL EU”, „SECRET UE/EU SECRET” of „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” 
of op een gelijkwaardig niveau is gerubriceerd, wordt nooit per e-mail of fax verstuurd, zelfs niet wanneer er een bevei
ligd e-mailsysteem of cryptofax is geïnstalleerd. Informatie die als „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” of op een gelijkwaardig 
niveau is gerubriceerd mag, evenals andere vertrouwelijke informatie, via e-mail worden verzonden indien een geaccredi
teerd versleutelingssysteem wordt gebruikt. 

J. OPSLAG VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE 

29. De rubricerings- of markeringsgraad die aan de informatie wordt toegekend, bepaalt welk beschermingsniveau van 
toepassing is ten aanzien van de opslag ervan. De informatie wordt opgeslagen in voor deze doelstelling gecertificeerde 
apparatuur, in overeenstemming met de instructies voor behandeling. 
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30. Informatie die als „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” of op een gelijkwaardig niveau is gerubriceerd en „andere 
vertrouwelijke informatie” wordt: 

a)  wanneer zij niet wordt gebruikt opgeslagen in een reglementaire, stalen, vergrendelde kast, binnen een kantoor of een 
werkplek; 

b)  niet onbeheerd achtergelaten, tenzij zij naar behoren is opgeborgen en vergrendeld; 

c)  niet achtergelaten op een bureau, tafel enzovoorts op een manier dat niet-gemachtigde personen, zoals bezoekers en 
schoonmaak- of onderhoudspersoneel, de informatie kunnen lezen of meenemen; 

d)  niet getoond aan of besproken met niet-gemachtigde personen. 

31. Informatie die als „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” of op een gelijkwaardig niveau is gerubriceerd, en „andere 
vertrouwelijke informatie”, wordt overeenkomstig de instructies voor behandeling enkel opgeslagen binnen het secreta
riaat van het parlementaire orgaan/de parlementaire ambtsdrager, of binnen de CIU; 

32. Informatie die als „CONFIDENTIEL UE/CONFIDENTIEL EU”, „SECRET UE/EU SECRET” of „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” 
of op een gelijkwaardig niveau is gerubriceerd, wordt: 

a)  in een beveiligde zone opgeslagen in een beveiligde container of in een kluis. Bij wijze van uitzondering, bijvoorbeeld 
als de CIU gesloten is, mag de informatie worden opgeslagen in een goedgekeurde en gecertificeerde kluis binnen de 
veiligheidsdiensten; 

b)  op geen enkel moment onbeheerd binnen de beveiligde zone achtergelaten, zonder dat zij eerst in een goedgekeurde 
kluis is opgeborgen (zelfs voor een zeer korte afwezigheid); 

c)  niet achtergelaten op een bureau, tafel enzovoorts op dusdanige wijze dat niet-gemachtigde personen de informatie 
kunnen lezen of meenemen, zelfs wanneer het bevoegde personeelslid van de CIU in de ruimte blijft. 

Wanneer binnen de beveiligde zone een document met gerubriceerde informatie in elektronische vorm wordt opgesteld, 
wordt de computer vergrendeld en het scherm ontoegankelijk gemaakt zodra de schrijver van het document of het 
bevoegde personeelslid van de CIU de ruimte verlaat (zelfs voor een zeer korte afwezigheid). Een automatisch veiligheids
slot dat na enkele minuten wordt geactiveerd, is geen toereikende maatregel. 

VEILIGHEIDSMEDEDELING 5 

INDUSTRIËLE BEVEILIGING 

A. INLEIDING 

1. Deze veiligheidsmededeling heeft enkel betrekking op vertrouwelijke informatie. 

2. Zij bevat bepalingen voor de toepassing van de gemeenschappelijke minimumnormen van bijlage I, deel 1, van dit 
besluit. 

3. Industriële veiligheid is de toepassing van maatregelen om de bescherming van gerubriceerde informatie door 
contractanten of subcontractanten tijdens precontractuele onderhandelingen en tijdens de volledige looptijd van gerubri
ceerde opdrachten te waarborgen. In het kader van dergelijke opdrachten mag geen toegang worden verleend tot infor
matie met de rubricering „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET”. 

4. Het Europees Parlement zorgt er als aanbestedende instantie voor dat aan de in dit besluit en in de gerubriceerde 
opdrachten vervatte minimumnormen voor industriële veiligheid is voldaan bij het plaatsen van gerubriceerde 
opdrachten bij industriële of andere entiteiten. 
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B. BEVEILIGINGSELEMENTEN IN EEN GERUBRICEERDE OPDRACHT 

B.1. Gids voor beveiligingsrubricering (GBR) 

5. Alvorens een aanbesteding uit te schrijven of een gerubriceerde opdracht te gunnen, bepaalt het Europees Parlement 
als aanbestedende instantie welke rubricering wordt gegeven aan gegevens die aan inschrijvers en contractanten moeten 
worden verstrekt, en welke rubricering wordt gegeven aan gegevens die de contractant zal genereren. Voor dat doel stelt 
het een gids voor beveiligingsrubricering (GBR) op die bij de uitvoering van de opdracht moet worden gebruikt. 

6. Voor het bepalen van de rubriceringsgraad van de diverse onderdelen van een gerubriceerde opdracht gelden onder
staande beginselen: 

a)  bij het opstellen van een GBR houdt het Europees Parlement rekening met alle ter zake doende beveiligingsaspecten, 
zoals de rubricering die is gegeven aan informatie die is verstrekt en goedgekeurd door de opsteller van de informatie 
voor gebruik met betrekking tot de opdracht; 

b)  de algehele rubriceringsgraad van de opdracht kan niet lager zijn dan de hoogste rubriceringsgraad van een van haar 
onderdelen. 

B.2. Memorandum over de beveiligingsaspecten (MBA) 

7. De specifieke beveiligingseisen voor de opdracht worden beschreven in een memorandum over de beveiligingsas
pecten (MBA). Het MBA bevat in voorkomend geval de GBR en maakt integraal deel uit van een gerubriceerde opdracht 
of opdracht in onderaanneming. 

8. Het MBA bevat bepalingen die de contractant en/of de subcontractant verplichten zich te houden aan de minimum
beveiligingsnormen in dit besluit. Niet-naleving van deze minimumnormen kan voldoende reden zijn voor opzegging 
van de opdracht. 

B.3. Programma-/projectbeveiligingsinstructies (PBI) 

9. Afhankelijk van het toepassingsgebied van programma's of projecten waarvoor toegang tot of verwerking of opslag 
van EUCI nodig is, kan de aanbestedende instantie die het programma of het project zal beheren, specifieke 
programma-/projectbeveiligingsinstructies (PBI) opstellen. 

C. VEILIGHEIDSMACHTIGING VOOR EEN VESTIGING (VMV) 

10. Een VMV wordt verleend door de nationale veiligheidsinstantie of een andere bevoegde instantie van een lidstaat 
en toont overeenkomstig de nationale wetten en regelgeving aan dat een industriële of andere entiteit binnen haar vesti
gingen in staat is gerubriceerde EUCI te beschermen die als „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” of „SECRET UE/EU 
SECRET” of op een gelijkwaardig niveau is gerubriceerd. Voordat aan een contractant of subcontractant of mogelijke 
contractant of subcontractant EUCI mag worden verstrekt of toegang tot EUCI mag worden verleend, wordt een bewijs 
van de VMV overgelegd aan het Europees Parlement, als aanbestedende instantie. 

11. In het kader van een VMV wordt: 

a)  de integriteit van de industriële of andersoortige entiteit geëvalueerd; 

b)  de verantwoordelijkheid geëvalueerd, evenals de controle of de ontvankelijkheid voor ongewenste invloed, die als een 
veiligheidsrisico kan worden beschouwd; 
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c) nagegaan of de industriële of andere entiteit in de vestiging een beveiliging heeft geïnstalleerd die alle passende bevei
ligingsmaatregelen omvat die nodig zijn voor het beschermen van informatie of materiaal met rubriceringsniveau 
„CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” of „SECRET UE/EU SECRET”, overeenkomstig de in dit besluit vastgelegde 
vereisten; 

d)  nagegaan of de personeelsveiligheidsstatus van management, eigenaars en werknemers die toegang moeten hebben 
tot informatie met rubriceringsniveau „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” of „SECRET UE/EU SECRET”, voldoet aan de 
in dit besluit vastgelegde vereisten; 

e)  nagegaan of de industriële of andere entiteit een vestigingsbeveiligingsfunctionaris heeft benoemd die tegenover het 
management verantwoordelijk is voor de handhaving van de veiligheidsverplichtingen in de entiteit. 

12. In voorkomend geval deelt het Europees Parlement, als aanbestedende instantie, de nationale veiligheidsinstantie of 
een andere bevoegde veiligheidsinstantie mee dat in de precontractuele fase of voor de uitvoering van de opdracht een 
VMV vereist is. Een VMV of een persoonlijke veiligheidsmachtiging (PVM) wordt verlangd in de precontractuele fase 
waarin informatie met rubricering „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” of „SECRET UE/EU SECRET” moet worden 
verstrekt in het stadium van de offertes. 

13. De aanbestedende instantie kent geen gerubriceerde opdracht toe aan een geselecteerde inschrijver zonder van de 
nationale veiligheidsinstantie of een andere bevoegde veiligheidsinstantie van de lidstaat waar de contractant of subcon
tractant is geregistreerd, een bevestiging te hebben ontvangen dat er, indien zulks vereist is, een VMV is afgegeven. 

14. De bevoegde veiligheidsinstantie die een VMV heeft afgegeven brengt het Europees Parlement, de aanbestedende 
instantie, op de hoogte van wijzigingen die de VMV betreffen. Bij onderaanneming wordt de bevoegde veiligheidsin
stantie op de hoogte gebracht. 

15. Intrekking van een VMV door de nationale veiligheidsinstantie of een andere bevoegde veiligheidsinstantie biedt 
het Europees Parlement, de aanbestedende instantie, voldoende redenen om een gerubriceerde opdracht te beëindigen of 
een inschrijver uit te sluiten van mededinging. 

D. GERUBRICEERDE OPDRACHTEN EN ONDERAANNEMING 

16. Wanneer in de precontractuele fase gerubriceerde informatie wordt verstrekt aan een inschrijver, bevat de uitnodi
ging tot inschrijving een bepaling die de inschrijver die uiteindelijk geen offerte doet, of die niet wordt geselecteerd, 
verplicht alle gerubriceerde documenten binnen een bepaalde termijn terug te zenden. 

17. Zodra een gerubriceerde opdracht of opdracht in onderaanneming is gegund, deelt het Europees Parlement, als 
aanbestedende instantie, de nationale veiligheidsinstantie van de contractant of subcontractant en/of een andere bevoegde 
veiligheidsinstantie de beveiligingsbepalingen van de gerubriceerde opdracht mee. 

18. Na afloop van zulke opdrachten, deelt het Europees Parlement, als aanbestedende dienst (en/of, bij onderaanne
ming, de bevoegde veiligheidsinstantie, naargelang het geval) dit mee aan de nationale veiligheidsinstantie of een andere 
bevoegde veiligheidsinstantie van de lidstaat waar de contractant of subcontractant is geregistreerd. 

19. Als algemene regel geldt dat de contractant of subcontractant alle gerubriceerde informatie die hij in zijn bezit 
heeft, na voltooiing van de gerubriceerde opdracht of onderaanneming moet terugbezorgen aan de aanbestedende 
instantie. 

20. In het MBA worden specifieke bepalingen opgenomen voor het verwijderen van gerubriceerde informatie tijdens de 
uitvoering van een opdracht of bij de voltooiing ervan. 
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21. Wanneer de contractant of subcontractant gemachtigd is gerubriceerde informatie te houden na voltooiing van een 
opdracht, blijven de minimumnormen van dit besluit van toepassing en wordt de vertrouwelijkheid van gerubriceerde 
informatie door de contractant of subcontractant beschermd. 

22. De voorwaarden waaronder een contractant een beroep kan doen op subcontractanten worden in de aanbesteding 
en de opdracht omschreven. 

23. Een contractant krijgt van het Europees Parlement, als aanbestedende instantie, toestemming voordat hij delen van 
een gerubriceerde opdracht uitbesteedt aan een onderaannemer. Industriële of andere entiteiten die geregistreerd zijn in 
een derde land dat geen informatiebeveiligingsovereenkomst met de Europese Unie heeft, mogen niet als subcontractant 
worden ingeschakeld. 

24. Het is de verantwoordelijkheid van de contractant te garanderen dat alle onderaannemingsactiviteiten verlopen in 
overeenstemming met de minimumnormen van dit besluit en de contractant mag geen gerubriceerde EU-informatie 
doorgeven aan een subcontractant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbestedende instantie. 

25. Wat betreft gerubriceerde informatie die door de contractant of subcontractant wordt gegenereerd of verwerkt, 
oefent de aanbestedende instantie de rechten van de opsteller uit. 

E. BEZOEKEN IN VERBAND MET GERUBRICEERDE OPRACHTEN 

26. Wanneer het Europees Parlement, contractanten of subcontractanten voor de uitvoering van een gerubriceerde 
opdracht in elkaars ruimten toegang vragen tot als „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” of „SECRET UE/EU SECRET” geru
briceerde informatie, worden in overleg met de nationale veiligheidsinstanties of een andere bevoegde veiligheidsinstantie 
bezoeken georganiseerd. In het kader van specifieke projecten kunnen de nationale veiligheidsinstanties echter ook een 
procedure overeenkomen waarmee zulke bezoeken rechtstreeks kunnen worden georganiseerd. 

27. Alle bezoekers beschikken over een passende personeelsveiligheidsmachtiging en hebben een noodzaak tot kennis
name voor toegang tot de gerubriceerde informatie met betrekking tot de opdracht van het Europees Parlement. 

28. Bezoekers krijgen uitsluitend toegang tot de gerubriceerde informatie die verband houdt met het doel van het 
bezoek. 

F. OVERDRACHT EN VERVOER VAN GERUBRICEERDE INFORMATIE 

29. Op de overdracht van gerubriceerde informatie met elektronische middelen zijn de desbetreffende bepalingen van 
veiligheidsmededeling 3 van toepassing. 

30. Op het vervoer van gerubriceerde informatie zijn de desbetreffende bepalingen van veiligheidsmededeling 4 en de 
desbetreffende instructies voor behandeling van toepassing. 

31. Wat het vervoer van gerubriceerd materiaal als vracht betreft, worden bij het opstellen van beveiligingsregelingen 
de volgende beginselen toegepast: 

a) de beveiliging wordt tijdens alle fasen van het vervoer gewaarborgd, van het punt van oorsprong tot de eindbestem
ming; 

b)  de mate van bescherming die aan een zending wordt verleend, wordt bepaald door de hoogste rubriceringsgraad van 
het materiaal dat zij bevat; 

c)  er wordt een VMV op het passende niveau verkregen voor de ondernemingen die het vervoer verzorgen. In dat geval 
moeten de personeelsleden die de zending verwerken, in overeenstemming met bijlage I een veiligheidsonderzoek 
ondergaan; 
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d)  vóór iedere grensoverschrijdende verplaatsing van materiaal dat als „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, „SECRET 
UE/EU SECRET” of op een gelijkwaardig niveau is gerubriceerd, stelt de verzender een vervoerplan op, dat wordt goed
gekeurd door de secretaris-generaal; 

e)  de reizen geschieden zoveel mogelijk vanuit een gegeven startpunt tot een gegeven bestemming, en worden zo snel 
als de omstandigheden toelaten uitgevoerd; 

f)  waar mogelijk leiden de routen door het grondgebied van lidstaten. 

G. OVERDRACHT VAN GERUBRICEERDE INFORMATIE NAAR CONTRACTANTEN IN DERDE LANDEN 

32. Gerubriceerde informatie wordt overgedragen aan contractanten en subcontractanten in derde landen overeenkom
stig de beveiligingsmaatregelen die zijn overeengekomen door het Europees Parlement, als aanbestedende dienst, en de 
derde staat in kwestie waar de contractant is geregistreerd. 

H. BEHANDELING EN OPSLAG VAN INFORMATIE MET RUBRICERING „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” 

33. Samen, waar nodig, met de nationale veiligheidsinstantie van de betrokken lidstaat, is het Europees Parlement, als 
aanbestedende instantie, op basis van contractuele bepalingen gerechtigd bezoeken af te leggen aan vestigingen van 
contractanten/subcontractanten om na te gaan of, zoals in de opdracht wordt vereist, de beveiligingsmaatregelen ter zake 
zijn getroffen voor de bescherming van gerubriceerde EUCI van het niveau „RESTREINT UE/EU RESTRICTED”. 

34. Voor zover dat nodig is volgens de nationale wet- en regelgeving, worden nationale veiligheidsinstanties of andere 
bevoegde veiligheidsinstanties door het Europees Parlement, als aanbestedende dienst, in kennis gesteld van opdrachten 
of opdrachten in onderaanneming die informatie met de rubricering „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” bevatten. 

35. Een VMV of een PMV voor contractanten of subcontractanten en hun personeel is niet vereist voor opdrachten van 
het Europees Parlement, die als „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” gerubriceerde informatie bevatten. 

36. Het Europees Parlement bestudeert, als aanbestedende dienst, de reacties op de uitnodigingen tot inschrijving voor 
opdrachten waarvoor toegang tot als „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” gerubriceerde informatie nodig is, ongeacht even
tuele vereisten met betrekking tot VMV's of PMV's uit hoofde van nationale wet- en regelgeving. 

37. De voorwaarden waaronder een contractant een beroep kan doen op subcontractanten worden in de aanbesteding 
en de opdracht omschreven. 

38. Wanneer een opdracht de verwerking van informatie met rubricering „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” in een door 
een contractant geëxploiteerd CIS behelst, zorgt het Europees Parlement, als aanbestedende dienst, ervoor dat in het 
contract of de onderaanneming de nodige technische en administratieve eisen worden gespecificeerd met betrekking tot 
de homologatie van het CIS in overeenstemming met het ingeschatte risico, rekening houdend met alle belangrijke 
factoren. Hoe ver de homologatie van een dergelijk CIS reikt, wordt door de aanbestedende dienst en de betrokken natio
nale veiligheidsinstantie bepaald. 

VEILIGHEIDSMEDEDELING 6 

INBREUK OP DE BEVEILIGING, VERLIES OF COMPROMITTERING VAN GERUBRICEERDE INFORMATIE 

1. Een inbreuk op de veiligheidsvoorschriften is het resultaat van een handeling of een nalatigheid, in strijd met dit 
besluit, die vertrouwelijke informatie in gevaar kan brengen of compromitteren. 
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2. Compromittering van vertrouwelijke informatie doet zich voor wanneer het zeker of aannemelijk is dat zulke gege
vens geheel of gedeeltelijk in het bezit zijn gekomen van onbevoegden, d.w.z. personen die geen machtiging of noodzaak 
tot kennisname hebben. 

3. Vertrouwelijke informatie kan gecompromitteerd zijn als gevolg van slordigheid, onachtzaamheid of indiscretie, 
alsmede door activiteiten van diensten die gericht zijn tegen de EU of door subversieve organisaties. 

4. Indien de secretaris-generaal een bewezen of vermoedelijke veiligheidsinbreuk of het verlies of de compromittering 
van vertrouwelijke informatie ontdekt of daarvan in kennis wordt gesteld, doet hij het nodige om: 

a)  de feiten vast te stellen; 

b)  de aangerichte schade te beoordelen en te beperken; 

c)  herhaling te voorkomen; 

d)  de bevoegde autoriteit van het derde land of de lidstaat waarvan de vertrouwelijke informatie afkomstig is of dat de 
vertrouwelijke informatie heeft doorgestuurd, op de hoogte te stellen. 

Wanneer er een lid van het Europees Parlement bij een en ander is betrokken, treedt de secretaris-generaal samen met de 
Voorzitter van het Europees Parlement op. 

Wanneer de informatie is ontvangen van de andere instellingen van de Unie, treedt de secretaris-generaal op in overeen
stemming met de toepasselijke beveiligingsmaatregelen voor gerubriceerde informatie en de regelingen die zijn vastge
steld in het kader van het Kaderakkoord met de Commissie of de Interinstitutioneeel Akkoord met de Raad. 

5. Alle personen die met vertrouwelijke informatie in aanraking komen, worden grondig geïnformeerd over veiligheids
procedures, de gevaren van indiscrete gesprekken en hun betrekkingen met de media, en ondertekenen indien toepasse
lijk een verklaring dat zij de inhoud van de vertrouwelijke informatie niet zullen vrijgeven aan derden, dat zij de verplich
ting gerubriceerde informatie te beschermen zullen nakomen, en dat zij de gevolgen van eventuele niet-nakoming 
daarvan zullen aanvaarden. Toegang tot en gebruik van gerubriceerde informatie door een persoon die niet is geïnfor
meerd en die de bijbehorende verklaring niet heeft ondertekend, wordt als een inbreuk op de veiligheidsvoorschriften 
beschouwd. 

6. Leden en ambtenaren van het Europees Parlement en andere parlementaire medewerkers die in dienst van een fractie 
zijn of contractanten, stellen de secretaris-generaal onmiddellijk op de hoogte van iedere inbreuk op de beveiligingsvoor
schriften, ieder verlies of iedere compromittering van vertrouwelijke informatie waarvan zij kennis krijgen. 

7. Eenieder die verantwoordelijk is voor het compromitteren van vertrouwelijke informatie stelt zich bloot aan discipli
naire maatregelen, overeenkomstig de geldende regels en voorschriften. Deze maatregelen sluiten verdere gerechtelijke 
actie niet uit, in overeenstemming met de geldende wetten. 

8. Inbreuken die zijn begaan door ambtenaren van het Europees Parlement en andere parlementaire medewerkers die 
in dienst van een fracties zijn leiden, zonder verdere gerechtelijke actie uit te sluiten, tot de toepassing van de procedures 
en sancties die in titel VI van het Statuut zijn vastgelegd. 

9. Onverminderd verdere gerechtelijke actie, worden inbreuken die zijn begaan door leden van het Europees Parlement, 
behandeld in overeenstemming met artikel 9, lid 2, en de artikelen 152, 153 en 154 van het Reglement van het Parle
ment.  
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1.3.1. 

 

  PE 422.604/BUR 

PROCEDURE INZAKE HET VERLENEN VAN TOESTEMMING VOOR 

HET OPSTELLEN VAN 

INITIATIEFVERSLAGEN 
 

BESLUIT VAN DE CONFERENTIE VAN VOORZITTERS 

 

VAN 12 DECEMBER 20021 

 

 

 

DE CONFERENTIE VAN VOORZITTERS, 

 

 

gelet op de artikelen 27, 29, 132, 133, 37, 46, 49, 51, 52, 54, 216, lid 2, en 220, lid 1, van het 

Reglement; 

 

 

HEEFT BESLOTEN 

 

 

Artikel 1 

Algemene bepalingen 

 

Werkingssfeer 

 

1. Dit besluit is van toepassing op de volgende soorten initiatiefverslagen:  

 

a) initiatiefverslagen van wetgevende aard, die worden opgesteld uit hoofde van artikel 225 

van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie en artikel 46 van het 

Reglement; 

 

b) strategische verslagen, die worden opgesteld op basis van strategische en prioritaire 

initiatieven van niet-wetgevende aard die zijn opgenomen in het werkprogramma van de 

Commissie; 
 

c) initiatiefverslagen van niet-wetgevende aard, die worden opgesteld op basis van een 

document van een andere instelling of ander orgaan van de Europese Unie of op basis van 

een document dat aan het Parlement ter informatie is toegezonden, onverminderd artikel 2, 

lid 3; 
 

                                                 
1  Dit besluit is gewijzigd bij een besluit van de Conferentie van voorzitters van 26 juni 2003 en geconsolideerd op 

3 mei 2004. Het is opnieuw gewijzigd naar aanleiding van de besluiten die zijn vastgesteld tijdens de plenaire 

vergadering van 15 juni 2006 en van 13 november 2007, en bij de besluiten van de Conferentie van voorzitters 

van 14 februari 2008, 15 december 2011, 6 maart 2014 en 7 april 2016, bij het corrigendum van 15 juli 2016 en 

bij het besluit van de Conferentie van voorzitters van 3 april 2019. 
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d) jaarlijkse activiteiten- en monitoringverslagen, zoals opgevoerd in bijlage 12;3  

 

e) uitvoeringsverslagen over de omzetting in nationale wetgeving, de tenuitvoerlegging en 

handhaving van de Verdragen en andere Uniewetgeving, zachte wetgevingsinstrumenten 

en van kracht zijnde of voorlopig toegepaste internationale overeenkomsten4. 

 

 

Quotum 

 

2. Tijdens de eerste helft van de zittingsperiode mag elke parlementaire commissie 

tegelijkertijd ten hoogste zes initiatiefverslagen opstellen. Voor commissies met 

subcommissies wordt dat quotum met drie verslagen per subcommissie verhoogd. Deze 

bijkomende verslagen worden door de subcommissie opgesteld. 

 

Tijdens de tweede helft van de zittingsperiode mag elke parlementaire commissie 

tegelijkertijd ten hoogste drie initiatiefverslagen opstellen. Voor commissies met 

subcommissies wordt dat quotum met twee verslagen per subcommissie verhoogd. Die 

bijkomende verslagen worden door de subcommissie opgesteld. 

 

Daarbij worden niet meegerekend: 

 

 initiatiefverslagen van wetgevende aard; 

 

 uitvoeringsverslagen (elke commissie mag te allen tijde een uitvoeringsverslag 

opstellen). 

 

Minimumperiode vóór goedkeuring 

 

3. De parlementaire commissie die om toestemming verzoekt, mag het verslag in kwestie 

niet goedkeuren binnen drie maanden na de datum van toestemming of, in het geval van 

kennisgeving, binnen drie maanden na de datum van de vergadering van de Conferentie 

van commissievoorzitters tijdens welke het verslag werd aangekondigd. 

 

 

Artikel 2 

Voorwaarden voor het verkrijgen van toestemming 

 

1. Het voorgestelde verslag mag geen betrekking hebben op onderwerpen die voornamelijk 

analyse- en onderzoekwerkzaamheden vereisen welke op andere wijze kunnen worden 

uitgevoerd, zoals middels studies. 

 

                                                 
2  Parlementaire commissies die van plan zijn jaarlijkse activiteiten- en monitoringverslagen op te stellen op grond 

van artikel 132, lid 1, van het Reglement of van andere wettelijke bepalingen (zoals opgenomen in bijlage 2), 

moeten dit van tevoren mededelen aan de Conferentie van commissievoorzitters en moeten met name de 

relevante rechtsgrond vermelden die voortvloeit uit de Verdragen en andere wettelijke bepalingen, met inbegrip 

van het Reglement van het Parlement. De Conferentie van commissievoorzitters stelt vervolgens de Conferentie 

van voorzitters in kennis. Voor dergelijke verslagen wordt automatisch toestemming verleend en zij vallen niet 

onder het in artikel l, lid 2, bedoelde quotum. 
3
  In haar besluit van 7 april 2011 heeft de Conferentie van voorzitters verklaard dat initiatiefverslagen die worden 

opgesteld op grond van jaarlijkse activiteiten- en monitoringverslagen welke zijn opgevoerd in de bijlagen 1 en 2 

bij dit besluit, moeten aangemerkt worden als strategische verslagen in de zin van artikel 52, lid 5, van het 

Reglement. 
4  Zie bijlage 3 bij dit besluit. 
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2. Het voorgestelde verslag mag geen betrekking hebben op onderwerpen die reeds aan de 

orde zijn gesteld in verslagen die in de voorgaande periode van twaalf maanden ter plenaire 

vergadering zijn aangenomen, tenzij zulks bij uitzondering kan worden gerechtvaardigd 

door nieuwe feiten. 

 

3. Ten aanzien van verslagen die worden opgesteld aan de hand van aan het Parlement ter 

informatie toegezonden documenten, zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

 

 het basisdocument moet een officieel document zijn van een instelling of een orgaan 

van de Europese Unie en moet 

 

(a) officieel aan het Europees Parlement ter raadpleging of ter informatie zijn 

toegezonden, of 

(b) in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn gepubliceerd in het kader van 

raadpleging van de betrokken partijen, of 

(c)  officieel aan de Europese Raad zijn voorgelegd; 

 

 het document moet in alle officiële talen van de Europese Unie zijn toegezonden; en 

 

 het verzoek om toestemming moet op zijn laatst vier maanden na de toezending van 

het document in kwestie aan het Europees Parlement of na de publicatie ervan in het 

Publicatieblad van de Europese Unie worden ingediend. 

 

 

Artikel 3 

Procedure 

 

Automatische toestemming 

 

1. Na kennisgeving van het verzoek aan de Conferentie van commissievoorzitters wordt 

automatisch toestemming verleend voor: 

 

 uitvoeringsverslagen;  

 

 jaarlijkse activiteiten- en monitoringverslagen, zoals opgevoerd in bijlage 1. 

 

Rol van de Conferentie van commissievoorzitters 

 

2. De met redenen omklede verzoeken om toestemming worden tot de Conferentie van 

commissievoorzitters gericht, die nagaat of de in de artikelen 1 en 2 genoemde criteria en het 

in artikel 1 vastgestelde quotum in acht zijn genomen. Al deze verzoeken omvatten een 

opgave van het soort verslag en de exacte titel ervan, alsmede van eventuele 

basisdocumenten. 

 

3. Toestemming voor het opstellen van strategische verslagen wordt door de Conferentie van 

commissievoorzitters ingewilligd, nadat eventuele competentiegeschillen zijn opgelost. De 

Conferentie kan op nadrukkelijk verzoek van een fractie deze toestemming weer intrekken 

binnen een termijn van vier parlementaire werkweken.  

 

4. De Conferentie van commissievoorzitters stuurt verzoeken om toestemming voor het 

opstellen van initiatiefverslagen van wetgevende en niet-wetgevende aard waarvan is 

vastgesteld dat zij stroken met de criteria en het toegestane quotum, door naar de Conferentie 
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van voorzitters. De Conferentie van commissievoorzitters stelt tegelijkertijd de Conferentie 

van voorzitters in kennis van alle in de bijlagen 1 en 2 opgevoerde jaarlijkse activiteiten- en 

monitoringverslagen, uitvoeringsverslagen en strategische verslagen waarvoor toestemming 

is verleend. 

 

Toestemming door de Conferentie van voorzitters en het oplossen van bevoegdheidsgeschillen 

 

5. De Conferentie van voorzitters neemt een besluit ten aanzien van verzoeken om toestemming 

voor het opstellen van initiatiefverslagen van wetgevende en niet-wetgevende aard binnen een 

termijn van vier parlementaire werkweken na de aanhangigmaking door de Conferentie van 

commissievoorzitters, behalve in het geval van uitzonderlijke verlenging van deze termijn 

door de Conferentie van voorzitters. 

 

6. Mocht de bevoegdheid van een commissie om een verslag op te stellen door een andere 

commissie worden betwist, dan neemt de Conferentie van voorzitters binnen een termijn van 

zes parlementaire werkweken een besluit op basis van een aanbeveling van de Conferentie 

van commissievoorzitters of, bij ontstentenis, van de voorzitter van laatstgenoemde. Indien de 

Conferentie van voorzitters binnen deze termijn geen besluit heeft genomen, wordt de 

aanbeveling geacht te zijn goedgekeurd.  

 

 

Artikel 4 

Toepassing van artikel 54 van het Reglement - Medeverantwoordelijke commissies 

 

1. De verzoeken om toepassing van artikel 54 van het Reglement moeten op zijn laatst worden 

ingediend de maandag voorafgaand aan de maandelijkse vergadering van de Conferentie van 

commissievoorzitters tijdens welke de verzoeken om toestemming voor het opstellen van 

initiatiefverslagen worden behandeld. 

 

2. De Conferentie van commissievoorzitters behandelt verzoeken om toestemming voor het 

opstellen van initiatiefverslagen en verzoeken om toepassing van artikel 54 tijdens haar 

maandelijkse vergadering.  

 

3. Wanneer het verzoek om toepassing van artikel 54 niet valt onder een akkoord tussen de 

betrokken commissies, dan neemt de Conferentie van voorzitters binnen een termijn van zes 

parlementaire werkweken een besluit op basis van een aanbeveling van de Conferentie van 

commissievoorzitters of, bij ontstentenis, van de voorzitter van laatstgenoemde. Indien de 

Conferentie van voorzitters binnen deze termijn geen besluit heeft genomen, wordt de 

aanbeveling geacht te zijn goedgekeurd. 

 

 

Artikel 5 

Slotbepalingen 

 

1. Met het oog op het einde van de zittingsperiode moeten verzoeken om opstelling van 

initiatiefverslagen uiterlijk in de maand juli van het jaar dat aan de verkiezingen voorafgaat, 

worden ingediend. Na deze termijn mag geen enkel verzoek worden ingewilligd, behalve 

wanneer het buitengewone verzoeken betreft die naar behoren zijn gemotiveerd. 

 

2. De Conferentie van commissievoorzitters legt aan de Conferentie van voorzitters om de twee 

en een half jaar een verslag voor over de stand van de opstelling van initiatiefverslagen. 
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3. Dit besluit treedt in werking op 12 december 2002. Het heft de volgende besluiten op en 

vervangt deze: 

 

– het besluit van de Conferentie van voorzitters van 9 december 1999 inzake de procedure 

voor het verlenen van toestemming voor de opstelling van initiatiefverslagen 

overeenkomstig artikel 52 van het Reglement, en de besluiten van de Conferentie van 

voorzitters van 15 februari en 17 mei 2001 tot bijwerking van de bijlage bij voorgaand 

besluit; 

 

– het besluit van de Conferentie van voorzitters van 15 juni 2000 inzake een 

toestemmingsprocedure voor de opstelling van verslagen over documenten die ter 

informatie door andere instellingen of organen van de Europese Unie aan het Europees 

Parlement zijn toegezonden. 
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Bijlage 1 

 

 

Jaarlijkse activiteiten- en monitoringverslagen waarvoor automatisch toestemming wordt 

verleend en waarbij een quotum geldt voor het aantal verslagen dat tegelijkertijd mag 

worden opgesteld (overeenkomstig artikel 1, lid 2 en artikel 3 van het besluit) 

 

 

 

 

  

COMMISSIE TITEL 

Commissie buitenlandse zaken  Jaarverslag [volgnummer] van de Raad uit hoofde 

van uitvoeringsbepaling nr. 8 van de gedragscode van 

de Europese Unie betreffende wapenuitvoer 

Commissie ontwikkelingssamenwerking Werk van de Paritaire Parlementaire Vergadering 

ACS-EU - jaarverslag [jaar] 

Begrotingscommissie/Commissie economische en 

monetaire zaken - om het andere jaar, met de 

medeverantwoordelijke commissie, overeenkomstig 

artikel 54 

Financiële activiteiten van de Europese 

Investeringsbank - jaarverslag [jaar] 

Commissie begrotingscontrole Controle van de financiële activiteiten van de 

Europese Investeringsbank - jaarverslag [jaar] 

Commissie economische en monetaire zaken Europese Centrale Bank - jaarverslag [jaar] 

Commissie economische en monetaire zaken Mededingingsbeleid - jaarverslag [jaar] 

Commissie interne markt en consumentenbescherming Governance van de interne markt binnen het 

Europees semester - jaarverslag [jaar] 

Commissie interne markt en consumentenbescherming Consumentenbescherming - jaarverslag [jaar] 

Commissie interne markt en consumentenbescherming Goederen en diensten in de interne markt - 

jaarverslag [jaar] 

Commissie regionale ontwikkeling Verslag [volgnummer] over economische en sociale 

cohesie 

Commissie juridische zaken Toezicht op de toepassing van de wetgeving van de 

Europese Unie - jaarverslag [jaar] 

Commissie juridische zaken Gezonde regelgeving en subsidiariteit en 

proportionaliteit - jaarverslag [volgnummer] over 

beter wetgeven betreffende [jaar] 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en 

binnenlandse zaken  

Situatie van de grondrechten in de Europese Unie - 

jaarverslag [jaar] 

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid Gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de Europese 

Unie - jaarverslag [jaar] 

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid Gendermainstreaming in het Europees Parlement - 

jaarverslag [jaar] 
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Bijlage 2 

 

 

Jaarlijkse activiteiten- en monitoringverslagen waarvoor automatisch toestemming wordt 

verleend met speciale verwijzing naar het Reglement (waarbij geen quotum geldt voor het 

aantal verslagen dat tegelijkertijd mag worden opgesteld) 

 

 

 

 

COMMISSIE TITEL 

Commissie buitenlandse zaken Kandidaatlidstaten - jaarlijks 

voortgangsverslag [jaar] 

Commissie buitenlandse zaken Uitvoering van het gemeenschappelijk 

buitenlands en veiligheidsbeleid - jaarverslag 

[jaar] 

Commissie buitenlandse zaken (Subcommissie 

veiligheid en defensie) 

Uitvoering van het gemeenschappelijk 

buitenlands en veiligheidsbeleid - jaarverslag 

[jaar] 

Commissie buitenlandse zaken (Subcommissie 

mensenrechten) 

Mensenrechten en democratie in de wereld en 

het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie 

- jaarverslag [jaar] 

Commissie internationale handel Uitvoering van het gemeenschappelijk 

handelsbeleid - jaarverslag [jaar] 

Commissie begrotingscontrole Bescherming van de financiële belangen van 

de Europese Unie - fraudebestrijding - 

jaarverslag [jaar] 

Commissie economische en monetaire zaken Bankenunie – jaarverslag [jaar] 

Commissie economische en monetaire zaken Belastingen - jaarverslag [jaar] 

Commissie industrie, onderzoek en energie Staat van de energieunie - jaarverslag [jaar] 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en 

binnenlandse zaken 

Publieke toegang tot documenten van het 

Parlement - jaarverslag [jaar] 

Commissie constitutionele zaken Europese politieke partijen - verslag [jaar] 

Commissie verzoekschriften Beraadslagingen van de Commissie 

verzoekschriften in [jaar] 

Commissie verzoekschriften 

 

Activiteiten van de Europese Ombudsman - 

jaarverslag [jaar] 
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Bijlage 3 

 

 

Uitvoeringsverslagen 

 

 

1. Uitvoeringsverslagen hebben tot doel het Parlement te informeren over de tenuitvoerlegging 

van een deel van de wetgeving van de Unie, of een ander instrument als bedoeld in artikel 

1, lid 1, onder e), waardoor de plenaire vergadering in staat wordt gesteld conclusies te 

trekken of aanbevelingen te doen voor het treffen van concrete maatregelen. Dergelijke 

verslagen bestaan uit twee delen: 

 
– een toelichting, waarin de rapporteur een beschrijving geeft van de feiten en zijn 

bevindingen uiteenzet over de staat van tenuitvoerlegging, 
 
– een ontwerpresolutie, waarin de belangrijkste conclusies en concrete aanbevelingen 

voor te treffen maatregelen worden opgenomen. 
 

Overeenkomstig artikel 52bis, lid 2, van het Reglement is de toelichting de 

verantwoordelijkheid van de rapporteur en wordt derhalve niet in stemming gebracht. 

Wanneer naar verwachting over de inhoud of de reikwijdte van de toelichting geen 

eenstemmigheid heerst of een grote meerderheid ontbreekt, kan de voorzitter de commissie 

raadplegen. 

 
2. Bij de planning van een uitvoeringsverslag houdt de commissie naar behoren rekening met 

de beschikbaarheid van betrouwbare feiten over de staat van tenuitvoerlegging van de 

desbetreffende wetgeving. 

 

3. De commissie zorgt ervoor dat de toewijzing van uitvoeringsverslagen geen nadelige 

gevolgen heeft voor de toewijzing van andere wetgevings- en niet-wetgevingsverslagen. 

 

4. Een uitvoeringsverslag wordt uiterlijk 12 maanden na kennisgeving ervan aan de 

Conferentie van commissievoorzitters, in de commissie in stemming gebracht. Op met 

redenen omkleed verzoek van de rapporteur kan deze uiterste termijn door de coördinatoren 

worden verlengd. 

 

5. De rapporteur wordt bijgestaan door een administratief projectteam, gecoördineerd door een 

administrateur van de commissie. De rapporteur betrekt de schaduwrapporteurs bij alle 

fasen van het verslag. 

 

6. De rapporteur beschikt over alle nodige middelen in de vorm van aanwezige expertise, 

zowel binnen als buiten het Parlement, en met name: 

 
– heeft hij het recht de organisatie van ten minste een commissiehoorzitting aan te vragen 

en een voorstel voor de samenstelling van het panel te doen aan de coördinatoren, die 
de definitieve beslissing nemen; 

 
– ontvangt hij analytische ondersteuning van de desbetreffende beleidsondersteunende 

afdelingen van het Parlement en van de Afdeling Effectbeoordeling achteraf van het 

directoraat-generaal Parlementaire Onderzoeksdiensten (met name, Europese 

uitvoeringsbeoordelingen); 
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– heeft hij het recht om de organisatie van de nodige informatiereizen aan te vragen, 

overeenkomstig artikel 25, lid 9, van het Reglement; 

 
– wordt hem toestemming of het mandaat verleend om namens de commissie contact op 

te nemen met nationale parlementen, de Rekenkamer, het Europees Economische en 
Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, en alle andere relevante organen, 
teneinde feitelijke informatie te verkrijgen; 

 
– ontvangt hij een brief van de Voorzitter waarin hem toestemming wordt verleend om 

de Commissie te verzoeken alle relevante informatie bekend te maken over de 

tenuitvoerlegging van Uniewetgeving of andere instrumenten als bedoeld in artikel 1, 

lid 1, onder e). 

 
Al deze elementen worden door de rapporteur omschreven en samengebracht in een 

"project" dat ter goedkeuring wordt ingediend bij de coördinatoren en of de commissie. 
 
7.  De rapporteur houdt de commissie stelselmatig op de hoogte van de voortgang van zijn 

onderzoeksactiviteiten. 
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VERORDENING (EU) Nr. 211/2011 VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD 

van 16 februari 2011 

over het burgerinitiatief 

Artikel 1 

Onderwerp 

Deze verordening stelt de procedures en voorwaarden vast voor het 
indienen van een burgerinitiatief zoals bedoeld in artikel 11 Verdrag 
betreffende de Europese Unie en artikel 24 VWEU. 

Artikel 2 

Definities 

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 

1. „burgerinitiatief”: een overeenkomstig deze verordening bij de Com
missie ingediend initiatief waarin de Commissie wordt verzocht om 
binnen het kader van haar bevoegdheden een passend voorstel in te 
dienen met betrekking tot een aangelegenheid waarvan burgers vin
den dat er een rechtshandeling van de Unie nodig is ter uitvoering 
van de Verdragen, en dat door ten minste een miljoen burgers van de 
Unie, afkomstig uit ten minste een vierde van de lidstaten, wordt 
gesteund; 

2. „ondertekenaars”: burgers van de Unie die een steunbetuigingsfor
mulier voor een bepaald burgerinitiatief hebben ingevuld; 

3. „organisatoren”: de natuurlijke personen die een burgercomité vor
men dat verantwoordelijk is voor de voorbereiding van een burger
initiatief en voor de indiening ervan bij de Commissie. 

Artikel 3 

Vereisten voor de organisatoren en voor ondertekenaars 

1. De organisatoren moeten burgers van de Unie zijn die de kiesge
rechtigde leeftijd voor de verkiezingen voor het Europees Parlement 
hebben bereikt. 

2. De organisatoren vormen een burgercomité van ten minste zeven 
personen die inwoners zijn van ten minste zeven verschillende lidstaten. 

De organisatoren wijzen één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger 
aan (de „contactpersonen”), die gedurende de hele procedure de functie 
van contactpersoon tussen het burgercomité en de instellingen van de 
Unie vervullen, en die gemachtigd zijn om namens het burgercomité te 
spreken en te handelen. 

Organisatoren die lid zijn van het Europees Parlement worden niet mee
geteld om het minimumaantal te bereiken dat nodig is om een burger
comité te vormen. 

Voor het doel van het registreren van een voorgesteld burgerinitiatief in 
overeenstemming met artikel 4, houdt de Commissie uitsluitend reke
ning met de informatie betreffende de zeven leden van het comité die 
nodig zijn om aan de in het eerste lid van dit artikel en in dit lid 
bepaalde vereisten te voldoen. 

▼B
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3. De Commissie kan de organisatoren verzoeken het nodige bewijs 
te leveren dat aan de in leden 1 en 2 bepaalde vereisten is voldaan. 

4. Ondertekenaars van een voorgesteld burgerinitiatief moeten burger 
van de Unie zijn en de kiesgerechtigde leeftijd voor de verkiezingen 
voor het Europees Parlement hebben bereikt. 

Artikel 4 

Registratie van een voorgesteld burgerinitiatief 

1. De organisatoren zijn verplicht om, voordat wordt begonnen met 
het verzamelen van steunbetuigingen, het voorgestelde burgerinitiatief te 
laten registreren bij de Commissie en daarbij de in bijlage II genoemde 
informatie te verstrekken, met name betreffende het onderwerp en de 
doelstellingen. 

Deze informatie wordt verstrekt in een van de officiële talen van de 
Unie, in een online register dat voor dat doel beschikbaar wordt gesteld 
door de Commissie (hierna „het register” genoemd). 

De organisatoren verstrekken voor het register en indien van toepassing 
op hun website regelmatig bijgewerkte informatie betreffende de steun 
en de financieringbronnen voor het voorgesteld burgerinitiatief. 

Nadat de registratie is bevestigd in overeenstemming met lid 2 kunnen 
de organisatoren het voorgestelde burgerinitiatief in andere officiële 
talen van de Unie aanbieden voor opname in het register. De organisa
toren zijn verantwoordelijk voor de vertalingen van het voorgestelde 
burgerinitiatief in andere officiële talen van de Unie. 

De Commissie zorgt voor een contactpunt voor het verschaffen van 
informatie en assistentie. 

2. Ten laatste twee maanden na ontvangst van de in bijlage II be
doelde informatie registreert de Commissie een voorgesteld burgerinitia
tief onder een uniek registratienummer en stuurt ze de organisatoren een 
bevestiging, op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden is vol
daan: 

a) het burgercomité is gevormd en de contactpersonen zijn aangewezen 
in overeenstemming met artikel 3, lid 2; 

b) het voorgesteld burgerinitiatief valt niet zichtbaar buiten het kader 
van de bevoegdheden van de Commissie om een voorstel in te 
dienen voor een rechtshandeling ter uitvoering van de Verdragen; 

c) het voorgesteld burgerinitiatief levert geen misbruik op en is niet 
lichtzinnig of ergerlijk, en 

d) het voorgesteld burgerinitiatief druist niet zichtbaar in tegen de in 
artikel 2 VEU vastgelegde waarden van de Unie. 

3. De Commissie weigert registratie indien niet is voldaan aan de in 
lid 2 bepaalde voorwaarden. 

▼B

F2_Verordening over het burgerinitiatief

- 217 - 



 

02011R0211 — NL — 08.10.2018 — 005.001 — 4 

Wanneer de Commissie weigert een voorgesteld burgerinitiatief te regis
treren, stelt zij de organisatoren in kennis van de redenen daarvoor en 
van alle gerechtelijke en niet-gerechtelijke beroepsmogelijkheden die 
voor hen open staan. 

4. Een voorgesteld burgerinitiatief dat is geregistreerd, wordt open
baar gemaakt in het register. Onverminderd de rechten van betrokkenen 
krachtens Verordening (EG) nr. 45/2001, mogen betrokkenen na het 
verstrijken van een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de datum 
van registratie van een burgerinitiatief, vragen om verwijdering van hun 
persoonsgegevens uit het register. 

5. De organisatoren kunnen op enig moment vóór de indiening van 
de steunbetuigingen zoals bedoeld in artikel 8 het voorgestelde geregis
treerde burgerinitiatief intrekken. In dat geval wordt de intrekking ver
meld in het register. 

Artikel 5 

Procedures en voorwaarden voor het verzamelen van 
steunbetuigingen 

1. De organisatoren zijn verantwoordelijk voor het verzamelen van 
de steunbetuigingen voor een voorgesteld burgerinitiatief dat is geregis
treerd overeenkomstig artikel 4. 

Het verzamelen van steunbetuigingen gebeurt uitsluitend aan de hand 
van steunbetuigingsformulieren die beantwoorden aan de in bijlage III 
opgenomen modellen en die gesteld zijn in een van de taalversies in het 
register voor dat voorgesteld burgerinitiatief. Voordat wordt begonnen 
met het verzamelen van steunbetuigingen, vullen de organisatoren de 
formulieren in volgens de in bijlage III vermelde aanwijzingen. De 
informatie op het formulier dient overeen te komen met de informatie 
in het register. 

2. De organisatoren kunnen zowel papieren als elektronische steun
betuigingen verzamelen. In het geval van online steunbetuigingen is 
artikel 6 van toepassing. 

Voor de toepassing van deze verordening worden steunbetuigingen die 
elektronisch ondertekend zijn met behulp van een geavanceerde elek
tronische handtekening, in de zin van Richtlijn 1999/93/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999 betreffende 
een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen ( 1 ), 
op dezelfde manier behandeld als papieren steunbetuigingen. 

3. Ondertekenaars moeten een door de organisatoren verstrekte steun
betuiging invullen. Zij vermelden uitsluitend de persoonsgegevens die 
vereist zijn voor de doelstellingen van verificatie door de lidstaten, zoals 
bedoeld in bijlage III. 

Ondertekenaars mogen een bepaald voorgesteld initiatief slechts een 
keer steunen. 

4. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van eventuele wijzi
gingen van de informatie in bijlage III. Op basis van deze wijzigingen 
kan de Commissie, via een gedelegeerde handeling, overeenkomstig 
artikel 17 en onder de in de artikelen 18 en 19 gestelde voorwaarden, 
wijzigingen van bijlage III aannemen. 

▼B 

( 1 ) PB L 13 van 19.1.2000, blz. 12.
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5. Alle steunbetuigingen worden verzameld binnen twaalf maanden 
na de datum van registratie van het voorgestelde burgerinitiatief. 

Aan het eind van deze periode wordt in het register aangegeven dat de 
periode is verlopen en, waar nodig, dat onvoldoende steunbetuigingen 
zijn ingediend. 

Artikel 6 

Systemen voor het online verzamelen van steunbetuigingen 

1. Wanneer steunbetuigingen online worden verzameld, worden de 
gegevens die via het onlinesysteem worden verzameld, opgeslagen op 
het grondgebied van een lidstaat. 

Het onlinesysteem wordt overeenkomstig lid 3 gecertificeerd in de lid
staat waar de middels het onlinesysteem verzamelde gegevens worden 
opgeslagen. De organisatoren kunnen één onlinesysteem gebruiken voor 
het verzamelen van steunbetuigingen in meerdere of alle lidstaten. 

De modellen voor het steunbetuigingsformulier kunnen worden aange
past voor gebruik online. 

2. De organisatoren zien erop toe dat het voor het verzamelen van 
steunbetuigingen gebruikte onlinesysteem voldoet aan lid 4. 

Voordat de organisatoren beginnen met het verzamelen van steunbe
tuigingen, verzoeken zij de bevoegde instantie van de betrokken lidstaat 
erop toe te zien dat het onlinesysteem dat daarvoor wordt gebruikt, aan 
lid 4 voldoet. 

De organisatoren mogen slechts beginnen met het verzamelen van 
steunbetuigingen middels het onlinesysteem als het in lid 3 bedoelde 
certificaat is afgeleverd. De organisatoren zorgen ervoor dat een kopie 
van dit certificaat publiek toegankelijk is op de voor het onlinesysteem 
gebruikte website. 

Uiterlijk 1 januari 2012 ontwikkelt de Commissie open source-software 
met de technische en veiligheidskenmerken die nodig zijn voor het 
naleven van de bepalingen van deze verordening met betrekking tot 
het online verzamelsysteem, en daarna onderhoudt ze deze software. 
De software wordt gratis ter beschikking gesteld. 

3. Wanneer het systeem voldoet aan lid 4, geeft de bevoegde instan
tie binnen een maand een certificaat af volgens het model dat is opge
nomen in bijlage IV. 

De lidstaten erkennen de certificaten die worden afgegeven door de 
bevoegde instanties van andere lidstaten. 

4. De beveiliging en de technische kenmerken van de onlinesystemen 
voor het verzamelen van steunbetuigingen zijn van dien aard dat: 

a) alleen natuurlijke personen online een steunbetuiging kunnen indie
nen; 

▼B
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b) de online verstrekte gegevens veilig worden verzameld en opgesla
gen, zodat ze niet kunnen worden gewijzigd of worden gebruikt voor 
een ander doel dan voor het steunen van het burgerinitiatief waar
voor ze werden verstrekt, en zodat de persoonsgegevens worden 
beschermd tegen vernietiging, hetzij per ongeluk, hetzij onrecht
matig, tegen verlies, vervalsing, niet-toegelaten verspreiding of toe
gang; 

c) het systeem formulieren voor steunbetuigingen kan produceren in 
een vorm die beantwoordt aan de modellen die zijn opgenomen in 
bijlage III, teneinde verificatie door de lidstaten overeenkomstig ar
tikel 8, lid 2, mogelijk te maken. 

5. Uiterlijk 1 januari 2012 stelt de Commissie overeenkomstig de in 
artikel 20, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure, technische specifica
ties vast voor de tenuitvoerlegging van lid 4. 

Artikel 7 

Minimumaantal ondertekenaars per lidstaat 

1. De ondertekenaars van een burgerinitiatief moeten afkomstig zijn 
uit ten minste een vierde van de lidstaten. 

2. In ten minste een vierde van de lidstaten moet het aantal onder
tekenaars ten minste het op het moment van registratie van het voor
gestelde burgerinitiatief in bijlage I vastgestelde minimumaantal burgers 
bedragen. Deze minimumaantallen komen overeen met het aantal in 
elke lidstaat gekozen leden van het Europees Parlement, vermenigvul
digd met 750. 

3. De Commissie past, middels gedelegeerde handelingen, in over
eenstemming met artikel 17 en met inachtneming van de voorwaarden 
zoals vermeld in de artikelen 18 en 19, bijlage I op passende wijze aan 
indien de samenstelling van het Europees Parlement wordt gewijzigd. 

4. Ondertekenaars worden beschouwd als afkomstig uit de lidstaat 
die verantwoordelijk is voor de verificatie van hun steunbetuiging, over
eenkomstig artikel 8, lid 1, tweede alinea. 

Artikel 8 

Verificatie en certificering van steunbetuigingen door de lidstaten 

1. Nadat de nodige steunbetuigingen zijn verzameld overeenkomstig 
de artikelen 5 en 7, dienen de organisatoren voor de verificatie en 
certificering van de steunbetuigingen deze in papieren of elektronische 
vorm in bij de bevoegde instanties als bedoeld in artikel 15. Hiervoor 
maken de organisatoren gebruik van het formulier in bijlage V en 
scheiden zij de papieren steunbetuigingen van de steunbetuigingen die 
elektronisch ondertekend zijn met een geavanceerde elektronische hand
tekening, en van de steunbetuigingen die middels een onlinesysteem zijn 
verzameld. 

De organisatoren dienen de steunbetuigingen als volgt in bij de betrok
ken lidstaat: 

a) bij de lidstaat van verblijf van de ondertekenaar of waarvan de 
ondertekenaar de nationaliteit bezit, zoals bedoeld in punt 1 van 
bijlage III, deel C, of 
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b) bij de lidstaat die het in de steunbetuiging vermelde persoonlijke 
identificatienummer of het persoonlijke identificatiedocument heeft 
verstrekt, zoals bedoeld in punt 2 van bijlage III, deel C. 

2. Binnen de drie maanden na ontvangst van het verzoek verifieert de 
bevoegde instantie de ingediende steunbetuigingen aan de hand van 
representatieve steekproeven, in voorkomend geval overeenkomstig de 
nationale wetten en praktijken. Op basis daarvan verstrekt zij de orga
nisatoren een certificaat volgens het model van bijlage VI, waarin het 
aantal geldige steunbetuigingen voor de betrokken lidstaat staat vermeld. 

Voor de verificatie van de steunbetuigingen is geen authentificatie van 
de handtekeningen vereist. 

3. Het in lid 2 bedoelde certificaat wordt kosteloos verstrekt. 

Artikel 9 

Indiening van een burgerinitiatief bij de Commissie 

Nadat de organisatoren de in artikel 8, lid 2, bedoelde certificaten 
hebben verkregen, en mits aan alle in deze verordening gestelde pro
cedures en voorwaarden is voldaan, kunnen zij het burgerinitiatief in
dienen bij de Commissie, vergezeld van informatie betreffende de steun 
en de financiering die zij voor dat initiatief hebben gekregen. Die in
formatie wordt in het register bekendgemaakt. 

Het bedrag aan steun en financiering uit enige bron dat boven het 
bedrag ligt bij overschrijding waarvan informatie moet worden verstrekt, 
is gelijk aan de som zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 2004/2003 
van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betref
fende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees 
niveau ( 1 ). 

Voor de toepassing van dit artikel maken de organisatoren gebruik van 
het formulier in bijlage VII, dat hij ingevuld en samen met een papieren 
of elektronische kopie van de in artikel 8, lid 2, bedoelde certificaten 
indient. 

Artikel 10 

Procedure voor de behandeling van een burgerinitiatief door de 
Commissie 

1. Wanneer de Commissie een burgerinitiatief ontvangt overeenkom
stig artikel 9, doet zij het volgende: 

a) zij publiceert het burgerinitiatief onverwijld in het register; 

b) zij ontvangt de organisatoren op een passend niveau om hen de 
gelegenheid te bieden de in het burgerinitiatief aan de orde gestelde 
kwestie in detail uiteen te zetten; 

c) zij deelt binnen drie maanden in een mededeling haar juridische en 
politieke conclusies over het burgerinitiatief mee, waarbij zij tevens 
vermeldt welke maatregelen zij eventueel gaat nemen, en waarom zij 
deze maatregelen (niet) neemt. 

▼B 
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2. De organisatoren, het Europees Parlement en de Raad worden in 
kennis gesteld van de in lid 1, punt c), bedoelde mededeling, die even
eens wordt gepubliceerd. 

Artikel 11 

Hoorzitting 

Wanneer aan de voorwaarden van artikel 10, lid 1, onder a) en b), wordt 
voldaan, worden de organisatoren, binnen de in artikel 10, lid 1, onder 
c), vermelde termijn, in de gelegenheid gesteld het burgerinitiatief tij
dens een openbare hoorzitting toe te lichten. De Commissie en het 
Europees Parlement zorgen ervoor dat deze hoorzitting in het Europees 
Parlement wordt georganiseerd, eventueel in samenwerking met andere 
instellingen en organen van de Unie die hieraan wensen deel te nemen, 
en zien erop toe dat de Commissie op passend niveau wordt vertegen
woordigd. 

Artikel 12 

Bescherming van persoonsgegevens 

1. Bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze 
verordening eerbiedigen de organisatoren van een burgerinitiatief en de 
bevoegde instanties van de lidstaten Richtlijn 95/46/EG en de nationale 
bepalingen die ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld. 

2. Wat de verwerking van de persoonsgegevens betreft, worden de 
organisatoren van een burgerinitiatief en de overeenkomstig artikel 15, 
lid 2, aangewezen bevoegde instanties beschouwd als voor de verwer
king verantwoordelijke in de zin van artikel 2, punt d), van Richtlijn 
95/46/EG. 

3. De organisatoren zorgen ervoor dat de voor een bepaald burger
initiatief verzamelde persoonsgegevens niet voor andere doeleinden 
worden gebruikt dan de ondersteuning van dit initiatief, en vernietigen 
alle steunbetuigingen die zij voor dit initiatief hebben ontvangen, als
mede alle kopieën daarvan, uiterlijk een maand nadat zij het initiatief bij 
de Commissie hebben ingediend overeenkomstig artikel 9, of uiterlijk 
18 maanden na de datum van registratie van een voorgesteld burger
initiatief, afhankelijk van het feit welke van de twee het eerst valt. 

4. De bevoegde instantie gebruikt de persoonsgegevens die zij voor 
een bepaald burgerinitiatief ontvangt alleen voor de verificatie van de 
steunbetuigingen overeenkomstig artikel 8, lid 2, en vernietigt alle 
steunbetuigingen en alle kopieën daarvan uiterlijk een maand nadat 
het in dat artikel bedoelde certificaat is verstrekt. 

5. Steunbetuigingen voor een bepaald burgerinitiatief en kopieën 
daarvan mogen na de in de leden 3 en 4 vermelde termijnen worden 
bewaard indien zulks noodzakelijk is voor juridische of administratieve 
procedures in verband met een burgerinitiatief. De organisatoren en de 
bevoegde autoriteiten vernietigen alle steunbetuigingen en kopieën daar
van uiterlijk een week na afronding van de bedoelde procedures middels 
een definitief besluit. 
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6. De organisatoren nemen passende technische en organisatorische 
maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, het
zij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen verlies, vervalsing, niet-toe
gelaten verspreiding of toegang, met name wanneer de verwerking door
zending van gegevens in een netwerk omvat, dan wel tegen enige 
andere vorm van onwettige verwerking. 

Artikel 13 

Aansprakelijkheid 

De organisatoren van burgerinitiatieven zijn overeenkomstig het toepas
selijke nationale recht aansprakelijk voor elke schade die zij daarbij 
veroorzaken. 

Artikel 14 

Sancties 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat organisatoren onderworpen zijn aan 
passende sancties voor overtredingen van deze verordening, en met 
name voor: 

a) valse verklaringen van organisatoren; 

b) frauduleus gebruik van de gegevens. 

2. De in lid 1 bedoelde sancties zijn doeltreffend, evenredig en af
schrikkend. 

Artikel 15 

Bevoegde instanties van de lidstaten 

1. Met het oog op de tenuitvoerlegging van artikel 6, lid 3, wijzen de 
lidstaten instanties aan die bevoegd zijn voor het afgeven van het in die 
bepaling bedoelde certificaat. 

2. Met het oog op de tenuitvoerlegging van artikel 8, lid 2, wijst elke 
lidstaat één instantie aan die bevoegd is voor het coördineren van de 
verificatie van de steunbetuigingen en voor het afgeven van het in die 
bepaling bedoelde certificaat. 

3. Uiterlijk 1 maart 2012 van deze verordening verstrekken de lid
staten de namen en adressen van de bevoegde instanties aan de Com
missie. 

4. De Commissie maakt de lijst van bevoegde instanties openbaar. 

Artikel 16 

Wijziging van de bijlagen 

De Commissie kan door middel van gedelegeerde handelingen overeen
komstig artikel 17 en met inachtneming van de voorwaarden van de 
artikelen 18 en 19, wijzigingen van de bijlagen bij deze verordening 
vaststellen, binnen het toepassingsgebied van de relevante bepalingen 
van deze verordening. 

Artikel 17 

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie 

1. De bevoegdheid tot vaststelling van de gedelegeerde handelingen 
bedoeld in artikel 16 wordt aan de Commissie verleend voor onbepaalde 
tijd. 

▼B
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2. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, 
stelt zij het Europees Parlement en de Raad daarvan gelijktijdig in 
kennis. 

3. De bevoegdheid tot vaststelling van gedelegeerde handelingen 
wordt de Commissie verleend onder de in de artikelen 18 en 19 gestelde 
voorwaarden. 

Artikel 18 

Intrekking van de bevoegdheidsdelegatie 

1. De bij artikel 16 verleende bevoegdheidsdelegatie kan te allen 
tijde door het Europees Parlement of de Raad worden ingetrokken. 

2. De instelling die een interne procedure is begonnen om te beslui
ten of zij de bevoegdheidsdelegatie wenst in te trekken, brengt de 
andere instelling en de Commissie hiervan binnen een redelijke termijn 
voordat een definitief besluit wordt genomen, op de hoogte en geeft 
daarbij aan welke gedelegeerde bevoegdheden mogelijk worden in
getrokken en waarom. 

3. Het besluit tot intrekking maakt een einde aan de delegatie van de 
bevoegdheden die in het besluit worden vermeld. Het besluit treedt 
onmiddellijk in werking of op een latere datum die in het besluit wordt 
vermeld. Het besluit laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet. Het wordt bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie. 

Artikel 19 

Bezwaar tegen gedelegeerde handelingen 

1. Het Europees Parlement of de Raad kan tegen de gedelegeerde 
handeling bezwaar maken binnen een termijn van twee maanden na de 
datum van kennisgeving. Op initiatief van het Europees Parlement of de 
Raad kan deze periode met twee maanden worden verlengd. 

2. Indien bij het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn het 
Europees Parlement noch de Raad bezwaar heeft gemaakt tegen de 
gedelegeerde handeling, wordt deze bekendgemaakt in het Publicatie
blad van de Europese Unie en treedt zij in werking op de daarin ver
melde datum. 

Indien zowel het Europees Parlement als de Raad de Commissie hebben 
meegedeeld dat zij voornemens zijn geen bezwaar aan te tekenen, kan 
de gedelegeerde handeling vóór het verstrijken van de termijn worden 
gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en in werking 
treden. 

3. Indien het Europees Parlement of de Raad bezwaar maakt tegen 
een gedelegeerde handeling binnen de in lid 1 bedoelde termijn, treedt 
deze niet in werking. De instelling die bezwaar aantekent tegen de 
gedelegeerde handeling geeft aan waarom zij dit doet. 
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Artikel 20 

Comité 

1. Bij de tenuitvoerlegging van artikel 6, lid 5, wordt de Commissie 
bijgestaan door een comité. 

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van 
Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 
van dat besluit. 

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt 
vastgesteld op drie maanden. 

Artikel 21 

Mededeling van nationale uitvoeringsbepalingen 

Iedere lidstaat deelt de Commissie mee welke specifieke bepalingen er 
zijn vastgesteld ter uitvoering van deze verordening. 

De Commissie stelt de andere lidstaten daarvan in kennis. 

Artikel 22 

Evaluatie 

Uiterlijk 1 april 2015, en daarna om de drie jaar, legt de Commissie het 
Europees Parlement en de Raad een verslag voor over de toepassing van 
deze verordening. 

Artikel 23 

Inwerkingtreding en toepassing 

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. 

Zij is van toepassing vanaf 1 april 2012. 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks 
toepasselijk in elke lidstaat. 

▼B
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BIJLAGE I 

MINIMUMAANTAL ONDERTEKENAARS PER LIDSTAAT 

België 15 750 

Bulgarije 12 750 

Tsjechië 15 750 

Denemarken 9 750 

Duitsland 72 000 

Estland 4 500 

Ierland 8 250 

Griekenland 15 750 

Spanje 40 500 

Frankrijk 55 500 

Kroatië 8 250 

Italië 54 750 

Cyprus 4 500 

Letland 6 000 

Litouwen 8 250 

Luxemburg 4 500 

Hongarije 15 750 

Malta 4 500 

Nederland 19 500 

Oostenrijk 13 500 

Polen 38 250 

Portugal 15 750 

Roemenië 24 000 

Slovenië 6 000 

Slowakije 9 750 

Finland 9 750 

Zweden 15 000 

Verenigd Koninkrijk 54 750 

▼M4
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BIJLAGE II 

INFORMATIE DIE MOET WORDEN VERSTREKT VOOR DE 
REGISTRATIE VAN EEN VOORGESTELD BURGERINITIATIEF 

1. de titel van het voorgestelde burgerinitiatief, in maximaal 100 karakters; 

2. het onderwerp, in maximaal 200 karakters; 

3. een beschrijving van de doelstellingen van het voorgestelde burgerinitiatief 
waarop de Commissie wordt verzocht te reageren, in maximaal 500 karakters; 

4. de bepalingen van de Verdragen die door de organisatoren relevant worden 
geacht voor de voorgestelde maatregel; 

5. naam, adres, nationaliteit en geboortedatum van de zeven leden van het bur
gercomité, met een specifieke vermelding van de vertegenwoordiger en de 
plaatsvervanger en hun e-mailadres en telefoonnummer ( 1 ); 

6. documenten waaruit de naam, het adres, de nationaliteit en de geboortedatum 
van elk van de zeven leden van het burgercomité blijkt; 

7. alle bronnen waaruit steun en financiering voor het voorgestelde burgerinitia
tief afkomstig zijn ten tijde van de registratie ( 1 ). 

Organisatoren kunnen nadere informatie over het onderwerp, de doelstellingen 
en de achtergrond van het voorgestelde burgerinitiatief verstrekken in een 
bijlage. Indien gewenst, kunnen zij ook een ontwerp van rechtshandeling 
indienen. 

▼M3 

( 1 ) Privacyverklaring: overeenkomstig artikel 11 van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van 
natuurlĳke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de com
munautaire instellingen en organen en betreffende het vrĳe verkeer van die gegevens, 
worden betrokkenen op de hoogte gesteld van het feit dat deze persoonsgegevens door 
de Commissie worden verzameld voor de procedure van het burgerinitiatief. Alleen de 
volledige naam van de organisatoren, het e-mailadres van de contactpersonen en infor
matie met betrekking tot de bronnen van steun en financiering worden in het online
register van de Commissie openbaar gemaakt voor het publiek. Betrokkenen mogen na 
het verstrijken van een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de datum van registratie 
van een burgerinitiatief, op basis van zwaarwegende legitieme gronden die met hun 
specifieke situatie verband houden, bezwaar aantekenen tegen de openbaarmaking van 
hun persoonsgegevens, en te allen tijde vragen om rectificatie van die gegevens en om 
verwijdering van hun persoonsgegevens uit het onlineregister van de Commissie.
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Deel C 

1. Vereisten voor de lidstaten die niet vereisen dat een persoonlijk identifi
catienummer/persoonlijk identificatiedocumentnummer wordt verstrekt 
(steunbetuigingsformulier — deel A) 

Lidstaat Ondertekenaars wier steunbetuiging bij de betrokken lidstaat 
wordt ingediend 

België — personen die in België verblijven 
— Belgische onderdanen die buiten het land verblijven 

indien ze de nationale instanties van hun verblijf
plaats op de hoogte hebben gesteld 

Denemarken — personen die in Denemarken verblijven 
— Deense onderdanen die buiten het land verblijven 

indien ze de nationale instanties van hun verblijf
plaats op de hoogte hebben gesteld 

Duitsland — personen die in Duitsland verblijven 
— Duitse onderdanen die buiten het land verblijven 

indien ze de nationale instanties van hun verblijf
plaats op de hoogte hebben gesteld 

Estland — personen die in Estland verblijven 
— Estse onderdanen die buiten het land verblijven 

Ierland — personen die in Ierland verblijven 

Luxemburg — personen die in Luxemburg verblijven 
— Luxemburgse onderdanen die buiten het land verblij

ven indien ze de nationale instanties van hun ver
blijfplaats op de hoogte hebben gesteld 

Nederland — personen die in Nederland verblijven 
— Nederlandse onderdanen die buiten het land verblij

ven 

Slowakije — personen die in Slowakije verblijven 
— Slowaakse onderdanen die buiten het land verblijven 

Finland — personen die in Finland verblijven 
— Finse onderdanen die buiten het land verblijven 

Verenigd Konink
rijk 

— personen die in het Verenigd Koninkrijk verblijven 

2. Lijst van lidstaten die vereisen dat één van de hieronder vermelde per
soonlijke identificatienummers/persoonlijke identificatiedocumentnum
mers die door de betrokken lidstaat zijn afgegeven, wordt verstrekt 
(steunbetuigingsformulier — deel B) 

BULGARIJE 

— Единен граждански номер (persoonlijk identificatienummer) 

TSJECHIË 

— Občanský průkaz (nationale identiteitskaart) 

— Cestovní pas (paspoort) 

GRIEKENLAND 

— Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (identiteitskaart) 

▼M5
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— Διαβατήριο (paspoort) 

— Βεβαίωση Εγγραφής Πολιτών Ε.Ε./Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης 
διαμονής πολίτη Ε.Ε. (verblijfsvergunning/permanente verblijfsvergun
ning) 

SPANJE 

— Documento Nacional de Identidad (identiteitskaart) 

— Pasaporte (paspoort) 

— Número de Identidad de Extranjero, de la tarjeta o certificado, correspon
diente a la inscripción en el Registro Central de Extranjeros (identificatie
nummer voor buitenlanders (NIE), van de kaart of het certificaat, dat 
overeenstemt met de registratie in het centraal register voor buitenlanders) 

FRANKRIJK 

— Passeport (paspoort) 

— Carte nationale d'identité (nationale identiteitskaart) 

KROATIË 

— Osobni identifikacijski broj (persoonlijk identificatienummer) 

ITALIË 

— Passaporto, inclusa l'indicazione dell'autorità di rilascio (paspoort, met 
vermelding van de autoriteit van afgifte) 

— Carta de identitá, inclusa l'indicazione dell'autorità di rilascio (identiteits
kaart, met vermelding van de autoriteit van afgifte) 

CYPRUS 

— Δελτίο Ταυτότητας (identiteitskaart van onderdaan of ingezetene) 

— Διαβατήριο (paspoort) 

LETLAND 

— Personas kods (persoonlijk identificatienummer) 

LITOUWEN 

— Asmens kodas (persoonlijk identificatienummer) 

HONGARIJE 

— személyazonosító igazolvány (identiteitskaart) 

— útlevél (paspoort) 

— személyi azonosító szám (személyi szám) (persoonlijk identificatienum
mer) 

MALTA 

— Karta tal-Identità (identiteitskaart) 

— Dokument ta residenza (verblijfsdocument) 

OOSTENRIJK 

— Reisepass (paspoort) 

— Personalausweis (identiteitskaart) 

POLEN 

— Numer ewidencyjny PESEL (PESEL-identificatienummer) 

PORTUGAL 

— Bilhete de identidade (identiteitskaart) 

— Passaporte (paspoort) 

— Cartão de Cidadão (burgerbewijs) 

▼M5
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ROEMENIË 

— carte de identitate (identiteitskaart) 

— pașaport (paspoort) 

— certificat de înregistrare (registratiebewijs) 

— cartea de rezidență permanentă pentru cetățenii UE (permanente verblijfs
vergunning voor EU-burgers) 

— Cod Numeric Personal (persoonlijk identificatienummer) 

SLOVENIË 

— Enotna matična številka občana (persoonlijk identificatienummer) 

ZWEDEN 

— Personnummer (persoonlijk identificatienummer) 

▼M5
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BIJLAGE IV 

CERTIFICAAT TER BEVESTIGING VAN HET FEIT DAT HET 
SYSTEEM VOOR HET ONLINE VERZAMELEN VAN 
STEUNBETUIGINGEN IN OVEREENSTEMMING IS MET 
VERORDENING (EU) Nr. 211/2011 VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD VAN 16 FEBRUARI 2011 BETREFFENDE 

HET BURGERINITIATIEF 

… (naam van de bevoegde instantie) van … (lidstaat) verklaart hierbij dat het 
systeem voor het online verzamelen van steunbetuigingen … (internetadres) dat 
is gebruikt voor het verzamelen van steunbetuigingen voor … (titel van het 
voorgestelde burgerinitiatief) voldoet aan de desbetreffende bepalingen van Ver
ordening (EU) nr. 211/2011. 

Datum, handtekening en officiële stempel van de bevoegde instantie: 

▼B
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BIJLAGE V 

FORMULIER VOOR HET INDIENEN VAN STEUNBETUIGINGEN BIJ DE BEVOEGDE 
NATIONALE INSTANTIE 

▼M5
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BIJLAGE VI 

CERTIFICAAT BETREFFENDE HET AANTAL GELDIGE 
STEUNBETUIGINGEN VOOR … (LIDSTAAT) 

… (naam van de bevoegde instantie) van … (lidstaat), verklaart hierbij, na de bij 
artikel 8 van Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de 
Raad van 16 februari 2011 betreffende het burgerinitiatief vereiste verificaties te 
hebben verricht, dat … steunbetuigingen voor het voorgestelde burgerinitiatief 
met registratienummer … geldig zijn volgens de bepalingen van genoemde ver
ordening. 

Datum, handtekening en officiëel stempel van de bevoegde instantie: 

▼B
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BIJLAGE VII 

FORMULIER VOOR HET INDIENEN VAN EEN BURGERINITIATIEF BIJ DE 
EUROPESE COMMISSIE 

▼M5
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Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschĳnt buiten de verantwoordelĳkheid van de instellingen

►B BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

van 9 maart 1994

inzake het statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening
van zijn ambt

(94/262/EGKS, EG, Euratom)

(PB L 113 van 4.5.1994, blz. 15)

Gewĳzigd bĳ:

Publicatieblad

nr. blz. datum

►M1 Besluit 2002/262/EG, EGKS, Euratom van het Europees Parlement van
14 maart 2002

L 92 13 9.4.2002

►M2 Besluit 2008/587/EG, Euratom van het Europees Parlement van 18 juni
2008

L 189 25 17.7.2008

1994D0262 — NL— 31.07.2008 — 002.001— 1

F3_Besluit inzake het statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt

- 239 - 



▼B

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

van 9 maart 1994

inzake het statuut van de Europese ombudsman en de algemene
voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt

(94/262/EGKS, EG, Euratom)

HET EUROPEES PARLEMENT,

Gelet op de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschap-
pen, inzonderheid artikel 138 E, lid 4, van het Verdrag tot oprichting
van de Europese Economische Gemeenschap, ►M2 __________ ◄
en artikel 107 D, lid 4, van het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie,

Gezien het advies van de Commissie,

Gezien de goedkeuring van de Raad,

Overwegende dat het statuut van de Europese ombudsman en de alge-
mene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt moeten worden
vastgesteld, een en ander met inachtneming van de bepalingen van de
Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen;

Overwegende dat de voorwaarden moeten worden vastgesteld waaron-
der bij de Europese ombudsman een klacht kan worden ingediend en
dat tevens moet worden vastgesteld welk verband er bestaat tussen de
uitoefening van het ambt van ombudsman en de gerechtelijke of admi-
nistratieve procedures;

▼M2
Overwegende dat de ombudsman, die ook op eigen initiatief kan op-
treden, moet kunnen beschikken over alle elementen die voor de uit-
oefening van zijn ambt nodig zijn; dat de communautaire instellingen en
organen de ombudsman daartoe desgewenst de door hem verlangde
inlichtingen dienen te verstrekken, onverminderd de plicht die op de
ombudsman rust om die gegevens niet te verspreiden; dat de toegang tot
gerubriceerde gegevens en documenten, met name gevoelige documen-
ten in de zin van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1049/2001 (1),
onderworpen moet zijn aan naleving van de veiligheidsregels van de
desbetreffende communautaire instellingen of organen; dat de instellin-
gen of organen die de hiervoor bedoelde gerubriceerde gegevens of
documenten verstrekken zoals vermeld in de eerste alinea van artikel 3,
lid 2, de ombudsman van de rubricering daarvan op de hoogte dienen te
stellen; dat de ombudsman voor de tenuitvoerlegging van regels bedoeld
in eerste alinea van artikel 3, lid 2, met de desbetreffende instellingen of
organen overeenstemming dient te bereiken over de voorwaarden voor
de behandeling van gerubriceerde gegevens en documenten en andere
informatie die valt onder de verplichting inzake beroepsgeheim; dat
wanneer de ombudsman de gevraagde bijstand niet wordt verleend,
hij hiervan melding maakt aan het Europees Parlement, dat passende
stappen dient te ondernemen;

▼B
Overwegende dat moet worden vastgesteld welke procedures moeten
worden gevolgd wanneer uit het onderzoek van de ombudsman blijkt
dat er sprake is van wanbeheer; dat tevens moet worden voorgeschreven
dat de ombudsman aan het einde van iedere jaarlijkse zitting van het
Europees Parlement een algemeen verslag indient;

Overwegende dat de ombudsman en zijn personeel verplicht zijn de
informatie waarvan zij bij de uitoefening van hun taak kennis hebben
genomen, geheim te houden; dat, indien de ombudsman in het kader
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(1) Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van
30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het
Europees Parlement en de Raad en de Commissie (PB L 145 van
31.5.2001, blz. 43).
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▼B

van een onderzoek kennis heeft genomen van feiten die zijns inziens
onder het strafrecht vallen, hij de bevoegde autoriteiten hier evenwel
van op de hoogte dient te brengen;

Overwegende dat moet worden voorzien in de mogelijkheid dat de
ombudsman, met eerbiediging van de nationale wetgeving die van toe-
passing is, samenwerkt met soortgelijke autoriteiten die in bepaalde Lid-
Staten functioneren;

Overwegende dat de ombudsman door het Europees Parlement aan het
begin van elke zittingsduur voor de gehele periode moet worden be-
noemd; dat hij moet worden gekozen uit vooraanstaande persoonlijk-
heden die burgers zijn van de Unie en alle vereiste waarborgen van
onafhankelijkheid en bekwaamheid bieden;

Overwegende dat moet worden vastgesteld onder welke voorwaarden de
ambtsvervulling van de ombudsman eindigt;

Overwegende dat de ombudsman zijn ambt volkomen onafhankelijk
dient uit te oefenen, waartoe hij zich bij zijn ambtsaanvaarding ten
overstaan van het Hof van Justitie plechtig verbindt; dat moet worden
bepaald welke werkzaamheden met het ambt van ombudsman onvere-
nigbaar zijn, terwijl tevens zijn bezoldiging en de voor hem geldende
voorrechten en immuniteiten moeten worden vastgesteld;

Overwegende dat er regelingen moeten worden vastgesteld voor de
ambtenaren en personeelsleden van het secretariaat dat de ombudsman
terzijde zal staan, en voor de begroting daarvoor; dat de ombudsman
zijn zetel heeft in dezelfde plaats als het Europees Parlement;

Overwegende dat de ombudsman de uitvoeringsbepalingen van dit be-
sluit dient vast te stellen; dat er voorts een aantal overgangsbepalingen
moet worden vastgesteld voor de eerste ombudsman die na de inwer-
kingtreding van het Verdrag betreffende de Europese Unie wordt be-
noemd,

BESLUIT:

Artikel 1

1. Het statuut van de ombudsman en de algemene voorwaarden voor
de uitoefening van zijn ambt worden overeenkomstig artikel 138 E, lid
4, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Ge-
meenschap, ►M2 __________ ◄ en artikel 107 D, lid 4, van het
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomener-
gie vastgesteld in het onderhavige besluit.

2. De ombudsman vervult zijn taak met inachtneming van de bij de
Verdragen aan de communautaire Instellingen en organen verleende
bevoegdheden.

3. De ombudsman mag niet interveniëren in een procedure voor de
rechter en evenmin de gegrondheid van een rechterlijke beslissing in
twijfel trekken.

Artikel 2

1. De ombudsman draagt er conform de in de genoemde Verdragen
vastgestelde voorwaarden en beperkingen toe bij gevallen van wanbe-
heer bij het optreden van de communautaire Instellingen en organen,
met uitzondering van het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste
aanleg bij de uitoefening van hun gerechtelijke taak, aan het licht te
brengen en aanbevelingen te doen om dit te verhelpen. Over het op-
treden van enige andere autoriteit of persoon kan bij de ombudsman
geen klacht worden ingediend.

2. Elke burger van de Unie of elke natuurlijke of rechtspersoon met
verblijfplaats of statutaire zetel in een Lid-Staat van de Unie, heeft het
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▼B

recht zich rechtstreeks of via een lid van het Europees Parlement tot de
ombudsman te wenden met een klacht over een geval van wanbeheer bij
het optreden van de communautaire Instellingen of organen, met uit-
zondering van het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg bij
de uitoefening van hun gerechtelijke taak. De ombudsman stelt de be-
trokken instelling of het betrokken orgaan onmiddellijk na ontvangst
van een klacht op de hoogte.

3. Uit de klacht moet het onderwerp blijken alsmede de identiteit van
de persoon van wie zij uitgaat. Deze persoon kan verzoeken om een
vertrouwelijke behandeling.

4. De klacht moet zijn ingediend binnen twee jaar na de datum
waarop degene die de klacht indient, in kennis is gesteld van de feiten
die aan de klacht ten grondslag liggen. Voorafgaand aan de klacht
moeten de passende administratieve stappen bij de betrokken Instellin-
gen of organen zijn ondernomen.

5. De ombudsman kan de indiener van de klacht adviseren zich tot
een andere instantie te wenden.

6. De bij de ombudsman ingediende klachten schorsen niet de voor
een beroep op de rechter of een administratief beroep vastgestelde ter-
mijnen.

7. Wanneer de ombudsman vanwege een lopende of afgeronde ge-
rechtelijke procedure over de vermeende feiten, een klacht niet ontvan-
kelijk moet verklaren of een eind moet maken aan de behandeling
ervan, worden de resultaten van het onderzoek dat hij eventueel reeds
heeft verricht ter zijde gelegd.

8. Bij de ombudsman kunnen slechts klachten worden ingediend over
de arbeidsbetrekkingen tussen de communautaire Instellingen of organen
en hun ambtenaren of andere personeelsleden indien de betrokkene de
o.a. in artikel 90, lid 1 en lid 2, van het Statuut van de ambtenaren
vastgelegde mogelijkheden tot het indienen van een verzoek of een
klacht heeft uitgeput, en nadat de termijnen voor het antwoord van de
autoriteit tot welke hij zich heeft gericht, zijn verstreken.

9. De ombudsman stelt de indiener van de klacht zo spoedig moge-
lijk in kennis van het gevolg dat aan de klacht is gegeven.

Artikel 3

1. De ombudsman gaat op eigen initiatief of ingevolge een klacht
over tot alle onderzoeken die hij nodig acht om een vermoed geval van
wanbeheer bij het optreden van de communautaire Instellingen en or-
ganen op te lossen. Hij brengt de betrokken Instelling of het betrokken
orgaan hiervan op de hoogte. Deze kunnen hem alle dienstige opmer-
kingen doen toekomen.

▼M2
2. De communautaire instellingen en organen zijn gehouden de ge-
vraagde inlichtingen aan de ombudsman te verstrekken en hem inzage te
verlenen van de desbetreffende stukken. Toegang tot gerubriceerde ge-
gevens en documenten, met name gevoelige documenten in de zin van
artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1049/2001, is onderworpen aan
naleving van de veiligheidsregels van de desbetreffende communautaire
instellingen of organen.

De instellingen of organen die de in de eerste alinea bedoelde gerubri-
ceerde gegevens of documenten verstrekken, stellen de ombudsman van
de rubricering daarvan op de hoogte.

Voor de tenuitvoerlegging van de in de eerste alinea bedoelde regels,
dient de ombudsman met de desbetreffende instellingen of organen
overeenstemming te bereiken over de voorwaarden voor de behandeling
van gerubriceerde gegevens of documenten en andere informatie die valt
onder de verplichting inzake beroepsgeheim.
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▼M2

De instellingen of organen geven alleen na voorafgaande toestemming
van de betrokken lidstaat inzage van documenten van een lidstaat die op
grond van een wettelijke bepaling of enig ander voorschrift geheim zijn.

Zij geven geen inzage van andere documenten van een lidstaat dan
nadat zij de betrokken lidstaat daarvan in kennis hebben gesteld.

In geen van beide gevallen mag de ombudsman, overeenkomstig arti-
kel 4, de inhoud van deze documenten bekendmaken.

De ambtenaren en andere personeelsleden van de communautaire instel-
lingen en organen dienen te getuigen als de ombudsman hun daarom
verzoekt; zij blijven gebonden door de toepasselijke bepalingen van het
Statuut van de ambtenaren, met name door hun verplichting inzake
beroepsgeheim.

▼B
3. De autoriteiten van de Lid-Staten zijn gehouden op verzoek van de
ombudsman via de Permanente Vertegenwoordigingen van de Lid-Sta-
ten bij de Europese Gemeenschappen alle informatie te verstrekken die
licht kan werpen op gevallen van wanbeheer door de communautaire
Instellingen of organen, tenzij die informatie onder wettelijke of be-
stuursrechtelijke bepalingen op het gebied van de geheimhouding valt
of onder andere voorschriften waardoor zij niet doorgegeven mag wor-
den. In het laatste geval kan de betrokken Lid-Staat de ombudsman
echter toestaan van die informatie kennis te nemen op voorwaarde dat
hij zich ertoe verbindt de inhoud niet te verspreiden.

4. Wanneer de gevraagde bijstand niet wordt verleend, wordt het
Europees Parlement hiervan door de ombudsman op de hoogte gebracht
en moet het de nodige stappen ondernemen.

5. De ombudsman tracht zoveel mogelijk met de betrokken Instel-
lingen of organen tot een oplossing te komen om een eind te maken aan
de gevallen van wanbeheer en met betrekking tot de ingediende klacht
genoegdoening te verschaffen.

6. Indien de ombudsman een geval van wanbeheer ontdekt, wendt hij
zich tot de betrokken Instelling of het betrokken orgaan en doet even-
tueel ontwerp-aanbevelingen. De Instelling of het orgaan in kwestie
stuurt de ombudsman binnen een termijn van drie maanden een om-
standig advies.

7. De ombudsman dient vervolgens bij het Europees Parlement en de
betrokken Instelling of het betrokken orgaan een verslag in. Hij kan
daarin aanbevelingen doen. De indiener van de klacht wordt door de
ombudsman op de hoogte gebracht van het resultaat van het onderzoek,
van het advies van de betrokken Instelling of het betrokken orgaan en
van de eventuele aanbevelingen van de ombudsman.

8. Aan het einde van elke jaarlijkse zitting legt de ombudsman het
Europees Parlement een verslag voor met het resultaat van zijn onder-
zoeken.

▼M2

Artikel 4

1. De ombudsman en zijn personeel — op wie artikel 287 van het
Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en
artikel 194 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap voor Atoomenergie van toepassing zijn — mogen de gegevens en
documenten waarvan zij bij hun onderzoek kennis hebben genomen niet
verspreiden. Zij zijn met name gehouden gerubriceerde gegevens of aan
de ombudsman verstrekte documenten, met name gevoelige documenten
in de zin van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1049/2001 en docu-
menten die vallen onder de communautaire wetgeving ten aanzien van
de bescherming van persoonsgegevens, evenals gegevens die de indie-
ner van de klacht of andere betrokken personen schade zouden kunnen
berokkenen, niet te verspreiden, zulks onverminderd lid 2.
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▼M2

2. Indien hij in het kader van een onderzoek kennis heeft genomen
van feiten die zijns inziens onder het strafrecht vallen, brengt de om-
budsman via de Permanente Vertegenwoordigingen van de lidstaten bij
de Europese Gemeenschappen de ter zake bevoegde nationale autoritei-
ten en, voor zover de zaak onder de bevoegdheden daarvan valt, de
bevoegde communautaire instellingen, organen of diensten die belast
zijn met fraudebestrijding hiervan onverwijld op de hoogte; in voorko-
mend geval stelt de ombudsman de communautaire instelling of het
communautaire orgaan waartoe de betrokken ambtenaar of het betrok-
ken personeelslid behoort hiervan ook op de hoogte. Deze instelling of
dit orgaan kan dan eventueel artikel 18, tweede alinea van het Protocol
betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeen-
schappen toepassen. De ombudsman kan ook de betrokken communau-
taire instellingen of organen op de hoogte brengen van feiten die onge-
oorloofd gedrag van een van hun ambtenaren of personeelsleden aan het
licht brengen.

Artikel 4 bis

De ombudsman en zijn personeel behandelen verzoeken om toegang
van het publiek tot documenten — andere dan die bedoeld in artikel 4,
lid 1 — overeenkomstig de voorwaarden en beperkingen van Verorde-
ning (EG) nr. 1049/2001.

Artikel 5

1. Indien zulks de doeltreffendheid van zijn onderzoek kan vergroten
en de rechten en belangen van degenen die klachten bij hem indienen
beter kan beschermen, kan de ombudsman, met eerbiediging van de
nationale wetgeving die van toepassing is, samenwerken met soortge-
lijke functionarissen die in bepaalde lidstaten fungeren. De ombudsman
kan langs die weg geen documenten opeisen die op grond van artikel 3
niet voor hem toegankelijk zijn.

2. Binnen de grenzen van zijn functie als vastgesteld in artikel 195
van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en arti-
kel 107 D van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap voor Atoomenergie kan de ombudsman op dezelfde voorwaarden
samenwerken met de voor het bevorderen en beschermen van de grond-
rechten bevoegde instellingen en organen van de lidstaten, waarbij dou-
blures moeten worden voorkomen.

▼B

Artikel 6

1. Na elke verkiezing voor het Europees Parlement wordt de om-
budsman voor de zittingsduur van deze Instelling benoemd. Hij is her-
benoembaar.

2. De ombudsman wordt gekozen uit vooraanstaande persoonlijkhe-
den die burgers zijn van de Unie, politieke en burgerrechten bezitten,
alle waarborgen van onafhankelijkheid bieden en in hun land voldoen
aan alle voorwaarden voor de uitoefening van de hoogste rechterlijke
functies of wier ervaring en bekwaamheid voor de uitoefening van de
functies van de ombudsman algemeen bekend zijn.

Artikel 7

1. De ambtsvervulling van de ombudsman eindigt bij het verstrijken
van zijn ambtsperiode of bij vrijwillig ontslag of ontslag ambtshalve.

2. Behoudens bij ontslag ambtshalve blijft de ombudsman in functie
totdat in zijn vervanging is voorzien.

3. Wanneer de ombudsman zijn ambt voortijdig neerlegt, wordt bin-
nen drie maanden na het vacant komen van de post een opvolger be-
noemd die tot het eind van de zittingsduur in functie blijft.
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▼B

Artikel 8

Een ombudsman die niet langer voldoet aan de eisen voor de uitoefe-
ning van zijn ambt of op ernstige wijze is tekortgeschoten, kan op
verzoek van het Europees Parlement door het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen van zijn ambt worden ontheven.

Artikel 9

1. De ombudsman oefent zijn ambt vokomen onafhankelijk uit in het
algemene belang van de Gemeenschappen en van de burgers van de
Unie. Bij de vervulling van zijn taken vraagt noch aanvaardt hij in-
structies van enige regering of enig lichaam. Hij onthoudt zich van
handelingen die onverenigbaar zijn met de aard van zijn werkzaamhe-
den.

2. Bij zijn ambtsaanvaarding verbindt de ombudsman zich er ten
overstaan van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
plechtig toe zijn functie geheel onafhankelijk en onpartijdig te zullen
uitoefenen en tijdens de hele duur van zijn functie en na beëindiging
ervan de verplichtingen die uit zijn taak voortvloeien te zullen naleven,
en met name eerlijkheid en kiesheid bij het aanvaarden van bepaalde
functies of voordelen na de beëindiging van zijn ambtsperiode te zullen
betrachten.

Artikel 10

1. Gedurende zijn ambtsperiode mag de ombudsman geen andere
politieke, administratieve of beroepswerkzaamheden, al dan niet tegen
beloning, verrichten.

2. De ombudsman wordt wat zijn bezoldiging, vergoedingen en pen-
sioenen betreft, gelijkgesteld aan een rechter bij het Hof van Justitie van
de Europese Gemeenschappen.

3. De artikelen 12 tot en met 15 en 18 van het Protocol betreffende
de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen zijn
van toepassing op de ombudsman en de ambtenaren en personeelsleden
van zijn secretariaat.

Artikel 11

1. De ombudsman wordt terzijde gestaan door een secretariaat. Hij
benoemt het hoofd daarvan.

2. De ambtenaren en personeelsleden van het secretariaat van de
ombudsman zijn onderworpen aan de verordeningen en regelingen
van toepassing op de ambtenaren en andere personeelsleden van de
Europese Gemeenschappen. Hun aantal wordt jaarlijks vastgesteld in
het kader van de begrotingsprocedure (1).

3. De bij het secretariaat van de ombudsman aangestelde ambtenaren
van de Europese Gemeenschappen en van de Lid-Staten worden ge-
detacheerd in het belang van de dienst met de garantie dat zij bij terug-
keer in hun instelling van oorsprong volledige rechten kunnen doen
gelden.

4. Voor vraagstukken betreffende zijn personeel wordt de ombuds-
man gelijkgesteld aan de Instellingen in de zin van artikel 1 van het
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.
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(1) In een gemeenschappelijke verklaring van de drie Instellingen zullen de
hoofdbeginselen worden omschreven betreffende het aantal personeelsleden
in dienst van de ombudsman alsmede de hoedanigheid van tijdelijk of con-
tractueel functionaris van de personen die belast worden met het verrichten
van onderzoek.
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▼M1

__________

▼B

Artikel 13

De ombudsman heeft zijn zetel in dezelfde plaats als het Europees
Parlement (1).

Artikel 14

De ombudsman stelt de uitvoeringsbepalingen van dit besluit vast.

Artikel 15

De eerste na de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de Euro-
pese Unie benoemde ombudsman wordt benoemd voor de resterende
termijn van de zittingsduur van het Europees Parlement.

▼M1
__________

▼B

Artikel 17

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen en treedt in werking op de datum van bekendmaking.
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(1) Zie het besluit in onderlinge overeenstemming genomen door de Vertegen-
woordigers van de Regeringen der Lid-Staten inzake de vaststelling van de
zetels van de Instellingen en van bepaalde organisaties en diensten van de
Europese Gemeenschappen (PB nr. C 341 van 23.12.1992, blz. 1).
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VERORDENING (EU, EURATOM) Nr. 1141/2014 VAN HET 
EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

van 22 oktober 2014 

betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke 
partijen en Europese politieke stichtingen 

HOOFDSTUK I 

ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1 

Onderwerp 

Bij deze verordening worden de voorwaarden vastgesteld betreffende 
het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau 
(hierna: „Europese politieke partijen”) en politieke stichtingen op Euro
pees niveau (hierna: „Europese politieke stichtingen”). 

Artikel 2 

Definities 

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 

1. „politieke partij”: een vereniging van burgers: 

— die politieke doeleinden nastreeft, en 

— die erkend is door, of opgericht is in overeenstemming met, de 
rechtsorde van ten minste één lidstaat; 

2. „politieke alliantie”: een gestructureerde samenwerking tussen poli
tieke partijen en/of burgers; 

3. „Europese politieke partij”: een „politieke alliantie” die politieke 
doeleinden nastreeft en in overeenstemming met de voorwaarden 
en procedures van deze verordening bij de conform artikel 6 opge
richte Autoriteit voor Europese politieke partijen en stichtingen is 
geregistreerd; 

4. „Europese politieke stichting”: een entiteit die formeel verbonden is 
met een Europese politieke partij, die in overeenstemming met de 
voorwaarden en procedures van deze verordening bij de Autoriteit 
is geregistreerd, en waarvan de activiteiten, binnen de doelstellingen 
en fundamentele waarden die de Unie nastreeft, het bereiken van de 
doelstellingen van de Europese politieke partij dichterbij kunnen 
helpen brengen door een of meer van de volgende taken uit te 
voeren: 

a) het maken van observaties en analyses, en het leveren van bij
dragen aan het debat over Europese politieke aangelegenheden 
en het proces van Europese integratie; 

b) het ontwikkelen van activiteiten in verband met Europees over
heidsbeleid, zoals het organiseren en mede mogelijk maken van 
studiebijeenkomsten, opleidingen, conferenties en studies over 
dergelijke aangelegenheden voor betrokkenen en belanghebben
den, waaronder jongerenorganisaties en andere vertegenwoordi
gers van het maatschappelijk middenveld; 

▼B
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c) het ontwikkelen van samenwerking ter bevordering van de de
mocratie, ook in derde landen; 

d) het kader te vormen waarbinnen nationale politieke stichtingen, 
academici en andere relevante actoren op Europees niveau kun
nen samenwerken; 

5. „regionaal parlement” of „regionale assemblee”: orgaan waarvan de 
leden ofwel een regionaal gekozen ambt vervullen ofwel politiek 
verantwoording schuldig zijn aan een gekozen vergadering; 

6. „financiering uit de algemene begroting van de Europese Unie”: een 
subsidie toegekend conform deel 1, titel VI, dan wel een bijdrage 
toegekend conform titel VIII van deel 2 van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 966//2012 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 ) 
(„het Financieel Reglement”); 

7. „donatie”: alle schenkingen in geld, alle giften in natura, levering 
onder de marktwaarde van alle goederen, diensten (waaronder le
ningen) of werken en/of andere transacties die een economisch 
voordeel vormen voor de betrokken Europese politieke partij of 
Europese politieke stichting, met uitzondering van bijdragen van 
leden en gebruikelijke door individuele personen op vrijwillige ba
sis uitgevoerde politieke activiteiten; 

8. „bijdrage van leden”: elke betaling in geld, waaronder lidmaat
schapsbijdragen, of elke bijdrage in natura, of levering onder de 
marktwaarde van goederen, diensten (waaronder leningen) of wer
ken en/of andere transacties die, indien aan de Europese politieke 
partij of de Europese politieke stichting verstrekt door één van hun 
leden, de betrokken Europese politieke partij of Europese politieke 
stichting economisch voordeel opleveren, met uitzondering van ge
bruikelijke door individuele personen op vrijwillige basis uitge
voerde politieke activiteiten; 

9. „jaarlijkse begroting” voor de toepassing van de artikelen 20 en 27: 
het totale bedrag van de uitgaven van een bepaald jaar, zoals ver
meld in de jaarrekening van de betrokken Europese politieke partij 
of de betrokken Europese politieke stichting; 

▼M1 
10. „nationaal contactpunt”: één of meer personen die door de be

voegde autoriteiten van de lidstaat specifiek is/zijn belast met de 
uitwisseling van informatie inzake de toepassing van deze 
verordening; 

▼B 
11. „zetel”: de plaats waar de centrale administratie van de Europese 

politieke partij of de Europese politieke stichting gevestigd is; 

12. „samenloop van inbreuken”: twee of meer inbreuken, begaan in het 
kader van één onrechtmatige handeling; 

▼B 

( 1 ) Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de 
Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van 
toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, 
blz. 1).
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13. „herhaalde inbreuk”: een inbreuk, gepleegd binnen vijf jaar nadat 
aan de overtreder een sanctie is opgelegd voor eenzelfde inbreuk. 

HOOFDSTUK II 

STATUUT VAN EUROPESE POLITIEKE PARTIJEN EN EUROPESE 
POLITIEKE STICHTINGEN 

Artikel 3 

Voorwaarden voor registratie 

1. Een politieke alliantie kan onder de volgende voorwaarden een 
verzoek tot registratie als Europese politieke partij indienen: 

a) haar zetel is gevestigd in een lidstaat, zoals bepaald in haar 
statuten; 

b) ►M1 de bij haar aangesloten partijen worden in ten minste een 
vierde van de lidstaten vertegenwoordigd door leden van het 
Europees Parlement, of leden van nationale dan wel regionale 
parlementen, of leden van regionale assemblees, of ◄ 

zij of de bij haar aangesloten partijen hebben in ten minste een 
vierde van de lidstaten bij de laatste verkiezingen voor het Euro
pees Parlement ten minste drie procent van de in ieder van die 
lidstaten uitgebrachte stemmen behaald; 

▼M1 
b bis) de bij haar aangesloten partijen zijn geen lid van een andere 

Europese politieke partij; 

▼B 
c) met name in haar programma en optreden respecteert zij de 

waarden waarop de Unie berust, als bedoeld in artikel 2 VEU, 
te weten eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, de
mocratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de men
senrechten, waaronder de rechten van personen die tot minder
heden behoren; 

d) zij of haar leden hebben deelgenomen aan de verkiezingen voor 
het Europees Parlement of heeft publiekelijk haar voornemen te 
kennen gegeven om aan de volgende verkiezingen voor het Eu
ropees Parlement deel te nemen, en 

e) zij heeft geen winstoogmerk. 

2. Een verzoekende partij kan onder de volgende voorwaarden een 
verzoek tot registratie als Europese politieke stichting indienen: 

a) zij heeft banden met een overeenkomstig de voorwaarden en pro
cedures van deze verordening geregistreerde politieke partij; 

b) haar zetel is gevestigd in een lidstaat, zoals bepaald in haar statuten; 

▼B
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c) met name in haar programma en optreden respecteert zij de waarden 
waarop de Unie berust, als bedoeld in artikel 2 VEU, te weten 
eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijk
heid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waar
onder de rechten van personen die tot minderheden behoren; 

d) haar doelstellingen vormen een aanvulling op de doelstellingen van 
de Europese politieke partij waarmee zij formeel verbonden is; 

e) haar raad van bestuur is samengesteld uit leden uit ten minste een 
vierde van de lidstaten, en 

f) zij heeft geen winstoogmerk. 

3. Aan een Europese politieke partij kan slechts één Europese poli
tieke stichting formeel verbonden zijn. Elke Europese politieke partij en 
de daaraan verbonden Europese politieke stichting verzekert de schei
ding tussen hun respectievelijke dagelijkse leiding, bestuursstructuren en 
financiële rekeningen. 

Artikel 4 

Goed bestuur van Europese politieke partijen 

1. De statuten van een Europese politieke partij zijn in overeenstem
ming met het geldende recht van de lidstaat waar haar zetel is gevestigd 
en bevatten bepalingen betreffende: 

a) haar naam en logo, die duidelijk te onderscheiden zijn van die van 
elke bestaande Europese politieke partij of Europese politieke 
stichting; 

b) het adres van haar zetel; 

c) een politiek programma met haar doelstellingen; 

d) een verklaring overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder e), dat zij geen 
winstoogmerk heeft; 

e) indien van toepassing, de naam van de met de partij verbonden 
politieke stichting en een beschrijving van de formele band tussen 
beide; 

f) haar administratieve en financiële organisatie en procedures, waarin 
met name de organen en bureaus worden vermeld die bevoegd zijn 
tot administratieve, financiële en juridische vertegenwoordiging, als
mede de regels inzake het opstellen, de goedkeuring en de controle 
van jaarrekeningen, en 

g) de te volgen interne procedure bij haar vrijwillige ontbinding als 
Europese politieke partij. 

2. De statuten van een Europese politieke partij bevatten bepalingen 
inzake de interne organisatie van de partij, en hebben in ieder geval 
betrekking op: 

a) de modaliteiten voor toelating, uittreding en uitsluiting van haar 
partijleden, met de lijst van bij haar aangesloten partijen in 
bijlage bij de statuten; 

▼B
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b) de rechten en plichten voor elk type lidmaatschap en de daarmee 
verband houdende stemrechten; 

c) de bevoegdheden, verantwoordelijkheden en samenstelling van haar 
bestuursorganen, met voor elk van deze organen de criteria voor de 
selectie van kandidaten en de procedures voor hun benoeming en 
ontslag; 

d) haar interne-besluitvormingsproces, in het bijzonder de stemprocedu
res en quorumvereisten; 

e) haar houding ten aanzien van transparantie, met name inzake de 
boekhouding, rekeningen en donaties, de bescherming van de per
soonlijke levenssfeer en de bescherming van persoonsgegevens, en 

f) de interne procedure voor het wijzigen van haar statuten. 

3. De lidstaat waar de zetel is gevestigd kan inzake de statuten aan
vullende eisen stellen, mits die aanvullende eisen niet onverenigbaar zijn 
met deze verordening. 

Artikel 5 

Goed bestuur van Europese politieke stichtingen 

1. De statuten van een Europese politieke stichting zijn in overeen
stemming met de geldende wetgeving van de lidstaat waar zij haar zetel 
heeft en bevatten ten minste bepalingen betreffende: 

a) haar naam en logo, die duidelijk te onderscheiden zijn van die van 
elke bestaande Europese politieke partij of Europese politieke 
stichting; 

b) het adres van haar zetel; 

c) een beschrijving van haar doelstellingen, die in overeenstemming 
zijn met de in artikel 2, punt 4, opgesomde activiteiten; 

d) een verklaring overeenkomstig artikel 3, lid 2, onder f), dat zij geen 
winstoogmerk heeft; 

e) de naam van de met de stichting verbonden Europese politieke partij 
en een beschrijving van de formele band tussen beide; 

f) een lijst met haar organen, met voor elk van deze organen de be
voegdheden, verantwoordelijkheden en samenstelling, evenals de 
procedure voor de benoeming en het ontslag van de leden en de 
beheerders van deze organen; 

g) haar administratieve en financiële organisatie en procedures, waarin 
met name de organen en bureaus worden vermeld die bevoegd zijn 
tot administratieve, financiële en juridische vertegenwoordiging, als
mede de regels inzake het opstellen, de goedkeuring en de controle 
van jaarrekeningen; 

h) de interne procedure voor het wijzigen van haar statuten, en 

▼B
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i) de te volgen interne procedure bij haar vrijwillige ontbinding als 
Europese politieke stichting. 

2. De lidstaat waar de zetel is gevestigd mag inzake de statuten 
aanvullende eisen stellen, mits die aanvullende eisen niet onverenigbaar 
zijn met deze verordening. 

Artikel 6 

Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke 
stichtingen 

1. Hierbij wordt een Autoriteit voor Europese politieke partijen en 
Europese politieke stichtingen (de „Autoriteit”) opgericht, die zich zal 
bezighouden met de registratie van, het toezicht op en het opleggen van 
sancties aan Europese politieke partijen en Europese politieke stichtin
gen overeenkomstig deze verordening. 

2. De Autoriteit heeft rechtspersoonlijkheid. Zij is onafhankelijk en 
oefent haar bevoegdheden uit in volledige overeenstemming met deze 
verordening. 

De Autoriteit neemt besluiten inzake de registratie en de schrapping uit 
het register van Europese politieke partijen en Europese politieke stich
tingen overeenkomstig de bij deze verordening vastgestelde procedures 
en voorwaarden. Voorts controleert de Autoriteit op gezette tijden of de 
geregistreerde Europese politieke partijen en Europese politieke stich
tingen aan de in artikel 3 genoemde voorwaarden voor registratie en de 
overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder a), b) en d) tot en met f), en 
artikel 5, lid 1, onder a) tot en met e) en g), vastgestelde bepalingen 
inzake goed bestuur blijven voldoen. 

De Autoriteit houdt in haar besluiten ten volle rekening met het funda
mentele recht op vrijheid van vereniging en de noodzaak van plurifor
miteit van de politieke partijen in Europa. 

De Autoriteit wordt vertegenwoordigd door haar directeur, die namens 
de Autoriteit al haar beslissingen neemt. 

3. De directeur van de Autoriteit wordt voor een periode van vijf 
jaar, die niet verlengd kan worden, in onderlinge overeenstemming en 
na een openbare sollicitatieoproep benoemd door het Europees Parle
ment, de Raad en de Commissie (gezamenlijk het „tot aanstelling be
voegde gezag”), op basis van voorstellen van een selectiecomité dat is 
samengesteld uit de secretarissen-generaal van die drie instellingen. 

De directeur van de Autoriteit wordt gekozen op grond van zijn per
soonlijke en professionele kwaliteiten. Hij is geen lid van het Europees 
Parlement, heeft geen kiezersmandaat en is geen werknemer of voor
malig werknemer van een Europese politieke partij of Europese poli
tieke stichting. Er bestaat geen belangenconflict tussen de taak van de 
benoemde directeur als directeur van de Autoriteit en andere officiële 
taken, met name in verband met de toepassing van de bepalingen van 
deze verordening. 

Wanneer de post van directeur vrijkomt door opzegging, pensionering, 
ontslag of overlijden wordt deze vervuld overeenkomstig dezelfde 
procedure. 

In geval van normale opvolging of vrijwillig ontslag blijft de directeur 
in functie totdat de vervanger zijn functie opneemt. 

▼B
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Als de directeur van de Autoriteit niet langer aan de voor de uitoefening 
van zijn functie vereiste voorwaarden voldoet, kan hij worden ontslagen 
in onderlinge overeenstemming tussen ten minste twee van de drie in de 
eerste alinea genoemde instellingen en op basis van een verslag van het 
in de eerste alinea genoemde selectiecomité, opgesteld op eigen initiatief 
of op verzoek van een van de drie instellingen. 

De directeur van de Autoriteit verricht zijn werkzaamheden in volledige 
onafhankelijkheid. Wanneer de directeur in naam van de Autoriteit 
optreedt, vraagt noch aanvaardt hij instructies van instellingen, regerin
gen, organen of instanties. De directeur van de Autoriteit onthoudt zich 
van elke handeling die onverenigbaar is met de aard van zijn taken. 

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie oefenen ten aanzien 
van de directeur gezamenlijk de bevoegdheden uit die krachtens het 
Statuut van de ambtenaren (en de Regeling welke van toepassing is 
op de andere personeelsleden van de Europese Unie), zoals neergelegd 
in Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 van de Raad ( 1 ), aan 
het tot aanstelling bevoegde gezag zijn verleend. De drie instellingen 
kunnen gezamenlijk besluiten de uitoefening van de aan het tot aan
stelling bevoegde gezag verleende bevoegdheden geheel of gedeeltelijk 
aan een van hen toe te vertrouwen, met uitzondering van het nemen van 
besluiten inzake benoeming of ontslag. 

Het tot aanstelling bevoegde gezag kan de directeur andere taken op
dragen, mits deze niet onverenigbaar zijn met de werklast in verband 
met de uitvoering van zijn taken als directeur van de Autoriteit, noch 
aanleiding geven tot belangenconflicten of de volledige onafhankelijk
heid van de directeur in gevaar brengen. 

4. De Autoriteit bevindt zich fysiek in het Europees Parlement, dat 
de Autoriteit de benodigde kantoorruimte ter beschikking stelt en zorgt 
voor faciliteiten voor administratieve ondersteuning. 

5. De directeur van de Autoriteit wordt bijgestaan door personeels
leden van een of meer instellingen van de Unie. Indien deze personeels
leden activiteiten verrichten voor de Autoriteit, handelen zij onder het 
exclusieve gezag van de directeur van de Autoriteit. 

De aanstelling van de personeelsleden geeft geen aanleiding tot een 
belangenconflict tussen hun taken voor de Autoriteit en eventuele an
dere officiële taken. De personeelsleden onthouden zich van alle han
delingen die onverenigbaar zijn met de aard van hun taken. 

6. De Autoriteit sluit overeenkomsten met het Europees Parlement 
en, indien passend, met andere instellingen over administratieve rege
lingen die nodig zijn met het oog op de uitvoering van haar taken, met 
name overeenkomsten inzake personeel, diensten en ondersteuning, als 
bedoeld in de leden 4, 5 en 8. 

7. In de algemene begroting van de Europese Unie worden de kre
dieten voor de uitgaven van de Autoriteit ter beschikking gesteld onder 
een afzonderlijke titel in de afdeling van het Europees Parlement. De 

▼B 

( 1 ) Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 van de Raad van 29 februari 
1968 tot vaststelling van het Statuut van de ambtenaren van de Europese 
Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de andere per
soneelsleden van deze Gemeenschappen, alsmede van bijzondere maatregelen 
welke tijdelijk op de ambtenaren van de Commissie van toepassing zijn 
(PB L 56 van 4.3.1968, blz. 1).
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kredieten zijn toereikend om het volledig en onafhankelijk functioneren 
van de Autoriteit te waarborgen. De directeur legt een ontwerpbegro
tingsplan voor de Autoriteit voor aan het Europees Parlement. Dit ont
werpbegrotingsplan wordt openbaar gemaakt. Het Europees Parlement 
delegeert de functies van ordonnateur met betrekking tot deze kredieten 
aan de directeur van de Autoriteit. 

8. Verordening nr. 1 van de Raad ( 1 ) is van toepassing op de Au
toriteit. 

De voor het functioneren van de Autoriteit en het register vereiste ver
taaldiensten worden geleverd door het Vertaalbureau voor de organen 
van de Europese Unie. 

9. De Autoriteit en de ordonnateur van het Europees Parlement delen 
alle informatie die nodig is voor de uitvoering van hun respectieve 
bevoegdheden uit hoofde van deze verordening. 

10. De directeur dient jaarlijks een verslag in bij het Europees Parle
ment, de Raad en de Commissie over de activiteiten van de Autoriteit. 

11. Het Hof van Justitie van de Europese Unie gaat overeenkomstig 
artikel 263 VWEU de wettigheid na van de besluiten van de Autoriteit 
en is bevoegd kennis te nemen van geschillen over de vergoeding van 
schade die door de Autoriteit is veroorzaakt, overeenkomstig de artike
len 268 en 340 VWEU. Ingeval de Autoriteit in strijd met deze ver
ordening nalaat een besluit te nemen, kan overeenkomstig arti
kel 265 VWEU bij het Hof van Justitie van de Europese Unie een 
beroep wegens nalaten worden ingesteld. 

Artikel 7 

Register voor Europese politieke partijen en stichtingen 

1. De Autoriteit zet een register van Europese politieke partijen en 
Europese politieke stichtingen op en beheert dit register. Informatie uit 
het register is beschikbaar overeenkomstig artikel 32. 

2. Met het oog op de goede werking van het register is de Com
missie bevoegd om overeenkomstig artikel 36 en binnen het toepas
singsgebied van de relevante bepalingen van deze richtlijn gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking tot: 

a) de informatie en ondersteunende documenten die de Autoriteit in 
bewaring heeft en waarvoor het register de aangewezen opslagplaats 
moet zijn, waaronder de statuten van een Europese politieke partij of 
Europese politieke stichting, eventuele andere documenten die zijn 
ingediend in het kader van een registratieverzoek overeenkomstig 
artikel 8, lid 2, eventuele documenten ontvangen van de in artikel 15, 
lid 2, bedoelde lidstaat waar de zetel is gevestigd, en informatie over 
de identiteit van de personen die lid zijn van organen dan wel 
functies bekleden met bevoegdheden op het gebied van administra
tieve, financiële of juridische vertegenwoordiging, als bedoeld in 
artikel 4, lid 1, onder f), en artikel 5, lid 1, onder g); 

▼B 

( 1 ) Verordening nr. 1 van de Raad van 15 april 1958 tot regeling van het taal
gebruik in de Europese Economische Gemeenschap (PB 17 van 6.10.1958, 
blz. 385/58).
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b) onder a) van dit lid bedoeld materiaal uit het register waarvoor het 
register bevoegd is, ter bevestiging van de wettigheid zoals vast
gesteld door de Autoriteit uit hoofde van de bevoegdheden die 
haar overeenkomstig deze verordening zijn toegekend. De Autoriteit 
is niet bevoegd tot verificatie van de naleving door een Europese 
politieke partij of Europese politieke stichting van enige verplichting 
of vereiste die aan de betrokken partij of stichting is opgelegd door 
de lidstaat waar haar zetel is gevestigd overeenkomstig de artikelen 4 
en 5, en artikel 14, lid 2, en die een aanvulling vormen op de 
verplichtingen en vereisten die in deze verordening zijn neergelegd. 

3. De Commissie geeft bij uitvoeringshandelingen nadere invulling 
aan het systeem voor toekenning van registratienummers in het register 
en voor standaarduittreksels uit het register die door het register op 
verzoek beschikbaar worden gesteld aan derde partijen, met inbegrip 
van de inhoud van brieven en documenten. Dergelijke uittreksels om
vatten geen persoonsgegevens andere dan de identiteit van de personen 
die lid zijn van organen dan wel functies bekleden met bevoegdheden 
op het gebied van administratieve, financiële of juridische vertegen
woordiging, als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder f), en artikel 5, lid 1, 
onder g). Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 37 
bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld. 

Artikel 8 

Registratieverzoek 

1. Een registratieverzoek wordt bij de Autoriteit ingediend. Een ver
zoek tot registratie als Europese politieke stichting kan alleen worden 
ingediend via de Europese politieke partij waar de verzoekende partij 
formeel bij is aangesloten. 

2. Het verzoek gaat vergezeld van: 

a) documenten waaruit blijkt dat de verzoekende partij voldoet aan de 
voorwaarden van artikel 3, met inbegrip van een formele standaard
verklaring opgesteld volgens het standaardformulier in de bijlage; 

b) de statuten van de partij of stichting, die de bepalingen bevatten 
zoals vereist in de artikelen 4 en 5, met inbegrip van de relevante 
bijlagen en, in voorkomend geval, de verklaring van de in artikel 15, 
lid 2, bedoelde lidstaat waar de zetel is gevestigd. 

3. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 36 en binnen het 
toepassingsgebied van de relevante bepalingen van deze verordening 
gedelegeerde handelingen vast te stellen: 

a) tot vaststelling van aanvullende informatie of ondersteunende docu
menten in verband met lid 2, die de Autoriteit in staat moeten stellen 
haar verantwoordelijkheden uit hoofde van deze verordening in ver
band met het beheer van het register na te komen; 

b) tot wijziging van de formele standaardverklaring in de bijlage voor 
wat betreft de waar nodig door de verzoekende partij in te vullen 
gegevens, om te waarborgen dat de Autoriteit over voldoende infor
matie beschikt met betrekking tot de ondertekenaar, zijn of haar 
mandaat en de Europese politieke partij of Europese politieke stich
ting die hij of zij vertegenwoordigt met het oog op de indiening van 
de verklaring. 

▼B
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4. Documentatie die bij de Autoriteit in het kader van het verzoek is 
ingediend wordt onverwijld gepubliceerd op de in artikel 32 bedoelde 
website. 

Artikel 9 

Behandeling van het verzoek en besluit van de Autoriteit 

1. Het verzoek wordt door de Autoriteit onderzocht om vast te stellen 
of de verzoekende partij voldoet aan de voorwaarden voor registratie als 
vastgelegd in artikel 3 en of de statuten de in artikel 4 en 5 voor
geschreven bepalingen bevatten. 

2. De Autoriteit neemt een besluit tot registratie van de verzoekende 
partij, tenzij zij vaststelt dat de verzoekende partij niet voldoet aan de in 
artikel 3 vastgelegde voorwaarden voor registratie of dat de statuten niet 
de in artikel 4 en 5 voorgeschreven bepalingen bevatten. 

De Autoriteit publiceert haar besluit tot registratie van de verzoekende 
partij binnen een maand na ontvangst van het registratieverzoek of, 
indien de in artikel 15, lid 4, vastgelegde procedures van toepassing 
zijn, binnen vier maanden na ontvangst van het registratieverzoek. 

Indien een verzoek onvolledig is, verzoekt de Autoriteit de verzoekende 
partij om de vereiste aanvullende informatie onverwijld in te dienen. De 
in de tweede alinea bedoelde termijn gaat pas in op de datum van 
ontvangst door de Autoriteit van een volledig verzoek. 

3. De in artikel 8, lid 2, onder a), bedoelde formele standaardver
klaring wordt voldoende geacht om de Autoriteit in staat te stellen na te 
gaan of de verzoekende partij voldoet aan de voorwaarden in artikel 3, 
lid 1, onder c), dan wel in artikel 3, lid 2, onder c), al naargelang van 
het geval. 

4. Een besluit van de Autoriteit tot registratie van een verzoekende 
partij wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, 
samen met de statuten van de betrokken partij of de stichting. Een 
besluit van de Autoriteit om een verzoekende partij niet te registreren 
wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, samen 
met gedetailleerde redenen voor de afwijzing van het verzoek. 

5. Wijzigingen met betrekking tot de overeenkomstig artikel 8, lid 2, 
bij het registratieverzoek ingediende documenten of statuten, worden ter 
kennis gebracht van de Autoriteit, die de registratie bijwerkt overeen
komstig de procedures vastgelegd in artikel 15, leden 2 en 4, mutatis 
mutandis. 

6. De bijgewerkte lijst van bij de Europese politieke partij aange
sloten partijen, die overeenkomstig artikel 4, lid 2, bij de statuten van 
de partij wordt gevoegd, wordt jaarlijks aan de Autoriteit toegezonden. 
Elke wijziging waardoor de Europese politieke partij mogelijk niet meer 
aan de eisen van artikel 3, lid 1, onder b), voldoet, wordt binnen vier 
weken na die wijziging ter kennis gebracht aan de Autoriteit. 

▼B
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Artikel 10 

Verificatie van de naleving van de voorwaarden en vereisten van de 
registratie 

1. Onverminderd de in lid 3 vastgelegde procedure verifieert de Au
toriteit op gezette tijden of de geregistreerde Europese politieke partijen 
en Europese politieke stichtingen aan de in artikel 3 neergelegde voor
waarden voor registratie en de overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder a), 
b) en d) tot en met f), en artikel 5, lid 1, onder a) tot en met e) en g), 
vastgestelde bepalingen inzake goed bestuur blijven voldoen. 

2. Indien de Autoriteit constateert dat niet langer wordt voldaan aan 
één of meer van de voorwaarden voor registratie of één of meer van de 
bepalingen inzake goed bestuur als bedoeld in lid 1, met uitzondering 
van de voorwaarden in artikel 3, lid 1, onder c), en artikel 3, lid 2, 
onder c), wordt de betreffende Europese politieke partij of stichting 
hiervan in kennis gesteld. 

3. ►M1 Het Europees Parlement, handelend op eigen initiatief of 
naar aanleiding van een met redenen omkleed verzoek van een groep 
burgers ingediend overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van zijn 
Reglement, of de Raad dan wel de Commissie kan bij de Autoriteit een 
verzoek indienen tot verificatie van de naleving door een specifieke 
Europese politieke partij of Europese politieke stichting van de in ar
tikel 3, lid 1, onder c) en artikel 3, lid 2, onder c), vastgelegde voor
waarden. In dergelijke gevallen en in de in artikel 16, lid 3, onder a), 
bedoelde gevallen, vraagt de Autoriteit het overeenkomstig artikel 11 
opgerichte comité van onafhankelijke vooraanstaande personen om ad
vies ter zake. Het comité brengt zijn advies binnen twee maanden 
uit. ◄ 

Indien de Autoriteit kennis krijgt van feiten die twijfel kunnen oproepen 
met betrekking tot de naleving door een specifieke Europese politieke 
partij of Europese politieke stichting van de in artikel 3, lid 1, onder c), 
en artikel 3, lid 2, onder c), vastgelegde voorwaarden, stelt zij het 
Europees Parlement, de Raad en de Commissie hiervan in kennis, zodat 
deze instellingen een verzoek tot verificatie kunnen indienen als bedoeld 
in de eerste alinea. Onverminderd de eerste alinea maken het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie hun voornemen kenbaar binnen 
twee maanden na ontvangst van deze informatie. 

De in de eerste en tweede alinea uiteengezette procedures worden niet 
ingeleid binnen een periode van twee maanden voorafgaand aan de 
verkiezingen voor het Europees Parlement. 

Rekening houdend met het advies van het comité besluit de Autoriteit 
of de betreffende Europese politieke partij of Europese politieke stich
ting uit het register wordt geschrapt. Het besluit van de Autoriteit wordt 
naar behoren gemotiveerd. 

Een besluit van de Autoriteit tot schrapping uit het register vanwege 
niet-naleving van de in artikel 3, lid 1, onder c), of artikel 3, lid 2, onder 
c), vastgelegde voorwaarden kan alleen worden goedgekeurd indien 
sprake is van ernstige en manifeste schending van deze voorwaarden. 
Bij het nemen van het besluit wordt de procedure van lid 4 gevolgd. 

▼B
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4. Een besluit van de Autoriteit tot schrapping uit het register van 
een Europese politieke partij of stichting vanwege een ernstige en ma
nifeste schending van de in artikel 3, lid 1, onder c), of artikel 3, lid 2, 
onder c), vastgelegde voorwaarden wordt ter kennis gegeven aan het 
Europees Parlement en de Raad. Het besluit treedt alleen in werking 
indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een 
termijn van drie maanden na de kennisgeving van het besluit aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel 
het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn 
de Autoriteit heeft meegedeeld geen bezwaar te zullen maken. Indien 
het Europees Parlement en de Raad bezwaar maken, blijft de Europese 
politieke partij of stichting geregistreerd. 

Het Europees Parlement en de Raad kunnen tegen het besluit alleen 
bezwaar maken op grond van redenen die verband houden met de 
beoordeling van de naleving van de in artikel 3, lid 1, onder c), of 
artikel 3, lid 2, onder c), vastgelegde voorwaarden. 

De betrokken Europese politieke partij of Europese politieke stichting 
wordt meegedeeld dat bezwaar is gemaakt tegen het besluit van de 
Autoriteit tot schrapping uit het register. 

Het Europees Parlement en de Raad bepalen hun standpunt overeen
komstig hun respectievelijke besluitvormingsvoorschriften, vastgesteld 
in overeenstemming met de Verdragen. Een bezwaar is naar behoren 
gemotiveerd en wordt openbaar gemaakt. 

5. Een besluit van de Autoriteit tot schrapping uit het register van 
een Europese politieke partij of Europese politieke stichting waartegen 
geen bezwaar is gemaakt overeenkomstig de in lid 4 vastgestelde pro
cedure, wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, 
samen met de gedetailleerde redenen voor schrapping uit het register, en 
treedt drie maanden na de datum van publicatie in werking. 

6. Een Europese politieke stichting verliest automatisch haar status 
wanneer de Europese politieke partij waarmee de stichting verbonden is, 
uit het register wordt geschrapt. 

Artikel 11 

Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen 

1. Hierbij wordt een comité van onafhankelijke vooraanstaande per
sonen opgericht. Dit comité bestaat uit zes leden. Het Europees Parle
ment, de Raad en de Commissie wijzen elk twee leden aan. De leden 
van het comité worden gekozen op grond van hun persoonlijke en 
professionele kwaliteiten. Zij zijn geen lid van het Europees Parlement, 
de Raad of de Commissie, hebben geen kiezersmandaat en zijn geen 
ambtenaren of andere personeelsleden van de Europese Unie of werk
nemer of voormalig werknemer van een Europese politieke partij of 
Europese politieke stichting. 

De leden van het comité voeren hun taken onafhankelijk uit. Zij vragen 
noch aanvaarden instructies van instellingen, regeringen, organen of 
instanties en onthouden zich van elke handeling die onverenigbaar is 
met de aard van hun taken. 

▼B
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Het comité wordt vernieuwd binnen zes maanden na het einde van de 
eerste zitting van het Europees Parlement na de verkiezingen voor het 
Europees Parlement. Het mandaat van de leden is niet verlengbaar. 

2. Het comité stelt zijn eigen reglement van orde vast. De voorzitter 
van het comité wordt door de leden uit hun midden gekozen overeen
komstig het reglement van orde van het comité. De secretariaatswerk
zaamheden en de financiering van het comité komen ten laste van het 
Europees Parlement. Het secretariaat van het comité valt onder de ex
clusieve bevoegdheid van het comité. 

3. Op verzoek van de Autoriteit geeft het comité advies over elke 
mogelijke ernstige en manifeste schending door een Europese politieke 
partij of een Europese politieke stichting van de waarden waarop de 
Unie berust, als bedoeld in artikel 3, lid 1, onder c), en artikel 3, lid 2, 
onder c). Hiertoe kan het comité relevante documenten of bewijsstukken 
vragen van de Autoriteit, het Europees Parlement, de betreffende Euro
pese politieke partij of Europese politieke stichting, andere politieke 
partijen, politieke stichtingen of andere belanghebbenden, en kan het 
comité verzoeken hun vertegenwoordigers te horen. 

Het comité houdt in zijn adviezen ten volle rekening met het funda
mentele recht op vrijheid van vereniging en de noodzaak van plurifor
miteit van de politieke partijen in Europa. 

De adviezen van het comité worden onverwijld voor het publiek toe
gankelijk gemaakt. 

HOOFDSTUK III 

RECHTSSTATUS VAN EUROPESE POLITIEKE PARTIJEN EN 
EUROPESE POLITIEKE STICHTINGEN 

Artikel 12 

Rechtspersoonlijkheid 

Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen bezitten 
Europese rechtspersoonlijkheid. 

Artikel 13 

Wettelijke erkenning en handelingsbevoegdheid 

Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen zijn in alle 
lidstaten wettelijk erkend en handelingsbevoegd. 

Artikel 14 

Toepasselijk recht 

1. Op de Europese politieke partijen en de Europese politieke stich
tingen is deze verordening van toepassing. 

2. Voor de aangelegenheden die niet bij deze verordening worden 
geregeld, of, wanneer een aangelegenheid hierbij slechts gedeeltelijk is 
geregeld, voor de aspecten die niet onder deze verordening vallen, 
gelden voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtin
gen de desbetreffende bepalingen in het nationale recht van de lidstaat 
waar hun respectieve zetel is gevestigd. 

▼B
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Op activiteiten van Europese politieke partijen en Europese politieke 
stichtingen in andere lidstaten is de relevante nationale wetgeving van 
deze lidstaten van toepassing. 

3. Voor de aangelegenheden die niet bij deze verordening of de 
desbetreffende bepalingen bedoeld in lid 2 worden geregeld, of, wan
neer een aangelegenheid hierbij slechts gedeeltelijk is geregeld, voor de 
aspecten die er niet onder vallen, gelden voor Europese politieke par
tijen en Europese politieke stichtingen de bepalingen van hun respec
tieve statuten. 

Artikel 15 

Verkrijging van Europese rechtspersoonlijkheid 

1. Een Europese politieke partij of een Europese politieke stichting 
verkrijgt Europese rechtspersoonlijkheid op de dag van de bekendma
king in het Publicatieblad van de Europese Unie van het door de 
Autoriteit in overeenstemming met artikel 9 genomen besluit tot 
registratie. 

2. Indien dit wordt vereist door de lidstaat waar de zetel is gevestigd 
van de verzoekende partij die om registratie als Europese politieke partij 
of Europese politieke stichting verzoekt, gaat het overeenkomstig arti
kel 8 ingediende verzoek vergezeld van een door die lidstaat afgegeven 
verklaring, waarin wordt gemeld dat de verzoekende partij heeft voldaan 
aan alle desbetreffende nationale vereisten voor indiening van het ver
zoek, en dat de statuten van de verzoekende partij in overeenstemming 
zijn met de desbetreffende bepalingen als bedoeld in de eerste alinea 
van artikel 14, lid 2. 

3. Indien de verzoekende partij rechtspersoonlijkheid bezit naar het 
recht van een lidstaat, beschouwt die lidstaat de verkrijging van Euro
pese rechtspersoonlijkheid als omzetting van de nationale rechtspersoon
lijkheid in een Europese rechtspersoonlijkheid. De Europese rechtsper
soonlijkheid neemt de bestaande rechten en verplichtingen van de na
tionale rechtspersoonlijkheid, die zal ophouden te bestaan, in volle om
vang over. De betrokken lidstaat stelt geen beperkende voorwaarden 
vast voor een dergelijke omzetting. De verzoekende partij behoudt 
haar vestiging in de betrokken lidstaat totdat een overeenkomstig arti
kel 9 genomen besluit is gepubliceerd. 

4. Indien de lidstaat waar de zetel van de verzoekende partij is ge
vestigd dit vereist, stelt de Autoriteit de datum van bekendmaking als 
bedoeld in lid 1 niet eerder vast dan na overleg met die lidstaat. 

Artikel 16 

Beëindiging van de Europese rechtspersoonlijkheid 

1. Een Europese politieke partij of een Europese politieke stichting 
verliest haar Europese rechtspersoonlijkheid met de inwerkingtreding 
van het besluit van de Autoriteit tot schrapping ervan uit het register, 
zoals bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. Het 
besluit treedt in werking drie maanden na de bedoelde bekendmaking, 
tenzij de Europese politieke partij of de Europese politieke stichting om 
een kortere periode verzoekt. 

2. Een Europese politieke partij of een Europese politieke stichting 
wordt uit het register geschrapt bij besluit van de Autoriteit: 

▼B
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a) als gevolg van een overeenkomstig artikel 10, leden 2 tot en met 5, 
genomen besluit; 

b) in de situatie als bedoeld in artikel 10, lid 6; 

c) op verzoek van de betreffende Europese politieke partij of Europese 
politieke stichting, of 

d) in de in lid 3, eerste alinea, onder b), van dit artikel, bedoelde 
gevallen. 

3. Indien een Europese politieke partij of Europese politieke stichting 
ernstig heeft tekortgeschoten bij de naleving van relevante verplichtin
gen uit hoofde van nationaal recht als bedoeld in artikel 14, lid 2, eerste 
alinea, kan de lidstaat waar haar zetel is gevestigd een naar behoren 
gemotiveerd verzoek tot schrapping uit het register indienen, waarin de 
onwettige handelingen en de specifieke niet nageleefde nationale ver
eisten gedetailleerd en uitputtend worden beschreven. In dergelijke ge
vallen zal de Autoriteit: 

a) voor aangelegenheden die uitsluitend of voornamelijk betrekking 
hebben op elementen die van invloed zijn op de eerbiediging van 
de waarden waarop de Unie berust, als bedoeld in artikel 2 VEU, 
een verificatieprocedure inleiden overeenkomstig artikel 10, lid 3. 
Artikel 10, leden 4, 5 en 6, zijn eveneens van toepassing; 

b) voor andere aangelegenheden, en indien uit het naar behoren gemoti
veerde verzoek van de betrokken lidstaat blijkt dat alle nationale 
rechtsmiddelen zijn uitgeput, besluiten om de betrokken Europese 
politieke partij of Europese politieke stichting uit het register te 
schrappen. 

Indien een Europese politieke partij of Europese politieke stichting ern
stig heeft tekortgeschoten bij de naleving van relevante verplichtingen 
uit hoofde van nationaal recht als bedoeld in artikel 14, lid 2, tweede 
alinea, en indien de aangelegenheid uitsluitend of voornamelijk betrek
king heeft op elementen die van invloed zijn op de eerbiediging van de 
waarden waarop de Europese Unie berust, als bedoeld in artikel 2 VEU, 
kan de betrokken lidstaat een verzoek tot de Autoriteit richten over
eenkomstig de bepalingen in de eerste alinea van dit lid. De Autoriteit 
handelt overeenkomstig de eerste alinea van dit lid, onder a). 

In alle gevallen handelt de Autoriteit zonder onnodige vertraging. De 
Autoriteit stelt de betrokken lidstaat en de betreffende Europese poli
tieke partij of Europese politieke stichting op de hoogte van het gevolg 
dat is gegeven aan het met redenen omklede verzoek tot schrapping uit 
het register. 

4. De Autoriteit stelt de datum van de in lid 1 bedoelde publicatie 
vast na overleg met de lidstaat waar de zetel van de Europese politieke 
partij of Europese politieke stichting is gevestigd. 

5. Indien de betrokken Europese politieke partij of Europese politieke 
stichting rechtspersoonlijkheid verkrijgt naar het recht van de lidstaat 
waar haar zetel is gevestigd, beschouwt die lidstaat dit als omzetting van 

▼B
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de Europese rechtspersoonlijkheid in een nationale rechtspersoonlijk
heid, waarbij de bestaande rechten en verplichtingen van de Europese 
rechtspersoonlijkheid in volle omvang overgaan. De lidstaat in kwestie 
stelt geen beperkende voorwaarden vast voor een dergelijke omzetting. 

6. Indien de Europese politieke partij of Europese politieke stichting 
geen rechtspersoonlijkheid verkrijgt naar het recht van de lidstaat waar 
haar zetel is gevestigd, wordt zij ontbonden volgens het toepasselijke 
recht van die lidstaat. De betrokken lidstaat mag eisen dat de ontbinding 
wordt voorafgegaan door de verkrijging door de betrokken partij of 
stichting van een nationale rechtspersoonlijkheid overeenkomstig lid 5. 

7. In alle situaties als bedoeld in de leden 5 en 6 waarborgt de 
betrokken lidstaat dat volledig wordt voldaan aan de in artikel 3 neer
gelegde voorwaarde inzake het ontbreken van een winstoogmerk. De 
Autoriteit en de ordonnateur van het Europees Parlement mogen met de 
betrokken lidstaat afspraken maken inzake de modaliteiten voor beëin
diging van de Europese rechtspersoonlijkheid, met name om de terug
vordering van middelen uit de algemene begroting van de Europese 
Unie en de inning van overeenkomstig artikel 27 opgelegde financiële 
sancties te waarborgen. 

HOOFDSTUK IV 

BEPALINGEN INZAKE FINANCIERING 

Artikel 17 

Voorwaarden voor financiering 

1. Een Europese politieke partij die overeenkomstig de in deze ver
ordening vastgestelde voorwaarden en procedures is geregistreerd, die 
door ten minste één van haar leden in het Europees Parlement is ver
tegenwoordigd, en die zich niet in één van de in artikel 106, lid 1, van 
het Financieel Reglement bedoelde uitsluitingsgevallen bevindt, kan een 
verzoek om financiering uit de algemene begroting van de Europese 
Unie indienen, overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen die 
door de ordonnateur van het Europees Parlement in een oproep tot 
het indienen van verzoeken om bijdragen zijn vastgesteld. 

2. Een Europese politieke stichting die is verbonden met een Euro
pese politieke partij die overeenkomstig lid 1 een verzoek om financie
ring kan indienen, die overeenkomstig de in deze verordening vast
gestelde voorwaarden en procedures is geregistreerd, en die zich niet 
in één van de in artikel 106, lid 1, van het Financieel Reglement 
bedoelde uitsluitingsgevallen bevindt, kan een verzoek om financiering 
uit de algemene begroting van de Europese Unie indienen, overeenkom
stig de voorwaarden en bepalingen die door de ordonnateur van het 
Europees Parlement in een oproep tot het indienen van voorstellen 
zijn neergelegd. 

3. Wanneer wordt bepaald wie overeenkomstig lid 1 van dit artikel 
en artikel 3, lid 1, onder b), in aanmerking komt voor financiering uit de 
algemene begroting van de Europese Unie, wordt, evenals bij de toe
passing van de bepalingen van artikel 19, lid 1, ervan uitgegaan dat een 
lid van het Europees Parlement slechts lid is van één Europese politieke 
partij, die, indien van toepassing, de partij is waartoe zijn of haar na
tionale of regionale politieke partij behoort op de uiterste datum voor 
het indienen van verzoeken voor financiering. 

▼B
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4. Financiële bijdragen of subsidies uit de algemene begroting van de 
Europese Unie bedragen niet meer dan 90 % van de jaarlijkse vergoed
bare kosten die in de begroting van een Europese politieke partij zijn 
opgenomen en niet meer dan 95 % van de subsidiabele kosten die een 
Europese politieke stichting heeft gemaakt. Europese politieke partijen 
mogen het ongebruikte deel van de toegekende bijdrage van de Unie 
binnen één jaar na de toekenning ervan gebruiken om vergoedbare 
kosten te dekken. Bedragen die na dit begrotingsjaar ongebruikt blijven, 
worden overeenkomstig het Financieel Reglement teruggevorderd. 

▼B 
5. Binnen de in de artikelen 21 en 22 bepaalde beperkingen hebben 
uitgaven die door middel van een financiële bijdrage vergoed kunnen 
worden betrekking op administratieve kosten, kosten in verband met 
logistieke steun, bijeenkomsten, onderzoek, grensoverschrijdende eve
nementen, studies, voorlichting en publicaties, alsmede op kosten in 
verband met campagnes. 

Artikel 18 

Verzoek om financiering 

1. Een Europese politieke partij of een Europese politieke stichting 
die voldoet aan de voorwaarden van artikel 17, lid 1 of 2, en die voor 
financiering uit de algemene begroting van de Europese Unie in aan
merking wenst te komen, dient na een oproep tot het indienen van 
verzoeken om bijdragen of een oproep tot het indienen van voorstellen 
een verzoek in bij het Europees Parlement. 

2. De Europese politieke partij en de Europese stichting moeten, op 
het ogenblik van hun verzoek, aan de in artikel 23 opgesomde ver
plichtingen voldoen en, vanaf de datum van het verzoek tot de afsluiting 
van het begrotingsjaar of het einde van de activiteit waarop de bijdrage 
of subsidie betrekking heeft, in het register opgenomen blijven; boven
dien mogen zij aan geen van de in artikel 27, lid 1, en in artikel 27, 
lid 2, onder a), v) en vi), opgenomen sancties onderworpen zijn. 

▼M1 
2 bis. Een Europese politieke partij voegt bij haar verzoek bewijs
stukken toe waaruit blijkt dat de bij haar aangesloten EU-partijen door
gaans gedurende de twaalf maanden die aan de uiterste datum voor 
indiening van het verzoek voorafgaan, op hun website, op een duidelijk 
zichtbare en gebruikersvriendelijke wijze, het politieke programma en 
het logo van de Europese politieke partij hebben geplaatst. 

▼B 
3. Een Europese politieke stichting voegt haar jaarlijkse werkpro
gramma of actieplan bij haar aanvraag. 

4. De ordonnateur van het Europees Parlement neemt binnen drie 
maanden na de afsluiting van de oproep tot het indienen van verzoeken 
om bijdragen of de oproep tot het indienen van voorstellen een besluit 
en keurt de desbetreffende kredieten goed en beheert deze in overeen
stemming met het Financieel Reglement. 

5. Een Europese politieke stichting kan alleen een verzoek om finan
ciering uit de algemene begroting van de Europese Unie indienen via de 
Europese politieke partij waaraan zij is verbonden. 

▼M1
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Artikel 19 

Criteria voor de toekenning en verdeling van middelen 

▼M1 
1. De kredieten die beschikbaar zijn voor die Europese politieke 
partijen en Europese politieke stichtingen waaraan overeenkomstig ar
tikel 18 bijdragen of subsidies zijn toegekend, worden jaarlijks als volgt 
verdeeld: 

— 10 % wordt gelijkelijk verdeeld tussen de begunstigde Europese 
politieke partijen, 

— 90 % wordt over de begunstigde Europese politieke partijen ver
deeld in verhouding tot het aantal gekozen leden in het Europees 
Parlement. 

Dezelfde verdeelsleutel wordt gebruikt voor het toekennen van finan
ciering aan Europese politieke stichtingen, op grond van hun banden 
met een Europese politieke partij. 

▼B 
2. De in lid 1 bedoelde verdeling wordt gebaseerd op het aantal 
gekozen leden in het Europees Parlement die lid zijn van de verzoe
kende Europese politieke partij op de uiterste datum voor indiening van 
financieringsverzoeken, rekening houdend met artikel 17, lid 3. 

Na deze datum hebben wijzigingen van dit aantal geen invloed op het 
respectieve financieringsaandeel van Europese politieke partijen of Eu
ropese politieke stichtingen. Dit geldt onverminderd de vereiste in ar
tikel 17, lid 1, dat een Europese politieke partij door ten minste één van 
haar leden in het Europees Parlement vertegenwoordigd is. 

Artikel 20 

Donaties en bijdragen 

1. Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen mo
gen donaties tot een waarde van 18 000 EUR per jaar per donor aan
vaarden van natuurlijke personen of rechtspersonen. 

2. Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen leg
gen, bij het indienen van hun jaarrekeningen in overeenstemming met 
artikel 23, eveneens een lijst van donateurs over waarop zowel hun 
respectieve donaties als de aard en waarde van elk van de donaties 
worden vermeld. Dit lid geldt eveneens voor de bijdragen van partijen 
die lid zijn van Europese politieke partijen en van organisaties die 
lid zijn van Europese politieke stichtingen. 

Voor donaties van natuurlijke personen met een waarde van meer dan 
1 500 EUR en minder dan of gelijk aan 3 000 EUR, geeft de betrokken 
Europese politieke partij of Europese politieke stichting aan of de des
betreffende donoren vooraf schriftelijk toestemming hebben gegeven 
voor publicatie, overeenkomstig artikel 32, lid 1, onder e). 

3. Donaties die Europese politieke partijen en Europese politieke 
stichtingen in de zes maanden voorafgaand aan verkiezingen voor het 
Europees Parlement ontvangen, worden wekelijks schriftelijk en in over
eenstemming met lid 2 aan de Autoriteit gemeld. 

▼B
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4. Afzonderlijke donaties ter waarde van meer dan 12 000 EUR die 
door de Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen 
zijn aangenomen, worden onmiddellijk schriftelijk en in overeenstem
ming met de bepalingen van lid 2 aan de Autoriteit gemeld. 

5. Een Europese politieke partij of Europese politieke stichting aan
vaardt geen van de volgende zaken: 

a) anonieme donaties of bijdragen; 

b) donaties uit de begrotingen van fracties in het Europees Parlement; 

c) donaties van overheden van lidstaten of derde landen, of van onder
nemingen waarop die overheid direct of indirect een overheersende 
invloed kan uitoefenen, hetzij op grond van eigendom of financiële 
participatie, hetzij via de op de onderneming toepasselijke bepalin
gen, of 

d) donaties van particuliere entiteiten die gevestigd zijn in derde landen 
of van personen uit derde landen die niet stemgerechtigd zijn voor de 
verkiezingen voor het Europees Parlement. 

6. Een donatie die op grond van deze verordening niet is toegestaan, 
wordt binnen 30 dagen na ontvangst door de Europese politieke partij of 
de Europese politieke stichting: 

a) aan de donateur of de namens hem optredende persoon terugbetaald, 
of 

b) indien terugbetaling niet mogelijk is, aan de Autoriteit en het Euro
pees Parlement gemeld. De ordonnateur van het Europees Parlement 
stelt daarop een schuldvordering vast en geeft opdracht deze in te 
vorderen, overeenkomstig de artikelen 78 en 79 van het Financieel 
Reglement. De middelen worden als algemene ontvangsten in de 
afdeling van het Europees Parlement in de algemene begroting van 
de Europese Unie opgenomen. 

7. Een Europese politieke partij mag bijdragen van haar leden ont
vangen. Deze bijdragen mogen echter niet meer bedragen dan 40 % van 
de jaarlijkse begroting van deze Europese politieke partij. 

8. Een Europese politieke stichting mag bijdragen van haar leden en 
van de Europese politieke partij waarmee zij is verbonden ontvangen. 
Deze bijdragen mogen echter niet meer bedragen dan 40 % van de 
jaarlijkse begroting van deze Europese politieke stichting en mogen 
niet afkomstig zijn uit middelen die een Europese politieke partij over
eenkomstig deze verordening uit de algemene begroting van de Euro
pese Unie heeft ontvangen. 

De bewijslast berust bij de betrokken Europese politieke partij, die de 
herkomst van de voor de financiering van de daaraan verbonden Euro
pese politieke stichting gebruikte middelen duidelijk in haar rekeningen 
aangeeft. 

▼B
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9. Onverminderd de leden 7 en 8 mogen Europese politieke partijen 
en Europese politieke stichtingen bijdragen van burgers die als lid bij 
hen zijn aangesloten aanvaarden tot een waarde van 18 000 EUR per 
jaar en per lid, indien dergelijke bijdragen door het betreffende lid in 
eigen naam worden gegeven. 

Het in de eerste alinea neergelegde drempelbedrag is niet van toepassing 
indien het betreffende lid tevens een gekozen lid van het Europees 
Parlement, van een nationaal parlement of van een regionaal parlement 
of regionale vergadering is. 

10. Bijdragen die krachtens deze verordening niet zijn toegestaan 
worden terugbetaald overeenkomstig lid 6. 

Artikel 21 

Financiering van campagnes voor de verkiezingen voor het 
Europees Parlement 

1. Onder voorbehoud van het bepaalde in de tweede alinea kan de 
financiering van Europese politieke partijen uit de algemene begroting 
van de Europese Unie of enige andere bron worden gebruikt voor de 
financiering van campagnes die Europese politieke partijen voeren voor 
verkiezingen voor het Europees Parlement, waaraan zij of hun leden 
zoals voorgeschreven in artikel 3, lid 1, onder d), deelnemen. 

Overeenkomstig artikel 8 van de Akte betreffende de verkiezing van de 
leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse alge
mene verkiezingen ( 1 ) wordt voor alle politieke partijen, kandidaten en 
derde partijen de financiering en mogelijke beperking van de verkie
zingsuitgaven voor de verkiezingen voor het Europees Parlement, naast 
hun deelname aan die verkiezingen, in elke lidstaat door nationale be
palingen geregeld. 

2. Uitgaven in verband met de in lid 1 bedoelde campagnes worden 
duidelijk als zodanig vermeld in de jaarrekeningen van de Europese 
politieke partijen. 

Artikel 22 

Financieringsverbod 

1. Onverminderd artikel 21, lid 1, mag financiering van Europese 
politieke partijen uit de algemene begroting van de Europese Unie of 
enige andere bron niet worden gebruikt voor rechtstreekse of onrechts
treekse financiering van andere politieke partijen, met name niet voor 
nationale partijen of kandidaten. Op deze nationale politieke partijen en 
kandidaten blijven de nationale regelgevingen van toepassing. 

2. Financiering van Europese politieke stichtingen uit de algemene 
begroting van de Europese Unie of enige andere bron mag voor geen 
andere doeleinden worden gebruikt dan voor het financieren van hun 
activiteiten zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 4, en voor uitgaven die 
rechtstreeks verband houden met de overeenkomstig artikel 5 in hun 
statuten genoemde doelstellingen. Deze mogen met name niet worden 
gebruikt voor rechtstreekse of onrechtstreekse financiering van verkie
zingen, politieke partijen of kandidaten, of andere stichtingen. 

▼B 

( 1 ) PB L 278 van 8.10.1976, blz. 5.
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3. Financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke 
stichtingen uit de algemene begroting van de Europese Unie of enige 
andere bron mag niet worden gebruikt voor het financieren van 
referendumcampagnes. 

HOOFDSTUK V 

CONTROLE EN SANCTIES 

Artikel 23 

Rekeningen en verplichtingen inzake controle en verslaglegging 

1. Ten laatste binnen zes maanden na afsluiting van het begrotings
jaar dienen de Europese politieke partijen en Europese politieke stich
tingen bij de Autoriteit, met kopie aan de ordonnateur van het Europees 
Parlement en aan het bevoegde nationale contactpunt in de lidstaat waar 
hun zetel is gevestigd, de volgende documenten in: 

a) hun jaarrekeningen en begeleidende nota's met betrekking tot ont
vangsten en uitgaven, en activa en passiva bij aanvang en bij afslui
ting van het begrotingsjaar, overeenkomstig het toepasselijke recht in 
de lidstaat waar hun zetel is gevestigd, alsmede hun jaarrekeningen 
op basis van de internationale standaarden voor jaarrekeningen als 
omschreven in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het 
Europees Parlement en de Raad ( 1 ); 

b) een externe-auditverslag van de jaarrekeningen met betrekking tot 
zowel de betrouwbaarheid van die jaarrekeningen als de wettigheid 
en regelmatigheid van hun ontvangsten en uitgaven, dat is opgesteld 
door een onafhankelijke instantie of deskundige, en 

c) de overeenkomstig artikel 20, leden 2, 3 en 4, overgelegde lijst van 
donateurs en contribuanten en hun respectieve donaties of bijdragen. 

2. In geval van uitgaven die gezamenlijk zijn gedaan door Europese 
politieke partijen en nationale politieke partijen of door Europese poli
tieke stichtingen en nationale politieke stichtingen, of met andere orga
nisaties, worden de bewijsstukken die rechtstreeks of via deze derden 
betrekking hebben op de uitgaven van de Europese politieke partijen of 
de Europese politieke stichtingen bij de in lid 1 bedoelde jaarrekeningen 
gevoegd. 

3. De in lid 1, onder b), bedoelde onafhankelijke instanties of des
kundigen worden gekozen door, krijgen hun opdracht van en worden 
betaald door het Europees Parlement. Zij worden naar behoren gemach
tigd om volgens het toepasselijke recht in de lidstaat waar hun zetel is 
gevestigd rekeningen te controleren. 

4. Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen ver
strekken alle informatie die door de onafhankelijke instanties of deskun
digen in het kader van hun controle wordt gevraagd. 

▼B 

( 1 ) Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 
19 juli 2002 betreffende de toepassing van internationale standaarden voor 
jaarrekeningen (PB L 243 van 11.9.2002, blz. 1).
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5. De onafhankelijke instanties of deskundigen stellen de Autoriteit 
en de ordonnateur van het Europees Parlement in kennis van elk ver
moeden van illegale activiteiten, fraude of corruptie die de financiële 
belangen van de Unie kunnen schaden. De Autoriteit en de ordonnateur 
van het Europees Parlement stellen de nationale contactpunten hiervan 
in kennis. 

Artikel 24 

Algemene regels op het gebied van controle 

1. Controle op de naleving door Europese politieke partijen en Euro
pese politieke stichtingen van de uit deze verordening voortvloeiende 
verplichtingen wordt in samenwerking uitgevoerd door de Autoriteit, de 
ordonnateur van het Europees Parlement en de bevoegde lidstaten. 

2. De Autoriteit controleert de naleving door de Europese politieke 
partijen en Europese politieke stichtingen van de uit deze verordening 
voortvloeiende verplichtingen, in het bijzonder wat betreft artikel 3, ar
tikel 4, lid 1, onder a), b) en d) tot en met f), artikel 5, lid 1, onder a) tot 
en met e) en g), artikel 9, leden 5 en 6, en de artikelen 20, 21 en 22. 

De ordonnateur van het Europees Parlement controleert de naleving 
door de Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen 
van de uit deze verordening voortvloeiende verplichtingen die betrek
king hebben op de financiering door de Unie, overeenkomstig het Fi
nancieel Reglement. Bij de uitvoering van die controle neemt het Euro
pees Parlement de nodige maatregelen met het oog op de preventie en 
de bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie 
schaadt. 

3. De in lid 2 bedoelde controle door de Autoriteit en de ordonnateur 
van het Europees Parlement strekt zich niet uit tot de naleving door 
Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen van de uit 
het toepasselijke nationaal recht voortvloeiende verplichtingen als be
doeld in artikel 14. 

4. De Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen 
verstrekken alle informatie die wordt gevraagd door de Autoriteit, de 
ordonnateur van het Europees Parlement, de Rekenkamer, het Europees 
Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) of de lidstaten, en die nodig is 
voor het uitvoeren van de controles waarvoor zij krachtens deze ver
ordening verantwoordelijk zijn. 

Desgevraagd en ten behoeve van de controle van de naleving van 
artikel 20 verstrekken de Europese politieke partijen en Europese poli
tieke stichtingen aan de Autoriteit informatie met betrekking tot bijdra
gen van individuele leden en de identiteit van die leden. Bovendien kan 
de Autoriteit in voorkomend geval van Europese politieke partijen ver
langen dat zij ondertekende bevestigende verklaringen van leden die 
gekozen functies bekleden voorleggen ten behoeve van de controle 
van de naleving van de in artikel 3, lid 1, onder b), eerste alinea, 
neergelegde voorwaarde. 

Artikel 25 

Uitvoering en controle met betrekking tot financiering van de Unie 

1. Kredieten voor de financiering van Europese politieke partijen en 
Europese politieke stichtingen worden vastgesteld volgens de jaarlijkse 
begrotingsprocedure en besteed volgens deze verordening en het Finan
cieel Reglement. 

▼B
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De voorwaarden voor bijdragen en subsidies worden door de ordonna
teur van het Europees Parlement in de oproep tot het indienen van 
verzoeken om bijdragen en de oproep tot het indienen van voorstellen 
vastgesteld. 

2. De controle op financiering afkomstig uit de algemene begroting 
van de Europese Unie en het gebruik ervan wordt overeenkomstig het 
Financieel Reglement uitgeoefend. 

De controle geschiedt daarenboven op grond van een jaarlijkse audit 
door een externe en onafhankelijke instantie, als beschreven in artikel 23, 
lid 1. 

3. De Rekenkamer oefent haar controlerende bevoegdheden uit 
krachtens artikel 287 VWEU. 

4. Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen die 
op grond van deze verordening financieringen ontvangen, verstrekken 
de Rekenkamer op haar verzoek alle documenten of inlichtingen die 
voor de uitoefening van haar taak noodzakelijk zijn. 

5. In het besluit of de overeenkomst tot toekenning van een bijdrage 
of subsidie wordt uitdrukkelijk vastgelegd dat het Europees Parlement 
en de Rekenkamer bevoegd zijn om aan de hand van stukken en ter 
plaatse controle uit te oefenen op een Europese politieke partij of een 
Europese politieke stichting die respectievelijk een bijdrage of een sub
sidie uit de algemene begroting van de Europese Unie heeft ontvangen. 

6. De Rekenkamer en de ordonnateur van het Europees Parlement, of 
een andere door de ordonnateur van het Europees Parlement gemach
tigde externe instantie, kunnen de nodige controles en verificaties ter 
plaatse uitvoeren om de wettigheid van de uitgaven te controleren en na 
te gaan of de bepalingen van het besluit of de overeenkomst tot toe
kenning van een bijdrage of subsidie zijn nageleefd, en, wat betreft de 
Europese politieke stichtingen, of het werkprogramma of de actie naar 
behoren is uitgevoerd. De betreffende Europese politieke partij of de 
Europese politieke stichting verstrekt alle hiervoor benodigde documen
ten en inlichtingen. 

7. Het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) kan overeen
komstig de bepalingen en procedures van Verordening (EU, Euratom) 
nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 ) en Verordening 
(Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad ( 2 ) onderzoeken, waaronder 
controles en verificaties ter plaatse, uitvoeren om vast te stellen of er 
sprake is van fraude, corruptie of andere onwettige activiteiten in ver
band met bijdragen of subsidies uit hoofde van deze verordening, waar
door de financiële belangen van de Unie worden geschaad. Deze con
troles kunnen eventueel leiden tot een besluit tot terugvordering door de 
ordonnateur van het Europees Parlement. 

▼B 

( 1 ) Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de 
Raad van 11 september 2013 betreffende onderzoeken door het Europees 
Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad 
en Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 van de Raad (PB L 248 van 
18.9.2013, blz. 1). 

( 2 ) Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 
betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie 
worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Euro
pese Gemeenschappen tegen fraudes en andere onregelmatigheden (PB L 292 
van 15.11.1996, blz. 2).
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Artikel 26 

Technische ondersteuning 

Iedere vorm van technische ondersteuning door het Europees Parlement 
van Europese politieke partijen berust op het beginsel van gelijke be
handeling. Zij wordt verleend volgens voorwaarden die niet ongunstiger 
zijn dan die welke gelden voor andere externe organisaties en vereni
gingen waaraan vergelijkbare voorzieningen ter beschikking kunnen 
worden gesteld en zij wordt verleend tegen overlegging van een factuur 
en tegen betaling. 

Artikel 27 

Sancties 

1. Overeenkomstig artikel 16 besluit de Autoriteit bij wijze van sanc
tie in elk van de volgende situaties tot schrapping van een Europese 
politieke partij of een Europese politieke stichting uit het register: 

a) indien de partij of de stichting in kwestie bij een onherroepelijke 
rechterlijke beslissing is veroordeeld voor onwettige activiteiten 
die de financiële belangen van de Europese Unie schaden in de 
zin van artikel 106, lid 1, van het Financieel Reglement; 

▼M1 
b) indien na toepassing van de procedures van artikel 10, leden 2 

tot en met 5, is vastgesteld dat de partij of de stichting niet 
langer voldoet aan een of meer van de in artikel 3, lid 1 of 2, 
vastgelegde voorwaarden; 

b bis) indien het besluit tot registratie van de partij of stichting in 
kwestie berust op onjuiste of misleidende informatie waarvoor 
de verzoekende partij verantwoordelijk is, of indien dergelijk 
besluit met bedrog is verkregen, of 

▼B 
c) indien een verzoek van een lidstaat tot schrapping uit het register 

op grond van ernstige niet-naleving van de uit nationaal recht 
voortvloeiende verplichtingen voldoet aan de in artikel 16, lid 3, 
onder b), vastgestelde vereisten. 

2. De Autoriteit legt in de volgende gevallen financiële sancties op: 

a) niet-kwantificeerbare inbreuken: 

i) indien niet wordt voldaan aan de vereisten van artikel 9, leden 5 
of 6; 

ii) indien de aangegane verplichtingen niet worden nagekomen en 
niet wordt gehandeld overeenkomstig de informatie die de Euro
pese politieke partij of de Europese politieke stichting heeft ver
strekt, als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder a), b) en d) tot en met 
f), en artikel 5, lid 1, onder a), b), d) en e); 

iii) indien de lijst van donateurs en hun respectieve donaties niet 
wordt overgelegd overeenkomstig artikel 20, lid 2, of donaties 
niet worden gemeld overeenkomstig artikel 20, leden 3 en 4; 

▼B
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iv) indien een Europese politieke partij of een Europese politieke 
stichting haar verplichtingen die zijn vastgelegd in artikel 23, 
lid 1, of artikel 24, lid 4, niet is nagekomen; 

v) indien een Europese politieke partij of een Europese politieke 
stichting bij een onherroepelijke rechterlijke beslissing is veroor
deeld voor onwettige activiteiten die de financiële belangen van 
de Europese Unie schaden in de zin van artikel 106, lid 1, van 
het Financieel Reglement; 

vi) indien een Europese politieke partij of een Europese politieke 
stichting op enig moment opzettelijk onjuiste of misleidende 
informatie heeft achtergehouden of geleverd, of indien de orga
nen die op grond van deze verordening gemachtigd zijn de be
gunstigden van financiering uit de algemene begroting van de 
Europese Unie aan audits of controles te onderwerpen fouten in 
de jaarrekeningen ontdekken die overeenkomstig de in artikel 2 
van Verordening (EG) nr. 1606/2002 gedefinieerde internationale 
standaarden voor jaarrekeningen worden beschouwd als wegla
tingen of onjuiste weergaves van informatie van materieel 
belang; 

b) kwantificeerbare inbreuken: 

i) indien een Europese politieke partij of een Europese politieke 
stichting donaties en bijdragen heeft aanvaard die krachtens ar
tikel 20, lid 1 of 5, niet zijn toegestaan, tenzij is voldaan aan de 
voorwaarden van artikel 20, lid 6; 

ii) indien niet wordt voldaan aan de vereisten van de artikelen 21 
en 22. 

3. De ordonnateur van het Europees Parlement mag een Europese 
politieke partij of een Europese politieke stichting uitsluiten van toe
komstige financiering door de Unie voor een periode van maximaal vijf 
jaar, of maximaal 10 jaar indien sprake is van een herhaalde inbreuk 
binnen vijf jaar nadat de Europese politieke partij of Europese politieke 
stichting schuldig bevonden is aan de in lid 2, onder a), v) en vi), 
vermelde inbreuken. Dit laat de bevoegdheden van de ordonnateur 
van het Europees Parlement als vastgelegd in artikel 204 quindecies 
van het Financieel Reglement onverlet. 

4. Voor de toepassing van de leden 2 en 3 worden de volgende 
financiële sancties opgelegd aan een Europese politieke partij of een 
Europese politieke stichting: 

a) voor niet-kwantificeerbare inbreuken: een vast percentage van de 
jaarlijkse begroting van de betreffende Europese politieke partij of 
Europese politieke stichting: 

— 5 %, of 

— 7, 5 % bij samenloop van inbreuken, of 

— 20 % bij een herhaalde inbreuk, of 

— een derde van bovengenoemde percentages indien de Europese 
politieke partij of Europese politieke stichting de inbreuk uit 
eigen beweging heeft aangegeven voordat de Autoriteit een of
ficieel onderzoek is gestart, zelfs in het geval van een samenloop 
van inbreuken of een herhaalde inbreuk, en de betrokken partij of 
stichting passende corrigerende maatregelen heeft genomen; 

▼B
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— 50 % van de jaarlijkse begroting van de betrokken Europese 
politieke partij of Europese politieke stichting van het voor
gaande jaar, indien de Europese politieke partij of de Europese 
politieke stichting bij een onherroepelijke rechterlijke beslissing 
is veroordeeld voor onwettige activiteiten die de financiële be
langen van de Europese Unie schaden in de zin van artikel 106, 
lid 1, van het Financieel Reglement; 

b) voor kwantificeerbare inbreuken: een vast percentage van het bedrag 
van de onregelmatige ontvangen of niet gemelde middelen, overeen
komstig de volgende schaal, maar ten hoogste 10 % van de jaarlijkse 
begroting van de betrokken Europese politieke partij of Europese 
politieke stichting: 

— 100 % van de onregelmatige ontvangen of niet gemelde midde
len, indien deze 50 000 EUR of minder bedragen, of 

— 150 % van de onregelmatige ontvangen of niet gemelde midde
len, indien deze meer dan 50 000 EUR maar niet meer dan 
100 000 EUR bedragen, of 

— 200 % van de onregelmatige ontvangen of niet gemelde midde
len, indien deze meer dan 100 000 EUR maar niet meer dan 
150 000 EUR bedragen, of 

— 250 % van de onregelmatige ontvangen of niet gemelde midde
len, indien deze meer dan 150 000 EUR maar niet meer dan 
200 000 EUR bedragen, of 

— 300 % van de onregelmatige ontvangen of niet gemelde midde
len, indien deze meer dan 200 000 EUR bedragen; 

— een derde van bovengenoemde percentages indien de betrokken 
Europese politieke partij of Europese politieke stichting de in
breuk uit eigen beweging heeft aangegeven voordat de Autoriteit 
en/of de ordonnateur van het Europees Parlement een officieel 
onderzoek is gestart, en de betrokken partij of stichting passende 
corrigerende maatregelen heeft genomen. 

Voor de toepassing van bovengenoemde percentages wordt elke donatie 
of bijdrage afzonderlijk beoordeeld. 

5. Indien een Europese politieke partij of Europese politieke stichting 
schuldig is aan een samenloop van inbreuken, begaan tegen deze ver
ordening, wordt alleen een sanctie opgelegd voor de ernstigste van die 
inbreuken, tenzij anders bepaald in lid 4, onder a). 

6. Voor de in deze verordening vastgelegde sancties geldt een ver
jaringstermijn van vijf jaar vanaf de dag waarop de betreffende inbreuk 
werd gepleegd, of, indien sprake is van aanhoudende of herhaalde in
breuken, vanaf de datum waarop de inbreuken werden beëindigd. 

▼M1 

Artikel 27 bis 

Verantwoordelijkheid van natuurlijke personen 

Wanneer de Autoriteit in de situaties bedoeld in artikel 27, lid 2, on
der a), v) of vi), een financiële sanctie oplegt, kan zij, met het oog op de 

▼B
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terugvordering als bedoeld in artikel 30, lid 2, bepalen dat een natuur
lijke persoon die lid is van het bestuurlijk, beleidsbepalend of toezicht
houdend orgaan van de Europese politieke partij of Europese politieke 
stichting, of die ten aanzien van de Europese politieke partij of Europese 
politieke stichting vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebe
voegdheid heeft, tevens verantwoordelijk is voor de inbreuk in de vol
gende gevallen: 

a) in de situatie bedoeld in artikel 27, lid 2, onder a), v), indien de 
natuurlijke persoon bij de in die bepaling bedoelde rechterlijke be
slissing ook verantwoordelijk is gesteld voor de onwettige activitei
ten in kwestie; 

b) in de situatie bedoeld in artikel 27, lid 2, onder a), vi), indien de 
natuurlijke persoon ook verantwoordelijk is voor de gedragingen of 
onjuistheden in kwestie. 

▼B 

Artikel 28 

Samenwerking tussen de autoriteit, de ordonnateur van het 
Europees Parlement en de lidstaten 

1. Via de nationale contactpunten delen de Autoriteit, de ordonnateur 
van het Europees Parlement en de lidstaten informatie en stellen zij 
elkaar regelmatig op de hoogte van kwesties in verband met financie
ringsbepalingen, controles en sancties. 

2. Zij maken tevens afspraken over de praktische regelingen voor 
deze uitwisseling van informatie, en stellen daarbij onder andere regels 
vast inzake de bekendmaking van vertrouwelijke informatie of bewijs en 
de samenwerking tussen lidstaten. 

3. De ordonnateur van het Europees Parlement stelt de Autoriteit in 
kennis van bevindingen die aanleiding kunnen geven tot het opleggen 
van sancties overeenkomstig artikel 27, leden 2, 3 en 4, teneinde de 
Autoriteit de gelegenheid te geven passende maatregelen te treffen. 

4. De Autoriteit stelt de ordonnateur van het Europees Parlement in 
kennis van besluiten die zij heeft genomen met betrekking tot sancties, 
teneinde laatstgenoemde in staat te stellen hieraan een passend vervolg 
te geven overeenkomstig het Financieel Reglement. 

Artikel 29 

Corrigerende maatregelen en beginselen van goed bestuur 

1. Voordat het Europees Parlement een definitief besluit neemt in
zake een van de in artikel 27 bedoelde sancties, stelt de Autoriteit of de 
ordonnateur van het Europees Parlement de Europese politieke partij of 
de Europese politieke stichting in kwestie in de gelegenheid de maat
regelen te treffen die nodig zijn om de situatie binnen een redelijke 
termijn, die normaal gesproken niet langer mag duren dan een maand, 
te verhelpen In het bijzonder geeft de Autoriteit of de ordonnateur van 
het Europees Parlement de gelegenheid tot het corrigeren van schrijf- en 
rekenfouten, het zo nodig verstrekken van aanvullende documenten of 
informatie of het rechtzetten van kleine tekortkomingen. 

2. Indien een Europese politieke partij of een Europese politieke 
stichting heeft nagelaten binnen de in lid 1 voorgeschreven termijn 
corrigerende maatregelen te nemen, worden passende sancties overeen
komstig artikel 27 opgelegd. 

▼M1
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3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing met betrekking tot de 
voorwaarden vastgelegd in artikel 3, lid 1, onder b) tot en met d), en in 
artikel 3, lid 2, onder c). 

Artikel 30 

Terugvordering 

1. Op basis van een besluit van de Autoriteit tot schrapping uit het 
register van een Europese politieke partij of een Europese politieke 
stichting, trekt de ordonnateur van het Europees Parlement een lopend 
besluit of lopende overeenkomst betreffende financiering van de Unie in 
of beëindigt dat besluit of die overeenkomst, behalve in gevallen als 
bedoeld in artikel 16, lid 2, onder c), en artikel 3, lid 1, onder b) en d). 
Tevens vordert hij de financiering van de Unie terug, met inbegrip van 
alle ongebruikte middelen van de Unie uit voorgaande jaren. 

2. ►M1 Een Europese politieke partij of een Europese politieke 
stichting waaraan een sanctie is opgelegd wegens een in artikel 27, lid 1 
en lid 2, onder a), v) en vi), genoemde inbreuk, voldoet om die reden 
niet meer aan de voorwaarden van artikel 18, lid 2. De ordonnateur van 
het Europees Parlement beëindigt daarop het besluit of de overeenkomst 
tot toekenning op grond van deze verordening van een bijdrage of 
subsidie uit de begroting van de Unie en vordert het bedrag terug dat 
op grond van het besluit of de overeenkomst tot toekenning van een 
bijdrage of subsidie ten onrechte is uitbetaald, met inbegrip van alle 
ongebruikte Uniemiddelen uit voorgaande jaren. De ordonnateur van het 
Europees Parlement vordert tevens bedragen die op grond van het be
sluit of de overeenkomst tot toekenning van een bijdrage of subsidie ten 
onrechte zijn uitbetaald terug van een natuurlijke persoon ten aanzien 
van wie een besluit krachtens artikel 27 bis, is genomen, rekening 
houdend, in voorkomend geval, met de uitzonderlijke omstandigheden 
met betrekking tot die natuurlijke persoon. ◄ 

▼M1 
In geval van dergelijke beëindiging blijven betalingen door de ordon
nateur van het Europees Parlement beperkt tot de door de Europese 
politieke partij gedane vergoedbare uitgaven of de door de Europese 
politieke stichting gemaakte subsidiabele kosten tot aan de datum 
waarop het besluit tot beëindiging in werking treedt. 

▼B 
Dit lid is tevens van toepassing op de in artikel 16, lid 2, onder c), en 
artikel 3, lid 1, onder b) en d), bedoelde gevallen. 

HOOFDSTUK VI 

SLOTBEPALINGEN 

Artikel 31 

Informatieverstrekking aan de burgers 

Behoudens het bepaalde in de artikelen 21 en 22 en hun eigen statuten 
en interne regelingen, nemen Europese politieke partijen alle passende 
maatregelen om voor de verkiezingen voor het Europees Parlement de 
burgers van de Unie in te lichten over de banden tussen de nationale 
politieke partijen en kandidaten en de betrokken Europese politieke 
partijen. 

▼B
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Artikel 32 

Transparantie 

1. Het Europees Parlement publiceert, onder verantwoordelijkheid 
van zijn ordonnateur of onder die van de Autoriteit, op een speciaal 
daartoe gecreëerde website: 

a) de namen en statuten van alle geregistreerde Europese politieke par
tijen en Europese politieke stichtingen, samen met de overeenkom
stig artikel 8, bij het verzoek om registratie ingediende documenten, 
uiterlijk vier weken nadat de Autoriteit haar besluit heeft genomen, 
en de nadien krachtens artikel 9, leden 5 en 6, aan de Autoriteit 
meegedeelde wijzigingen; 

b) een lijst van de verzoeken die niet zijn ingewilligd, samen met de 
overeenkomstig artikel 8, bij het verzoek om registratie ingediende 
documenten en de redenen van de weigering, uiterlijk vier weken 
nadat de Autoriteit een besluit heeft genomen; 

c) een jaarlijks verslag met een tabel van de bedragen die zijn betaald 
aan de respectieve Europese politieke partijen en Europese politieke 
stichtingen, per begrotingsjaar waarvoor bijdragen zijn ontvangen of 
subsidies zijn betaald uit de algemene begroting van de Europese 
Unie; 

d) de in artikel 23, lid 1, bedoelde jaarrekeningen en externe-auditver
slagen alsook, voor Europese politieke stichtingen, de eindverslagen 
over de uitvoering van de werkprogramma's of acties; 

e) de overeenkomstig artikel 20, leden 2, 3 en 4, door de Europese 
politieke partijen en Europese politieke stichtingen gemelde namen 
van donateurs en hun donaties, met uitzondering van donaties van 
natuurlijke personen met een maximale waarde van 1 500 EUR per 
jaar en per donateur, welke worden gemeld als „kleine donaties”. 
Donaties van natuurlijke personen waarvan de waarde per jaar meer 
dan 1 500 EUR bedraagt en minder dan of gelijk is aan 3 000 EUR 
worden niet gepubliceerd zonder de voorafgaande schriftelijke toe
stemming daartoe van de desbetreffende donateur. Indien geen voor
afgaande toestemming is verleend, worden deze donaties gemeld als 
„kleine donaties”. Het totale bedrag van de kleine donaties en het 
aantal donateurs per kalenderjaar worden eveneens gepubliceerd; 

f) de in artikel 20, leden 7 en 8, bedoelde bijdragen, die de Europese 
politieke partijen en Europese politieke stichtingen hebben gemeld 
overeenkomstig artikel 20, lid 2, met inbegrip van de identiteit van 
de aangesloten partijen of organisaties waarvan de bijdragen afkom
stig zijn; 

g) de details van en redenen voor definitieve besluiten van de Autoriteit 
ingevolge artikel 27, met inbegrip van eventuele door het comité van 
onafhankelijke vooraanstaande personen overeenkomstig de artikelen 
10 en 11 vastgestelde adviezen, met inachtneming van Verordening 
(EG) nr. 45/2001; 

h) de details van en de redenen voor definitieve besluiten van de or
donnateur van het Europees Parlement krachtens artikel 27; 

▼B
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i) een beschrijving van de aan Europese politieke partijen verleende 
technische ondersteuning; 

j) het in artikel 38 bedoelde evaluatieverslag van het Europees Parle
ment over de toepassing van deze verordening en de gefinancierde 
activiteiten, en 

k) een bijgewerkte lijst van leden van het Europees Parlement die 
lid zijn van een Europese politieke partij. 

▼B 
2. Het Europees Parlement publiceert de lijst van rechtspersonen die 
lid zijn van een Europese politieke partij, die overeenkomstig artikel 4, 
lid 2, bij de statuten van de partij wordt gevoegd en overeenkomstig 
artikel 9, lid 6, wordt bijgewerkt, alsmede het totale aantal individuele 
leden. 

3. Persoonsgegevens worden niet op de onder lid 1 bedoelde website 
gepubliceerd, tenzij publicatie verplicht is op grond van lid 1, onder a), 
e) of g). 

4. Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen ver
strekken potentiële leden en donateurs in een publiek toegankelijke 
privacyverklaring de krachtens artikel 10 van Richtlijn 95/46/EG ver
eiste informatie en wijzen hen erop dat hun persoonsgegevens door het 
Europees Parlement, de Autoriteit, OLAF, de Rekenkamer, de lidstaten 
of door hen gemachtigde externe organen en deskundigen worden ver
werkt voor audit- en controledoeleinden, en dat hun persoonsgegevens 
op de in lid 1 bedoelde website bekendgemaakt zullen worden onder de 
in dit artikel vermelde voorwaarden. Overeenkomstig artikel 11 van 
Verordening (EG) nr. 45/2001 neemt de ordonnateur van het Europees 
Parlement deze informatie ook op in de in artikel 18, lid 1, bedoelde 
oproep tot het indienen van verzoeken om bijdragen of voorstellen. 

Artikel 33 

Bescherming van persoonsgegevens 

1. Bij de verwerking van persoonsgegevens op grond van deze ver
ordening nemen de Autoriteit, het Europees Parlement en het in arti
kel 11 bedoelde comité van onafhankelijke vooraanstaande personen 
Verordening (EG) nr. 45/2001 in acht. Bij de verwerking van persoons
gegevens gelden zij als verantwoordelijke voor de verwerking in de zin 
van artikel 2, onder d), van die verordening. 

2. Bij de verwerking van persoonsgegevens op grond van deze ver
ordening voldoen de Europese politieke partijen en de Europese poli
tieke stichtingen, de lidstaten, bij het uitoefenen van de controle op 
bepaalde aspecten van de financiering van Europese politieke partijen 
en Europese politieke stichtingen overeenkomstig artikel 24, en de on
afhankelijke organen of deskundigen die bevoegd zijn om rekeningen te 
controleren overeenkomstig artikel 23, lid 1, aan Richtlijn 95/46/EG en 
de op grond daarvan vastgestelde nationale bepalingen. Bij de verwer
king van persoonsgegevens gelden zij als verantwoordelijke voor de 
verwerking in de zin van artikel 2, onder d), van die richtlijn. 

▼M1
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3. De Autoriteit, het Europees Parlement en het in artikel 11 be
doelde comité van onafhankelijke vooraanstaande personen zien erop 
toe dat de persoonsgegevens die zij op grond van deze verordening 
verzamelen, uitsluitend worden gebruikt om te waarborgen dat de finan
ciering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen 
en het lidmaatschap van Europese politieke partijen wettig, regelmatig 
en transparant zijn. Zij wissen alle voor dit doel verzamelde persoons
gegevens uiterlijk 24 maanden nadat de relevante delen ervan zijn ge
publiceerd overeenkomstig artikel 32. 

4. De lidstaten en de onafhankelijke organen of deskundigen die 
gemachtigd zijn om rekeningen te controleren, gebruiken de persoons
gegevens die zij ontvangen alleen om toezicht uit te oefenen op de 
financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stich
tingen. Zij wissen deze persoonsgegevens overeenkomstig het toepasse
lijke nationale recht na de doorgifte daarvan overeenkomstig artikel 28. 

5. Persoonsgegevens mogen langer worden bewaard dan de in lid 3 
vastgestelde termijnen of de termijnen waarin het in lid 4 bedoelde 
toepasselijke nationale recht voorziet, indien dit nodig is in verband 
met juridische of administratieve procedures betreffende de financiering 
van een Europese politieke partij of een Europese politieke stichting, of 
betreffende het lidmaatschap van een Europese politieke partij. Uiterlijk 
één week nadat voornoemde procedures met een definitief besluit wor
den afgerond of eventuele audits, beroepsprocedures, geschillen of 
claims zijn afgehandeld, worden dergelijke persoonsgegevens gewist. 

6. De in de leden 1 en 2 bedoelde voor de verwerking verantwoor
delijke entiteiten nemen passende technische en organisatorische maat
regelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen ongewilde dan wel 
onrechtmatige vernietiging, ongewild verlies, wijziging of niet-toe
gestane verspreiding of toegang, met name wanneer de verwerking 
doorgifte van gegevens via een netwerk omvat, dan wel tegen enige 
andere vorm van onwettige verwerking. 

7. Het is de verantwoordelijkheid van de Europese Toezichthouder 
voor gegevensbescherming erop toe te zien en te waarborgen dat de 
Autoriteit, het Europees Parlement en het in artikel 11 bedoelde comité 
van onafhankelijke vooraanstaande personen de fundamentele rechten 
en vrijheden van natuurlijke personen bij de verwerking van persoons
gegevens op grond van deze verordening eerbiedigen en beschermen. 
Elke betrokkene kan, onverminderd de mogelijkheden van beroep voor 
de rechter, een verzoek indienen bij de Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming indien hij van oordeel is dat zijn recht op be
scherming van zijn persoonsgegevens door de verwerking van die ge
gevens door de Autoriteit, het Europees Parlement of het comité is 
geschonden. 

8. De Europese politieke partijen en de Europese politieke stichtin
gen, de lidstaten en de onafhankelijke organen of deskundigen die ge
machtigd zijn om krachtens deze verordening rekeningen te controleren, 
zijn overeenkomstig het toepasselijke nationale recht aansprakelijk voor 
schade die zij veroorzaken bij de verwerking van persoonsgegevens op 
grond van deze verordening. De lidstaten waarborgen dat inbreuken op 
deze verordening, op Richtlijn 95/46/EG en op de op grond daarvan 
vastgestelde nationale bepalingen, en met name het frauduleus gebruik 
van persoonsgegevens, strafbaar worden gesteld met doeltreffende, 
evenredige en afschrikkende sancties. 

▼B
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Artikel 34 

Recht te worden gehoord 

Alvorens de Autoriteit of de ordonnateur van het Europees Parlement 
een besluit neemt dat de rechten van een Europese politieke partij, een 
Europese politieke stichting, een verzoekende partij als bedoeld in ar
tikel 8 of een in artikel 27 bis bedoelde natuurlijke persoon kan scha
den, hoort zij/hij de vertegenwoordigers van de betreffende Europese 
politieke partij, Europese politieke stichting of verzoekende partij, of de 
betrokken natuurlijke persoon. De Autoriteit dan wel het Europees Par
lement vermeldt naar behoren de redenen voor haar of zijn besluit. 

▼B 

Artikel 35 

Beroepsmogelijkheden 

Tegen de besluiten die krachtens deze verordening zijn genomen, kan 
beroep worden aangetekend bij het Hof van Justitie van de Europese 
Unie, overeenkomstig de relevante bepalingen van het VWEU. 

Artikel 36 

Uitoefening van bevoegdheidsdelegatie 

1. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, 
wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde 
voorwaarden. 

2. De in artikel 7, lid 2, en artikel 8, lid 3, bedoelde bevoegdheid tot 
vaststelling van gedelegeerde handelingen wordt aan de Commissie ver
leend voor een termijn van vijf jaar met ingang van 24 november 2014. 
De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de 
periode van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. 
De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van de
zelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich 
uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze ver
lenging verzet. 

3. De in artikel 7, lid 2, en artikel 8, lid 3, bedoelde bevoegdheids
delegatie kan op elk ogenblik door het Europees Parlement of de Raad 
worden ingetrokken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie 
van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op 
de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen 
onverlet. 

4. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, 
doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement 
en de Raad. 

5. Een krachtens artikel 7, lid 2, en artikel 8, lid 3, vastgestelde 
gedelegeerde handeling treedt pas in werking als het Europees Parle
ment noch de Raad binnen een termijn van twee maanden na de datum 
van kennisgeving ervan aan het Europees Parlement en de Raad be
zwaar heeft aangetekend tegen de gedelegeerde handeling, of indien 
zowel het Europees Parlement als de Raad de Commissie voor het 
verstrijken van deze termijn heeft meegedeeld geen bezwaar te zullen 
aantekenen. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement 
of de Raad met twee maanden verlengd. 

▼M1
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Artikel 37 

Comitéprocedure 

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité. Dat comité is 
een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011. 

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verorde
ning (EU) nr. 182/2011 van toepassing. 

▼M1 

Artikel 38 

Evaluatie 

Het Europees Parlement publiceert, na raadpleging van de Autoriteit, 
uiterlijk op 31 december 2021 en daarna om de vijf jaar een verslag 
over de toepassing van deze verordening en over de gefinancierde ac
tiviteiten. Eventuele in het statuut en de financieringsstelsels aan te 
brengen wijzigingen worden in het verslag vermeld. 

De Commissie dient uiterlijk zes maanden na de publicatie van het 
verslag van het Europees Parlement een verslag in over de toepassing 
van deze verordening, met, indien nodig, een wetgevingsvoorstel tot 
wijziging van deze verordening, waarin bijzondere aandacht wordt ver
leend aan de implicaties voor de positie van kleine Europese politieke 
partijen en Europese politieke stichtingen. Het verslag gaat zo nodig 
vergezeld van een wetgevingsvoorstel ter wijziging van deze 
verordening. 

▼B 

Artikel 39 

Doeltreffende toepassing 

De lidstaten treffen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze 
verordening doeltreffend wordt toegepast. 

Artikel 40 

Intrekking 

Verordening (EG) nr. 2004/2003 wordt ingetrokken met ingang van de 
datum van inwerkingtreding van deze verordening. Zij blijft echter van 
toepassing op rechtshandelingen en vastleggingen met betrekking tot de 
financiering van politieke partijen en politieke stichtingen op Europees 
niveau voor de begrotingsjaren 2014, 2015, 2016 en 2017. 

▼M1 

Artikel 40 bis 

Overgangsbepaling 

1. De vóór 4 mei 2018 toepasselijke bepalingen van deze verorde
ning blijven van toepassing op rechtshandelingen en vastleggingen met 
betrekking tot de financiering op Europees niveau van Europese poli
tieke partijen en Europese politieke stichtingen die zijn vastgesteld voor 
het begrotingsjaar 2018. 

▼B
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2. Met betrekking tot verzoeken om financiering voor het begrotings
jaar 2019 en in afwijking van artikel 18, lid 2 bis, verzoekt de ordon
nateur van het Europees Parlement een Europese politieke partij, voor
dat hij over een verzoek om financiering beslist, om verstrekking van de 
in artikel 18, lid 2 bis, bedoelde bewijsstukken slechts voor een periode 
vanaf 5 juli 2018. 

3. Europese politieke partijen die vóór 4 mei 2018 geregistreerd zijn, 
dienen uiterlijk op 5 juli 2018 documenten in waaruit blijkt dat zij 
voldoen aan de in artikel 3, lid 1, onder b) en b bis), genoemde 
voorwaarden. 

4. De Autoriteit schrapt een Europese politieke partij en de daaraan 
verbonden Europese stichting uit het register als de betrokken partij 
binnen de in lid 3 genoemde termijn niet aantoont dat zij aan de in 
artikel 3, lid 1, onder b) en b bis) genoemde voorwaarden voldoet. 

▼B 

Artikel 41 

Inwerkingtreding en toepassing 

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. 

De Commissie stelt uiterlijk op 1 juli 2015 de in artikel 7, lid 2, en 
artikel 8, lid 3, onder a), genoemde gedelegeerde handelingen vast. 

Deze verordening is van toepassing met ingang van 1 januari 2017. De 
in artikel 6 bedoelde Autoriteit wordt evenwel ingesteld per 1 september 
2016. Na 1 januari 2017 geregistreerde Europese politieke partijen en 
Europese politieke stichtingen kunnen uitsluitend een financieringsaan
vraag indienen uit hoofde van deze verordening voor activiteiten die in 
of na het begrotingsjaar 2018 van start gaan. 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks 
toepasselijk in elke lidstaat. 

▼M1

F4_Verordening betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen

- 281 - 



 

02014R1141 — NL — 04.05.2018 — 001.001 — 36 

BIJLAGE 

Door elke verzoekende partij in te vullen standaardverklaring 

Ondergetekende, met een volledig mandaat van [naam van de Europese politieke 
partij of Europese politieke stichting] verklaart hierbij dat: 

[naam van de Europese politieke partij of Europese politieke stichting] zich ertoe 
verbindt te voldoen aan de in artikel 3, lid 1, onder c), of artikel 3, lid 2, onder 
c), van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 vermelde voorwaarden voor 
registratie, te weten eerbiediging, in het bijzonder in haar programma en in haar 
activiteiten, van de waarden waarop de Unie berust, als bedoeld in artikel 2 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie, namelijk eerbied voor de menselijke 
waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van 
de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden 
behoren. 

Rechtsgeldig ondertekend door: 

Titel (mevrouw, de heer, …) naam en 
voornamen: 

Functie binnen de organisatie die het verzoek tot 
registratie als een Europese politieke partij/Euro
pese politieke stichting indient: 

Plaats, datum: 

Handtekening: 

▼B
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GEDRAGSCODE MEERTALIGHEID 

 

BESLUIT VAN HET BUREAU 

 

VAN 16 JUNI 2014
1
 

 

 

HET BUREAU VAN HET EUROPEES PARLEMENT, 

 

- gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en met name de 

artikelen 24 en 342 van dat Verdrag, 

 

- gezien Verordening nr. 1/1958 van de Raad tot regeling van het taalgebruik in de Europese 

Economische Gemeenschap,  

 

- gezien het Reglement van het Europees Parlement, inzonderheid artikel 25, lid 2, artikel 64, 

lid 1, artikel 73, artikel 154, lid 2, en de artikelen 156, 158, 159, 169, 193, 194 en 195, 

 

- gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 16 oktober 2003 over beter wetgeven
2
, 

 

- gezien de gemeenschappelijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de 

Commissie van 13 juni 2007 over de wijze van uitvoering van de medebeslissingsprocedure, 

en in het bijzonder paragraaf 40, 

 

- gezien het besluit van het Bureau van 11 maart 2003 over wetgevingsassistentie aan het 

Europees Parlement en zijn leden: "Een kwaliteitssprong", 

 

- gezien het besluit van het Bureau van 12 december 2011 over "integrale meertaligheid met 

efficiënt gebruik van middelen voor de tolkdiensten – uitvoering van de begroting van het 

Europees Parlement voor 2012",  

 

- gezien het besluit van het Bureau van 3 mei 2004 over de regeling voor reizen van 

commissiedelegaties buiten de drie vergaderplaatsen van het Europees Parlement, en in het 

bijzonder artikel 6, 

 

- gezien het besluit van de Conferentie van voorzitters van 10 maart 2011 over 

uitvoeringsbepalingen betreffende de werkzaamheden van delegaties, en in het bijzonder 

artikel 6, 

 

- gezien de resolutie van het Parlement van 10 september 2013 "Naar een efficiëntere en 

kosteneffectievere vertolking in het Europees Parlement"
3
, 

 

- gezien het besluit van het Europees Parlement van 24 oktober 2007 tot wijziging van 

artikel 173 van en invoeging van artikel 173 bis in het Reglement van het Europees 

Parlement en het besluit van het Europees Parlement van 20 november 2012 tot wijziging 

van de artikelen 181 en 182 van het Reglement van het Europees Parlement beide 

                                                 
1 Deze gedragscode vervangt de gedragscode van 17 november 2008. 
2 PB L 321 van 31.12.2003, blz. 1. 
3 P7_TA PROV(2013)0347. 
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betreffende het volledig verslag en het audiovisueel verslag (momenteel artikelen 194 en 

195 van het Reglement)
4 
,  

 

- gezien het Samenwerkingsraamakkoord met de Europese Ombudsman van 15 maart 2006, 

 

- gezien de praktische administratieve afspraken tussen het Parlement en de Raad van 26 juli 

2011 met het oog op de uitvoering van artikel 294, lid 4, VWEU in geval van een akkoord in 

eerste lezing, 

 

- gezien de samenwerkingsovereenkomst van 5 februari 2014 tussen het Parlement, het 

Comité van de Regio's en het Europees Economisch en Sociaal Comité, 

 

overwegende hetgeen volgt: 

 

(1) In zijn resolutie van 1 juni 2006 over zijn raming voor 2007 gaf het Parlement de mening te 

kennen dat meertaligheid een conditio sine qua non is voor de instelling en haar leden, maar 

erkende het tevens dat het behoud van uitgebreide vertalings- en vertolkingsdiensten met 

hoge kosten gepaard gaat. In zijn resoluties van 5 september 2006 over speciaal verslag 

nr. 5/2005 van de Rekenkamer over de uitgaven van het Parlement, de Commissie en de 

Raad voor vertolking en van 10 juli 2007 over speciaal verslag nr. 9/2006 van de 

Rekenkamer over de uitgaven van de Commissie, het Parlement en de Raad voor vertaling 

heeft het Parlement de mening uitgesproken dat meertaligheid de burgers in staat stelt hun 

recht op democratische controle uit te oefenen en dat de taalkundige diensten ertoe bijdragen 

dat de EU-instellingen open en transparant blijven, en heeft het zijn tevredenheid 

uitgesproken over de hoge kwaliteit van de talendiensten. In zijn resolutie van 29 maart 

2012 over zijn raming voor 2013 heeft het Parlement het beginsel van meertaligheid 

verdedigd en gewezen op het unieke karakter van het Parlement wat de behoefte aan 

vertolking en vertaling betreft, en daarbij het belang van interinstitutionele samenwerking op 

dit gebied onderstreept. 

 

(2) De door het Parlement opgestelde documenten dienen van de hoogst mogelijke kwaliteit te 

zijn. Naar de kwaliteit dient bijzondere aandacht uit te gaan wanneer het Parlement optreedt 

als wetgever, dit overeenkomstig de voorschriften van het Interinstitutioneel Akkoord over 

beter wetgeven. 

 

(3) Om de hoge kwaliteit van de talendiensten van het Parlement te handhaven, hetgeen 

absoluut noodzakelijk is om het recht van de leden zich in de taal van hun keuze te uiten, 

volledig te kunnen waarborgen, moeten alle gebruikers zich nauwgezet houden aan de in 

deze code opgenomen voorschriften wanneer zij een beroep doen op de talendiensten. 

 

(4) Om de integrale meertaligheid op termijn te kunnen handhaven, is het nodig de gebruikers 

van talendiensten te doordringen van de kosten in verband met het leveren van die diensten 

en dus van hun verantwoordelijkheid om hiervan optimaal en zo economisch mogelijk 

gebruik te maken.  

 

(5) Gedurende de overgangsperiode van schaarste aan taalkundig personeel als gevolg van een 

uitbreiding zijn bijzondere maatregelen noodzakelijk voor het verdelen van deze personele 

middelen. 

                                                 
4 PB C 263 E van 16.10.2008, blz. 409. 
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HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD: 

 

Artikel 1 

Algemene bepalingen 

 

1. De rechten van de leden op taalkundig gebied zijn vastgelegd in het Reglement van het 

Europees Parlement. Deze rechten worden gewaarborgd op basis van de beginselen van 

"integrale meertaligheid met efficiënt gebruik van middelen". In deze gedragscode worden 

de toepassingsmodaliteiten vastgelegd, en dan met name de prioriteiten die in acht moeten 

worden genomen ingeval de personele middelen op taalkundig gebied ontoereikend zijn om 

alle gevraagde diensten te leveren. 

 

2. De talendiensten van het Europees Parlement worden beheerd op basis van de beginselen 

van "integrale meertaligheid met efficiënt gebruik van middelen". Op deze wijze wordt het 

recht van de leden om zich in het Parlement te bedienen van de officiële taal van hun keuze 

volledig geëerbiedigd, overeenkomstig het Reglement van het Europees Parlement. De voor 

de meertaligheid in te zetten middelen zijn onderworpen aan een beheer dat gebaseerd is op 

de reële behoeften van de gebruikers, maatregelen om de gebruikers sterker bewust te 

maken van hun verantwoordelijkheden, en een betere planning van de aanvragen voor 

talendiensten. 

 

3. Het ontwerprooster van de vergaderperioden dat aan de Conferentie van voorzitters wordt 

voorgelegd, houdt in de mate van het mogelijke rekening met de beperkingen van de 

"integrale meertaligheid met efficiënt gebruik van middelen" voor de werkzaamheden van 

de officiële organen van de instelling. 

 

4. Vertolking en vertaling zijn bestemd voor de in de artikelen 2 en 13 genoemde gebruikers en 

categorieën documenten. Behoudens expliciete en uitzonderlijke toestemming van het 

Bureau mogen deze faciliteiten niet ter beschikking worden gesteld van individuele leden of 

externe instanties. Een juridisch-taalkundige eindcontrole vindt alleen plaats bij de in 

artikel 11 genoemde categorieën documenten. 

 

5. Het beheer van de taalkundige faciliteiten wordt georganiseerd op basis van een systeem 

voor uitwisseling van informatie tussen de gebruikers en de talendiensten. De gebruikers 

stellen hun behoeften op taalkundig gebied vast en actualiseren deze met behulp van een 

"vertolkingsprofiel" en kwartaalramingen van de vertaalbehoeften, die tot doel hebben het 

beheer van de taalkundige faciliteiten op middellange en lange termijn te vergemakkelijken. 

De gebruikers delen de talendiensten hun reële behoeften mede binnen de in deze 

gedragscode vastgelegde termijnen. De taalkundige diensten stellen de gebruikers op de 

hoogte van eventuele middelentekorten. 

 

6. De gebruikers zijn bevoegd voor het vaststellen van hun taalkundige behoeften. Het 

vaststellen van de noodzakelijke organisatorische maatregelen en besluiten om de gevraagde 

dienstverlening te waarborgen, is de taak en bevoegdheid van de desbetreffende dienst. 

 

7. De regels voor fractievergaderingen zijn vastgelegd in de "administratieve regeling inzake 

fractievergaderingen". Ingeval de talendiensten de fracties niet alle gevraagde diensten 

kunnen leveren, zijn de modaliteiten van deze gedragscode van toepassing. 
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DEEL I 

VERTOLKING 

 

 

Artikel 2 

Prioriteitenvolgorde voor de vertolking 

 

1. Vertolking is bestemd voor de onderstaande, naar prioriteit gerangschikte gebruikers: 

 

a) de plenaire vergadering; 

b) prioritaire politieke vergaderingen, zoals de vergaderingen van de Voorzitter, de 

organen van het Parlement (zoals omschreven in titel I, hoofdstuk III van het 

Reglement van het Parlement) en de bemiddelingscomités; 

c) i) de parlementaire commissies, parlementaire delegaties en trialogen: tijdens 

commissieperioden genieten parlementaire commissies, delegaties en trialogen 

prioriteit boven alle andere gebruikers, met uitzondering van de onder a) en b) 

genoemde, 

 ii) de fracties: tijdens vergaderperioden en fractieperioden genieten fracties prioriteit 

boven alle andere gebruikers, met uitzondering van de onder a) en b) genoemde; 

d) gezamenlijke vergaderingen van het Europees Parlement en nationale parlementen 

uit de EU; 

e) persconferenties, institutionele voorlichtingsacties voor media, waaronder seminars, 

en andere institutionele communicatiewerkzaamheden; 

f) andere door het Bureau en de Conferentie van voorzitters gemachtigde officiële 

organen; 

g) de administratie (bepaalde procedures zoals proeven in het kader van vergelijkende 

onderzoeken, seminars, algemene personeelsvergaderingen, enz.). 

 

 Vertolking is in beginsel bestemd voor vergaderingen van parlementaire organen. 

Vertolking voor administratieve vergaderingen kan bijgevolg enkel worden toegestaan na 

voorafgaande toestemming van de secretaris-generaal, op basis van een met redenen 

omkleed verzoek van de gebruiker en een technisch advies van het directoraat-generaal 

Vertolking en Conferenties inzake de beschikbaarheid van middelen, teneinde de betrokken 

vergadering te houden in een tijdvak waarin er niet veel parlementaire vergaderingen 

plaatsvinden. 

 

2. Het Parlement zorgt tevens voor vertolking op de Paritaire Parlementaire Vergadering 

ACS-EU (overeenkomstig Protocol nr. 1 bij de Overeenkomst van Cotonou) en op de 

Euromediterrane Parlementaire Vergadering, de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire 

Vergadering en de gezamenlijke parlementaire vergaderingen (overeenkomstig de vigerende 

regeling), alsmede voor de Europese Ombudsman (overeenkomstig het 

Samenwerkingsraamakkoord van 15 maart 2006). 

 

3. Daarnaast verzorgt het Parlement vertolkingsdiensten voor andere Europese instellingen en 

voor het Comité van de Regio's en het Europees Economisch en Sociaal Comité uit hoofde 

van de samenwerkingsovereenkomst van 5 februari 2014. 

 

 

Artikel 3 

Vertolkingssysteem 
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De vertolking voor alle in artikel 2, leden 1 en 2, genoemde gebruikers wordt uitsluitend verzorgd 

door het directoraat-generaal Vertolking en Conferenties. 

 

Simultaanvertolking wordt verzorgd volgens een gemengd systeem, waarbij een beroep kan worden 

gedaan op alle algemeen erkende vertolkingssystemen, al naargelang de reële behoeften en de 

beschikbaarheid van tolken. 

 

 

Artikel 4 

Talenregeling voor vergaderingen in de gewone vergaderplaatsen 

 

1. Op zijn constituerende vergadering stelt iedere gebruiker, met uitzondering van de plenaire 

vergadering, voor vergaderingen in de gewone vergaderplaatsen een vertolkingsprofiel op 

en houdt dit bij aan de hand van de reële behoeften van de leden die zitting hebben in het 

orgaan. Voor het beheer van dit profiel is het secretariaat van het orgaan verantwoordelijk, 

in overleg met zijn voorzitter. Het profiel wordt regelmatig bijgewerkt aan de hand van de 

gevraagde en daadwerkelijk gebruikte talen, in gemeenschappelijk overleg tussen het 

directoraat-generaal Vertolking en Conferenties en het secretariaat van het parlementaire 

orgaan, en wel op basis van de in artikel 15 genoemde verslagen. Elk commissie- en 

delegatiesecretariaat wijst één persoon aan die als enig contactpunt fungeert met het 

directoraat-generaal Vertolking en Conferenties, dat zelf één contactpersoon voor elke 

commissie en delegatie aanwijst. 

 

2. De vergaderingen worden georganiseerd met de actieve en passieve talen die zijn 

opgenomen in het vertolkingsprofiel. Indien op basis van de verwachte deelname van leden 

en officiële genodigden aan een bepaalde vergadering van een taal kan worden afgezien, 

stelt het secretariaat van het betrokken orgaan het directoraat-generaal Vertolking en 

Conferenties hiervan op de hoogte. 

 

 

Artikel 5 

Talenregeling voor vergaderingen buiten de gewone vergaderplaatsen 

 

Parlementaire commissies en delegaties 

1. De talenregeling wordt vastgesteld conform artikel 158, leden 3 en 4, van het Reglement, 

met dien verstande dat de leden uiterlijk op de donderdag van de tweede week die aan de 

vergadering voorafgaat hun deelname aan de vergadering dienen te bevestigen.  

2. Voor missies tijdens weken die gereserveerd zijn voor externe parlementaire activiteiten, 

wordt actieve vertolking verzorgd in maximaal vijf talen uit het vertolkingsprofiel van de 

commissie/delegatie. 

Er kan passieve vertolking uit talen in het vertolkingsprofiel van de commissie/delegatie 

worden verzorgd als dit niet leidt tot een stijging van het aantal tolkencabines en/of tolken. 

Het Bureau kan in uitzonderlijke gevallen vertolking in meer dan vijf talen toestaan, voor 

zover het budget daartoe ruimte laat en er tolken beschikbaar zijn
5
. 

3. Voor missies buiten de weken die gereserveerd zijn voor externe parlementaire activiteiten, 

geldt een beperkt talenregime waarbij vertolking in maximaal één taal uit het 

vertolkingsprofiel van de commissie/delegatie wordt verzorgd. 

                                                 
5 De gebruikers dienen een met redenen omkleed verzoek in te dienen, op basis waarvan het directoraat-generaal 

Vertolking en Conferenties een technisch advies opstelt. 
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Fracties 

4. Actieve vertolking wordt verzorgd in maximaal 60 % van de talen in het vertolkingsprofiel 

van de fractie, zonder dat het aantal actieve talen meer dan zeven mag bedragen. 

Passieve vertolking van in de fractie vertegenwoordigde talen kan worden verzorgd als dit 

niet leidt tot een stijging van het aantal tolkencabines en/of tolken. 

Als de taal van het gastland (ontvangende land) geen deel uitmaakt van het 

vertolkingsprofiel van de fractie, kan ook de passieve en actieve vertolking van deze taal 

worden verzorgd. 

Het Bureau kan in uitzonderlijke gevallen toestaan dat wordt afgeweken van de in de eerste 

en tweede alinea vermelde bepalingen. Daarbij kan het Bureau de fractie verzoeken bij te 

dragen in de daaruit voortvloeiende meerkosten. 

 

 

Artikel 6 

Planning, coördinatie en verwerking van verzoeken om vergaderingen met vertolking 

 

1. De directoraten-generaal Intern beleid en Extern beleid en de algemeen secretarissen van de 

fracties dienen ten minste drie maanden van tevoren bij het directoraat-generaal Vertolking 

en Conferenties een voorlopig rooster van hun vergaderingen in en zien er daarbij in overleg 

met het directoraat-generaal Vertolking en Conferenties op toe dat de vergaderingen 

gelijkmatig worden gespreid over alle tijdvakken van de werkweek. 

In dit rooster worden de geplande tijdstippen en de plaats van de vergaderingen vermeld en 

voor zover mogelijk ook de gevraagde talen. 

 

2. De afdeling Vergaderrooster van de directoraten-generaal Intern beleid en Extern beleid 

enerzijds en de algemeen secretarissen van de fracties anderzijds nemen de nodige 

maatregelen om de aanvragen van hun respectieve gebruikers te coördineren. 

 

3. Het directoraat-generaal Vertolking en Conferenties behandelt de aanvragen voor vertolking 

en de wijzigingen hierop in chronologische volgorde, waarbij de in artikel 2, lid 1, vermelde 

prioriteitenstelling in acht wordt genomen. 

 

4. Het directoraat-generaal Vertolking en Conferenties zorgt voor de nodige coördinatie 

wanneer een gebruiker een aanvraag indient voor een vergadering met vertolking in een 

tijdvak dat normaal gesproken is voorbehouden aan een andere gebruiker. Het is echter aan 

de betrokken gebruiker om, zo nodig, van de politieke autoriteiten toestemming te 

verkrijgen voor een dergelijke afwijking van het parlementaire vergaderrooster. 

 

5. In geval van samenvallende aanvragen van eenzelfde prioriteitsniveau of in geval van 

overmacht als bedoeld in artikel 8, lid 1, onder a), en lid 2, onder a), wordt de kwestie met 

het oog op voorafgaande toestemming voorgelegd aan de secretaris-generaal, op basis van 

een met redenen omkleed verzoek van de gebruiker en een technisch advies van het 

directoraat-generaal Vertolking en Conferenties
6
. 

 

 

Artikel 7 

Beginselen voor de planning 

                                                 
6 Het directoraat-generaal Vertolking en Conferenties kan andere beschikbare tijdvakken in de buurt van het gevraagde 

tijdvak voorstellen om overeenkomstig artikel 6, lid 1, een betere spreiding van de vergaderingen te bereiken. 
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1. Met uitzondering van de vergaderperioden mogen er, mits er voldoende personele middelen 

beschikbaar zijn, op een dag onder geen beding meer dan 16 vergaderingen met vertolking 

gelijktijdig plaatsvinden
7
. Binnen dat maximum gelden de volgende beperkingen: 

- ten hoogste 5 vergaderingen met een talenaanbod van maximaal 23 officiële talen 

(waarvan één, de plenaire vergadering, met alle officiële talen); 

- nog eens 4 vergaderingen met een talenaanbod van maximaal 16 officiële talen
8
;  

- nog eens 5 vergaderingen met een talenaanbod van maximaal 12 officiële talen; alsmede 

- nog eens 2 vergaderingen met een talenaanbod van maximaal 6 officiële talen. 

Vertolking van niet-EU-talen wordt alleen toegestaan als de nodige middelen beschikbaar 

zijn en verzoeken worden door het directoraat-generaal Vertolking en Conferenties 

behandeld volgens de in artikel 8, lid 1, onder b), vastgestelde procedures. 

 

2. De commissies beleggen hun vergaderingen tijdens de commissieweken en kiezen uit: 

- tijdvak A: maandagnamiddag tot en met dinsdagnamiddag (maximaal 3 halve dagen), en 

- tijdvak B: woensdagvoormiddag tot en met donderdagnamiddag (maximaal 4 halve 

dagen). 

Op de dinsdag- en woensdagnamiddag van commissieweken worden 5 tijdvakken voor 

trialogen en 11 tijdvakken voor commissievergaderingen gereserveerd, of 4 tijdvakken voor 

trialogen in geval van 12 commissievergaderingen, terwijl de delegatievergaderingen in 

beginsel voor donderdagnamiddag worden gepland. 

 

3. De standaardlengte van een vergadering bedraagt drieënhalf uur per halve dag, met 

uitzondering van vergaderingen van de in artikel 2, lid 1, onder a) en b), genoemde 

gebruikers. 

Voor iedere vergadering die de standaardlengte overschrijdt, is voorafgaande toestemming 

van de secretaris-generaal noodzakelijk, op basis van een met redenen omkleed verzoek van 

de gebruiker en een technisch advies van het directoraat-generaal Vertolking en 

Conferenties. 

 

4. Ter plekke gedane verzoeken om verlenging van een vergadering kunnen niet worden 

ingewilligd. 

 

 

Artikel 8 

Termijnen voor de indiening en annulering van verzoeken voor vergaderingen met vertolking en 

talenaanbod 

 

Vergaderingen in de gewone vergaderplaatsen 

 

1. Voor vergaderingen in de gewone vergaderplaatsen gelden de volgende termijnen:  

 

a) Verzoeken voor vergaderingen 

 

Behalve in geval van overmacht moet een verzoek tot 

- inlassing van een extra vergadering
9
, 

                                                 
7 Uitgaande van twee tijdvakken per dag. 
8 Wanneer de middelen beschikbaar zijn, kan het talenaanbod voor deze vergaderingen zonder voorafgaande 

toestemming worden uitgebreid tot maximaal 18 officiële talen. 
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- uitstel van een vergadering, of 

- wijziging van de vergaderplaats 

uiterlijk drie weken voor de geplande datum van de vergadering in kwestie worden 

ingediend. 

Dit verzoek wordt behandeld volgens de in artikel 6 vastgestelde procedures. 

 

b) Verzoeken om vertolking van talen 

 

Een verzoek om vertolking van een extra officiële taal moet uiterlijk drie weken voor de 

geplande datum van de vergadering in kwestie worden ingediend. Na verstrijking van deze 

termijn wordt dit verzoek alleen ingewilligd indien daarvoor de middelen beschikbaar zijn. 

Wanneer een verzoek om vertolking van een extra officiële taal de annulering van een 

andere taal inhoudt, stelt het directoraat-generaal Vertolking en Conferenties de gebruiker 

op de hoogte van de bijkomende kosten die eventueel voortvloeien uit de vervanging van de 

ene taal door een andere. 

 

Een verzoek om vertolking van een niet-EU-taal moet uiterlijk vier weken voor de geplande 

datum van de vergadering in kwestie worden ingediend. Na verstrijking van deze termijn 

wordt dit verzoek alleen ingewilligd indien daarvoor de middelen beschikbaar zijn. 

 

De uiterste termijn voor de indiening van verzoeken om vertolking van extra talen (zonder 

garantie dat daarvoor middelen beschikbaar zijn) en voor de bevestiging van reeds 

ingediende aanvragen wordt vastgesteld op donderdag 12.00 uur in de week voorafgaand 

aan de vergadering in kwestie. 

 

Na verstrijking van deze termijn wordt een dergelijk verzoek niet meer ingewilligd, tenzij 

een andere gebruiker in dezelfde vergaderplaats besluit af te zien van de diensten van de 

tolkenploeg met dezelfde taal voor hetzelfde tijdvak. 

 

c) Annulering 

 

Het directoraat-generaal Vertolking en Conferenties moet altijd zo spoedig mogelijk in 

kennis worden gesteld van de annulering van een vergadering of een taal, in beginsel ten 

minste drie weken voor de geplande datum van de vergadering en in elk geval uiterlijk om 

12.00 uur op donderdag in de week voorafgaand aan de vergadering. Het tijdstip van de 

annulering dient als basis voor de berekening van de eventueel gemaakte kosten en hiermee 

zal rekening worden gehouden door het directoraat-generaal Vertolking en Conferenties in 

zijn overeenkomstig artikel 15 uit te brengen verslag.  

 

 

Vergaderingen buiten de gewone vergaderplaatsen 

 

2. Voor vergaderingen buiten de gewone vergaderplaatsen gelden de volgende termijnen: 

 

a) Verzoeken voor vergaderingen 

 

Behalve in geval van overmacht moet een verzoek tot 

                                                                                                                                                                  
9 Vergaderingen tijdens vergaderperioden waarop wordt getolkt door tolkenteams die overeenkomstig artikel 5, lid 1, 

van de administratieve regeling inzake fractievergaderingen ter beschikking van de fracties worden gesteld, worden niet 

als extra vergaderingen beschouwd. 
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- inlassing van een extra vergadering
10

, 

- uitstel van een vergadering, of 

- wijziging van de vergaderplaats 

uiterlijk zes weken voor de geplande datum van de vergadering in kwestie worden 

ingediend. 

Dit verzoek wordt behandeld volgens de in artikel 6 vastgestelde procedures. 

 

b) Verzoeken om vertolking van talen 

 

Behoudens artikel 5 moet een verzoek om vertolking van een extra taal uiterlijk zes weken 

voor de geplande datum van de vergadering in kwestie worden ingediend. Na verstrijking 

van deze termijn wordt dit verzoek alleen ingewilligd indien daarvoor de middelen 

beschikbaar zijn. 

 

Wanneer een verzoek om vertolking van een extra taal de annulering van een andere taal 

inhoudt, stelt het directoraat-generaal Vertolking en Conferenties de gebruiker op de hoogte 

van de bijkomende kosten die eventueel voortvloeien uit de vervanging van de ene taal door 

een andere.  

 

De uiterste termijn voor de indiening van verzoeken om vertolking van extra talen (zonder 

garantie dat daarvoor middelen beschikbaar zijn) en voor de bevestiging van reeds 

ingediende aanvragen wordt vastgesteld op donderdag 12.00 uur in de tweede week 

voorafgaand aan de vergadering in kwestie.  

 

Na verstrijking van deze termijn wordt een dergelijk verzoek niet meer ingewilligd, tenzij 

een andere gebruiker in dezelfde vergaderplaats besluit af te zien van de diensten van de 

tolkenploeg met dezelfde taal voor hetzelfde tijdvak. 

 

c) Annulering 

 

Het directoraat-generaal Vertolking en Conferenties moet altijd zo spoedig mogelijk in 

kennis worden gesteld van de annulering van een vergadering of een taal, in beginsel ten 

minste zes weken voor de geplande datum van de vergadering en in elk geval uiterlijk om 

12.00 uur op donderdag in de tweede week voorafgaand aan de vergadering. Het tijdstip van 

de annulering dient als basis voor de berekening van de eventueel gemaakte kosten en 

hiermee zal rekening worden gehouden door het directoraat-generaal Vertolking en 

Conferenties in zijn overeenkomstig artikel 15 uit te brengen verslag. 

 

 

DEEL II 

JURIDISCH-TAALKUNDIGE EINDCONTROLE EN VERTALING 

 

 

Artikel 9 

Indiening en voorafgaande planning met het oog op vertaal- en juridisch-taalkundige diensten 

 

                                                 
10 Vergaderingen tijdens vergaderperioden waarop wordt getolkt door tolkenteams die overeenkomstig artikel 5, lid 1, 

van de administratieve regeling inzake fractievergaderingen ter beschikking van de fracties worden gesteld, worden niet 

als extra vergaderingen beschouwd. 
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1. Elk verzoek om vertaling wordt gedaan via het interne computersysteem. Op hetzelfde 

moment wordt de oorspronkelijke tekst van het te vertalen document door de aanvragende 

dienst op het "Epades"-netwerk gezet, en wel in de specifieke map van de dienst en in de 

desbetreffende folder. De originele tekst moet de geldende modellen en amenderingsregels 

eerbiedigen. Hij moet van degelijke taalkundige en stilistische kwaliteit zijn en alle nodige 

referenties bevatten om dubbel vertaalwerk te vermijden en de coherentie en de kwaliteit 

van de vertaalde tekst te waarborgen. 

 

2. Op basis van hun werkprogramma stellen de secretariaten van de commissies, met inbegrip 

van de beleidsondersteunende afdelingen, de vertaaldienst en de juridisch-taalkundige dienst 

elk kwartaal op de hoogte van de te verwachten werklast. Bij uitzonderlijk lange teksten 

en/of wanneer uitzonderlijk grote pakken amendementen worden verwacht, worden alle 

betrokken partijen in een vroeg stadium gewaarschuwd. 

 

3. De vertaaldienst en de juridisch-taalkundige dienst waarschuwen op hun beurt in een vroeg 

stadium de commissiesecretariaten en beleidsondersteunende afdelingen wanneer zij 

moeilijkheden verwachten bij het halen van de gevraagde termijn. 

 

 

Artikel 10 

Termijnen en verwerkingstijd voor de vertaling 

 

1. Teksten voor behandeling in een parlementaire commissie of delegatie worden door het 

secretariaat van de commissie of delegatie via het interne computersysteem uiterlijk 10 

werkdagen vóór de dag van de vergadering ter vertaling aangeboden. 

Wanneer de termijn van 10 werkdagen (die 1 werkdag voor het directoraat 

Wetgevingshandelingen omvat) is geëerbiedigd, worden de vertaalde teksten uiterlijk 2 

werkdagen voor de betrokken vergadering in elektronische vorm beschikbaar gesteld. De 

teksten worden vervolgens gedrukt en tijdens de vergadering rondgedeeld. 

 

2. De door parlementaire commissies definitief goedgekeurde verslagen mogen op de agenda 

van een vergaderperiode worden geplaatst als zij zijn ingediend voor plenaire behandeling 

en, in het geval van eindverslagen van wetgevende aard en amendementen op het 

Reglement, voor een eindcontrole door het directoraat Wetgevingshandelingen, uiterlijk 

a) een maand voor de betrokken vergaderperiode in het geval van in eerste lezing te 

behandelen wetgevingsverslagen (COD), 

b) op de vrijdag van de vierde werkweek voorafgaande aan de betrokken vergaderperiode 

in het geval van volgens de raadplegings- of goedkeuringsprocedure te behandelen 

wetgevingsverslagen (CNS, NLE, APP) en initiatiefverslagen (INL, INI), 

c) op de vrijdag van de derde werkweek voorafgaande aan de betrokken vergaderperiode 

in het geval van andere verslagen. 

Indien deze termijnen in acht worden genomen, worden de verslagen uiterlijk om 12.00 uur 

op de vrijdag van de tweede week voorafgaande aan de vergaderperiode in alle officiële 

talen ter beschikking van de fracties gesteld. In eerste lezing te behandelen 

wetgevingsverslagen (COD) worden evenwel binnen 10 werkdagen na indiening via het 

interne computersysteem beschikbaar gesteld. 

Definitieve verslagen worden zo spoedig mogelijk en in beginsel uiterlijk 2 werkdagen 

nadat zij in de commissie zijn goedgekeurd, met het oog op een eindcontrole ingediend bij 

het directoraat Wetgevingshandelingen. 
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3. Indien overeenkomstig artikel 73, lid 5, van het Reglement een akkoord met de Raad wordt 

bereikt in het kader van de gewone wetgevingsprocedure, wordt de overeengekomen tekst 

ter vertaling door de diensten van het Parlement ingediend met een termijn van 10 

werkdagen. In dringende gevallen kan een kortere termijn worden vastgesteld, rekening 

houdend met het tussen de instellingen overeengekomen tijdschema voor de wetgeving. 

 

4. Voor vragen gelden de volgende vertaaltermijnen: 

a) vragen voor schriftelijk antwoord: 5 werkdagen; 

b) prioritaire vragen voor schriftelijk antwoord: 3 werkdagen; 

c) vragen voor het vragenuur: 1 werkdag. 

 

5. Voor alle overige teksten, met uitzondering van documenten van de Voorzitter, de organen 

van het Parlement, de bemiddelingscomités en de secretaris-generaal, geldt een algemene 

vertaaltermijn van ten minste 10 werkdagen. 

 

6. De Voorzitter kan toestaan dat van de in de leden 1 en 2 vermelde termijnen wordt 

afgeweken in geval van teksten waarvan het spoedeisend karakter voortvloeit uit door de 

Verdragen opgelegde termijnen of door de Conferentie van voorzitters vastgestelde 

prioriteiten, rekening houdend met de tussen de instellingen overeengekomen tijdschema's 

voor wetgevingsprocedures. 

 

7. De in dit artikel vastgestelde termijnen kunnen in overleg met het betrokken 

commissiesecretariaat worden verlengd in het geval van uitzonderlijk lange teksten, 

uitzonderlijk grote pakken amendementen of teksten waarvoor overeenkomstig artikel 14, 

lid 2, een afwijking is verleend. 

 

8. Voor fractiestukken ter behandeling in de plenaire vergadering wordt de indieningstermijn 

door de Conferentie van voorzitters in de agenda vermeld, in de regel om 12.00 uur op de 

woensdag van de week voorafgaande aan de vergaderperiode.  

Na verstrijking van deze termijn is wijziging van een door een fractie ingediende tekst niet 

langer mogelijk. 

Teksten die worden ingediend namens een fractie, dienen op het moment van indiening door 

ten minste één van de indienende leden te zijn ondertekend. 

 

9. De leden kunnen om vertaling van uittreksels uit de handelingen van de plenaire 

vergadering in de officiële taal van hun keuze verzoeken. Elk lid heeft recht op vertaling van 

maximaal 30 bladzijden per jaar. Dit recht is strikt persoonlijk en niet op een ander 

overdraagbaar en kan niet van het ene jaar naar het volgende worden overgedragen. Voor de 

vertaling van uittreksels geldt in beginsel een termijn van ten minste 10 werkdagen voor 

elke gevraagde talencombinatie. 

Andere officiële organen van de instelling kunnen om vertaling van uittreksels uit het 

volledig verslag verzoeken, met name wanneer optreden geboden is naar aanleiding van een 

of meer redevoeringen. 

 

10. Teksten van de Voorzitter, de organen van het Parlement, de bemiddelingscomités en de 

secretaris-generaal en teksten die overeenkomstig artikel 154, lid 2, van het Reglement 

urgent zijn verklaard of die overeenkomstig de artikelen 105 en 106 zijn ingediend in geval 

van ingekorte termijnen of dwingende urgente redenen, worden zo spoedig mogelijk 

vertaald, waarbij rekening wordt gehouden met de in artikel 13 vastgestelde 

prioriteitenvolgorde en de gevraagde termijn. 
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Artikel 11 

Prioriteitenvolgorde voor de juridisch-taalkundige eindcontrole 

 

1. De volgende categorieën documenten worden door het directoraat Wetgevingshandelingen 

in de onderstaande prioriteitenvolgorde aan een eindcontrole onderworpen: 

a) met de Raad bereikte akkoorden in het kader van de gewone wetgevingsprocedure; 

b) wetgevingsverslagen van de parlementaire commissies en amendementen daarop; 

c) ontwerpwetgevingsverslagen van de parlementaire commissies en amendementen 

daarop; 

d) wetgevingsadviezen van de parlementaire commissies en amendementen daarop; 

e) ontwerpwetgevingsadviezen van de parlementaire commissies en amendementen 

daarop. 

Van de onder b) t/m e) vermelde teksten worden enkel de delen die later in de plenaire 

vergadering in stemming kunnen worden gebracht, aan een eindcontrole onderworpen, dus 

geen motiveringen en toelichtingen. 

 

2. Het directoraat Wetgevingshandelingen volgt de werkzaamheden van de parlementaire 

commissies en verleent op verzoek advies en bijstand aan leden en commissiesecretariaten 

met betrekking tot het opstellen van de in lid 1 vermelde wetgevings- en parlementaire 

teksten. 

 

3. Andere dan de in lid 1 vermelde teksten kunnen door het directoraat Wetgevingshandelingen 

aan een eindcontrole worden onderworpen voor zover het daartoe de mogelijkheden heeft. 

 

 

Artikel 12 

Indiening en terugzending van aan een eindcontrole te onderwerpen teksten 

 

1. Alle teksten van de parlementaire commissies die aan een juridisch-taalkundige eindcontrole 

moeten worden onderworpen, worden via het ITER-systeem bij het directoraat 

Wetgevingshandelingen ingediend, alvorens ter vertaling te worden aanboden. 

 

2. Behalve bij overeengekomen teksten in de zin van artikel 73, lid 5, van het Reglement 

voltooit het directoraat Wetgevingshandelingen in principe de eindcontrole van een tekst 

binnen één werkdag na ontvangst van de tekst. 

Het directoraat Wetgevingshandelingen mag niet-technische wijzigingen in een door een 

commissie goedgekeurde tekst alleen aanbrengen na instemming van het secretariaat van die 

commissie onder verantwoordelijkheid van de commissievoorzitter. 

De tekst die het directoraat Wetgevingshandelingen heeft gecontroleerd en gewijzigd in 

overleg met het secretariaat van de betrokken parlementaire commissie, vervangt de 

oorspronkelijk door deze commissie ingediende tekst met het oog op de vertaling ervan en 

het creëren van volgende versies. Een elektronische kopie van de tekst wordt automatisch 

naar het betrokken commissiesecretariaat gezonden ("copy-back"). 

 

3. Om het directoraat Wetgevingshandelingen in staat te stellen zijn eindcontrole binnen één 

werkdag af te ronden, zorgen de commissiesecretariaten ervoor dat de persoon die als 

verantwoordelijke voor een tekst is aangewezen (of een bevoegde vervanger op het 

betrokken secretariaat) beschikbaar is om tijdens de periode in kwestie alle vragen in 

verband met deze tekst te beantwoorden. 
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4. De in dit artikel vastgestelde termijn kan in overleg met het betrokken commissiesecretariaat 

worden verlengd in het geval van uitzonderlijk lange teksten, uitzonderlijk grote pakken 

amendementen, een uitzonderlijk grote werklast of in situaties waarin de omstandigheden 

een langere globale termijn rechtvaardigen. 

 

5. Indien overeenkomstig artikel 73, lid 5, van het Reglement een akkoord met de Raad wordt 

bereikt in het kader van de gewone wetgevingsprocedure, voltooit het directoraat 

Wetgevingshandelingen de eindcontrole binnen 6 weken na ontvangst van de vertalingen 

van de vertaaldiensten van het Parlement of de Raad, zoals bepaald in paragraaf 40 van de 

gemeenschappelijke verklaring over de wijze van uitvoering van de 

medebeslissingsprocedure en in de praktische administratieve regelingen van 26 juli 2011 

voor de tenuitvoerlegging van artikel 294, lid 4, VWEU bij akkoorden in eerste lezing. 

 

6. Voor de eindcontrole van de in artikel 11, lid 3, bedoelde teksten worden de termijnen op 

individuele basis met de verzoekende dienst overeengekomen. 

 

 

Artikel 13 

Prioriteitenvolgorde voor de vertaling 

 

1. De volgende categorieën documenten worden door het directoraat-generaal Vertaling in de 

onderstaande prioriteitenvolgorde vertaald: 

a) documenten die in de plenaire vergadering in stemming zullen worden gebracht: 

- overeengekomen teksten als bedoeld in artikel 73, lid 5, van het Reglement, 

- wetgevingsverslagen en amendementen daarop, 

- niet-wetgevingsverslagen en amendementen daarop, 

- ontwerpresoluties en amendementen daarop; 

b) documenten voor de Voorzitter, de organen van het Parlement, de 

bemiddelingscomités of de secretaris-generaal; 

c) in een commissie te behandelen documenten die in de plenaire vergadering in 

stemming kunnen worden gebracht: ontwerpverslagen, amendementen, 

ontwerpadviezen, definitieve adviezen, ontwerpresoluties; 

d) andere in een commissie te behandelen documenten: werkdocumenten, 

samenvattingen. 

Voor deze categorieën documenten worden de hoogste kwaliteitsnormen gehanteerd. 

 

2. Van vertaaldiensten kunnen ook de volgende gebruikers gebruik maken: 

a) parlementaire delegaties (in twee door de delegatie gekozen officiële talen); 

b) beleidsondersteunende afdelingen en onderzoeksdiensten; 

c) fracties (voor documenten die rechtstreeks verband houden met de parlementaire 

werkzaamheden – de fracties kunnen eveneens verzoeken om vertaling van dringende 

stukken binnen een limiet voor elke fractie van 15 bladzijden per week); 

d) andere door het Bureau en de Conferentie van voorzitters gemachtigde officiële 

organen; 

e) leden, met name voor schriftelijke vragen en andere teksten die rechtstreeks verband 

houden met de parlementaire werkzaamheden; 

f) het secretariaat van het Parlement voor administratieve en communicatiedoeleinden. 

 

3. Het Parlement verzorgt tevens vertalingen voor de Paritaire Parlementaire Vergadering 

ACS-EU (overeenkomstig Protocol nr. 1 bij de Overeenkomst van Cotonou), de 
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Euromediterrane Parlementaire Vergadering en de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire 

Vergadering (overeenkomstig de voor elk vigerende regeling), alsmede voor de Europese 

Ombudsman (overeenkomstig het Samenwerkingsraamakkoord van 15 maart 2006). 

 

4. Daarnaast kan het Parlement in het kader van de samenwerkingsovereenkomst van 

5 februari 2014 vertalingen verzorgen voor het Comité van de Regio's en het Europees 

Economisch en Sociaal Comité. 

 

 

Artikel 14 

Lengte van de te vertalen teksten 

 

1. Op ter vertaling aangeboden teksten zijn de volgende maxima van toepassing: 

 

a) Toelichtingen en voorbereidende 7 blz. voor een niet-wetgevingsverslag 

 werkdocumenten: 6 blz. voor een wetgevingsverslag 

 3 blz. voor een wetgevingsadvies 

b) Ontwerpresoluties: 4 blz. inclusief overwegingen, 

 exclusief visa 

c) "Suggesties" in niet-wetgevings- 

 adviezen: 1 bladzijde 

d) Motiveringen van amendementen: 500 tekens 

e) Samenvattingen: 5 bladzijden 

 

Onder bladzijde wordt verstaan een tekst van 1 500 gedrukte tekens, spaties niet 

meegerekend. 

 

2. Een parlementaire commissie kan haar rapporteur toestemming geven af te wijken van de in 

lid 1 aangegeven maxima, op voorwaarde dat een jaarlijkse reserve van 45 bladzijden niet 

wordt overschreden. De Conferentie van commissievoorzitters wordt vooraf van deze 

afwijking op de hoogte gesteld, teneinde te kunnen nagaan of zij in overeenstemming is met 

de toegewezen reserve. Wanneer een commissie haar jaarlijkse reserve heeft opgebruikt, is 

voor iedere verdere uitzondering toestemming van het Bureau noodzakelijk. 

 

 

DEEL III 

SLOTBEPALINGEN 

 

 

Artikel 15 

Responsabilisering van de gebruikers en de talendiensten 

 

1. De tolken- en vertaaldiensten stellen de gebruikers om de zes maanden op de hoogte van de 

kosten die zijn voortgevloeid uit hun aanvragen voor taalkundige diensten, alsmede van de 

mate waarin de gedragscode is nageleefd. 

 

2. Aan het eind van elke vergadering stelt het hoofd van de tolkenploeg, in overeenstemming 

met het secretariaat van de vergadering, ten behoeve van de directeur-generaal Vertolking 

en Conferenties een overzicht op van de vertolkingsfaciliteiten die waren gevraagd, maar 

niet zijn gebruikt. Een kopie van dit overzicht wordt toegezonden aan het secretariaat van 
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het betrokken orgaan. Het tijdstip van daadwerkelijke beëindiging van de werkzaamheden 

wordt officieel vastgelegd door het secretariaat van de vergadering en onmiddellijk ter 

kennis gebracht van het directoraat-generaal Vertolking en Conferenties. 

 

3. Daarnaast stellen de tolken- en vertaaldiensten elk een verslag op over het gebruik van de 

taalkundige faciliteiten, dat aan het Bureau wordt voorgelegd. Dit verslag bevat een analyse 

van de geleverde taalkundige faciliteiten in verhouding tot de door de gebruikers ingediende 

aanvragen alsmede van de kosten in verband met de verlening van deze diensten. 

 

 

Artikel 16 

Overgangsmaatregelen in verband met een uitbreiding 

 

In afwachting van het moment waarop de middelen voorhanden zijn om integrale dienstverlening in 

een nieuwe taal te kunnen bieden, kunnen overgangsmaatregelen betreffende de verdeling van de 

personele middelen voor vertolking en vertaling worden vastgesteld, waarbij rekening wordt 

gehouden met de beschikbare middelen. 

 

 

Artikel 17 

Inwerkingtreding 

 

Dit besluit, zoals gewijzigd, treedt in werking op 1 juli 2014. Het vervangt de gedragscode van 

17 november 2008. 
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