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JAARVERSLAG OVER DE TECHNISCHE ONDERSTEUNING DOOR HET EUROPEES 
PARLEMENT AAN DE EUROPESE POLITIEKE PARTIJEN IN 2008

Uit hoofde van Verordening (EG) nr. 2004/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 4 
november 2003 betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees 
niveau is het het Europees Parlement toegestaan technische ondersteuning aan de Europese 
politieke partijen te verlenen. Deze ondersteuning berust op het beginsel van gelijke 
behandeling. Zij wordt verleend volgens voorwaarden die niet ongunstiger zi jn dan de 
voorwaarden die gelden voor andere externe organisaties en verenigingen waaraan 
vergelijkbare voorzieningen ter beschikking kunnen worden gesteld en geschiedt tegen 
overlegging van een factuur en tegen betaling.

Overeenkomstig artikel 11 van verordening nr. 2004/2003 en artikel 11 van het besluit van het 
Bureau van 29 maart 2004 waarin de uitvoeringsbepalingen van deze verordening zijn 
vastgelegd, "dient de secretaris-generaal [...] een verslag in b i j  het Bureau met een 
gedetailleerd overzicht van de technische ondersteuning die elke politieke partij op Europees 
niveau van het Europees Parlement heeft ontvangen. Dit verslag wordt vervolgens op de 
internetsite van het Parlement gepubliceerd."

Zoals blijkt uit artikel 11, lid 1, eerste alinea van genoemd besluit van het Bureau "kan het 
Bureau politieke partijen op Europees niveau technische ondersteuning verlenen 
overeenkomstig het besluit van het Bureau van 14 maart 2000 inzake het reglement voor het 
gebruik van de gebouwen van het Europees Parlement door externe gebruikers, zoals 
gewijzigd bij besluit van 2 juni 2003, alsmede enige andere vorm van technische ondersteuning 
overeenkomstig een latere regeling". 

Overzicht van de technische ondersteuning door het Secretariaat-generaal van het Europees 
Parlement aan de politieke partijen in 2008: 

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ZALEN, TECHNICI EN BEVEILIGINGSDIENSTEN

KOSTEN (in euro)DATUM ZAAL Zalen + personeel Veiligheid

EUROPESE VOLKSPARTIJ 

16-17/9/2008 A5E-2 1 282,00 866,00
13/11/2008 A3E-2     767,00 433,00

EUROPESE DEMOCRATEN

5/12/2008 A3G-3 1 271,00 866,00
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