
BESLUIT VAN DE VOORZITTER VAN HET EUROPEES PARLEMENT

van 13 januari 2022

betreffende buitengewone maatregelen om het Europees Parlement in staat te stellen

zijn taken te vervullen en zijn voorrechten uit hoofde van de Verdragen uit te oefenen

DE VOORZITTER VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Gezien de artikelen 237 bis, 237 quater en 237 quinquies van het Reglement van het Europees
Parlement,

Gezien de goedkeuring van de Conferentie van voorzitters van 13 januari 2022 via de
schriftelijke procedure,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Ingevolge het Besluit van de Voorzitter van 15 december 2021 betreffende
buitengewone maatregelen om het Europees Parlement in staat te stellen zijn taken te
vervullen en zijn voorrechten uit hoofde van de Verdragen uit te oefenen (hierna:
“Besluit van de voorzitter van 15 december 2021”), moeten de vergaderingen van de
vergaderperiode die op 17 januari 2022 begint, in fysieke aanwezigheid van de leden
plaatsvinden in de grote vergaderzaal en, in voorkomend geval, gelijktijdig in de zalen
S1.4 en N1.4 van het WEISS-gebouw.

(2) Sinds de inwerkingtreding van het Besluit van de Voorzitter van 15 december 2021 is
de epidemiologische situatie in de Unie verder verslechterd en is deze volgens de meest
recente gegevens van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding zeer
zorgwekkend geworden. In de meeste lidstaten is de tot bezorgdheid aanleiding
gevende omikronvariant dominant geworden en wordt door de toegenomen
overdraagbaarheid ervan een aanzienlijke stijging van het totaal aantal meldingen van
gevallen verwacht. Bijgevolg wordt voor de komende weken een stijgende tendens van
besmettingsgevallen, ziekenhuisopnames, opnames in intensivecareafdelingen en
sterfgevallen voorspeld.

(3) Als respons op de nieuwe toename van het aantal gevallen overwegen veel lidstaten
aanvullende maatregelen ter verhoging van de binnenlandse vaccinatiegraad om de
bescherming tegen COVID-19 te versterken, en bieden zij een extra, zogenaamde
“booster”-dosis van een vaccin aan om de bestaande bescherming tegen COVID-19 te



verbeteren. Voorts blijven de lidstaten hun maatregelen aanscherpen om de
toegenomen verspreiding van COVID-19 in te dammen, terwijl zij tegelijkertijd
overwegen de perioden van quarantaine of isolering voor gevaccineerde personen onder
bepaalde voorwaarden te verkorten.

(4) Op grond van betrouwbare informatie, onder meer afkomstig van het Europees
Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding en bevestigd door de afdeling Medische
Paraatheid en crisisbeheersing van het Parlement, is het om redenen van veiligheid en
beveiliging gevaarlijk dat het Parlement bijeenkomt volgens de in het Reglement
beschreven gebruikelijke procedures en het vastgestelde vergaderrooster. Derhalve
vormen de extra dreigingen en uitdagingen die het coronavirus en de zorgwekkende
omikronvariant met zich meebrengen, buitengewone omstandigheden en, gezien een
algemene epidemiologische situatie van grote of zeer zorgwekkende aard, waarin de
aantallen meldingen van gevallen en andere indicatoren naar verwachting verder zullen
toenemen, onvoorziene omstandigheden waarop het Parlement geen invloed heeft.

(5) In het licht hiervan en naar aanleiding van het advies van de afdeling Medische
paraatheid en crisisbeheer van het Parlement moeten verscheidene buitengewone
maatregelen die in het Besluit van de Voorzitter van 15 december 2021 zijn uiteengezet,
worden gehandhaafd, terwijl andere maatregelen die betrekking hebben op de
vergaderperiode en de vergaderingen van het Parlement moeten worden gewijzigd.

(6) In overeenstemming met het advies van de afdeling Medische Paraatheid en
crisisbeheersing van het Parlement moet tijdens vergaderperioden, vergaderingen van
commissies, interparlementaire delegaties en andere organen de verplichting
gehandhaafd blijven om een fysieke afstand van 1,5 meter in acht te nemen, teneinde
de gezondheidsrisico’s voor de personen die bij die vergaderingen aanwezig zijn tot
een minimum te beperken.

(7) Bovendien dient, op grond van het advies van de afdeling Medische paraatheid en
crisisbeheer van het Parlement, de vergaderperiode die op 17 januari 2022 begint niet
in afzonderlijke vergaderzalen te worden gehouden, zoals bepaald in het Besluit van de
Voorzitter van 15 december 2021. In plaats daarvan dient de regeling voor deelname
op afstand die bij dat besluit van toepassing is geworden voor vergaderingen van
commissies, interparlementaire delegaties en andere organen, ook te gelden voor de
vergaderperiode die op 17 januari 2022 begint.

(8) Sommige rechten en praktijken kunnen zonder de fysieke aanwezigheid van de leden
niet op adequate wijze worden uitgeoefend en moeten derhalve voor de duur van dit
besluit worden aangepast.

(9) De stemprocedure op afstand heeft een grote invloed op het verloop van de
vergaderperioden, aangezien hierdoor extra beperkingen worden gesteld aan de
volgorde waarin de punten worden behandeld en in stemming worden gebracht, en er
minder tijd is voor debatten. Daarom is het passend om momenteel geen debatten over
uitgebreide interpellaties, actualiteitendebatten of redevoeringen van één minuut op de



agenda van de plenaire vergadering te plaatsen, om een gezamenlijk debat toe te staan
over onderwerpen die niet soortgelijk of feitelijk samenhangend zijn, om de debatten
tijdens de stemming voort te zetten en om de mondelinge stemverklaringen te
vervangen door schriftelijke stemverklaringen.

(10) Aangezien de stemmen voor en tegen verzoeken om wijziging van de definitieve
ontwerpagenda aan het begin van een vergaderperiode met deelname op afstand niet
tijdig kunnen worden uitgebracht, kunnen dergelijke wijzigingen alleen worden
voorgesteld als de fracties deze bij consensus steunen.

(11) In het kader van de regeling voor deelname op afstand is meer tijd nodig om bepaalde
procedures in de plenaire vergadering naar behoren te organiseren en ter kennis van alle
leden te brengen. Daarom moet een termijn worden vastgesteld voor verzoeken om
verklaringen af te leggen in het kader van een procedure ter plenaire vergadering zonder
amendementen en zonder debat, voor verzoeken om een urgent debat, voor verzoeken
om vaststelling van het quorum, voor verzoeken om geheime stemming, voor de
kennisgeving van ordepunten en voor procedurele moties.

(12) De deelname op afstand maakt het voor de Voorzitter niet mogelijk om een lid op
eender welk moment het woord te geven, noch om alle leden tegelijkertijd te zien.
Daarom is het niet mogelijk om de “catch-the-eye”-procedure of de
blauwekaartprocedure toe te passen en op die manier niet-toegewezen spreektijd toe te
kennen, om op de gebruikelijke wijze de middelhoge en de hoge drempel toe te passen
of om mondelinge amendementen en mondelinge wijzigingen toe te staan.

(13) Aangezien de stemmingen in het kader van de regeling voor deelname op afstand niet
één voor één voor alle leden op hetzelfde moment plaatsvinden, maar elk lid binnen een
vooraf bepaalde periode een stembiljet voor verschillende stemmingen invult, moet de
volgorde van stemming zoals die is neergelegd in de artikelen 182 en 183 van het
Reglement, worden gehanteerd als methode voor het bepalen van de uitslag van de
stemmingen.

(14) Behalve bij geheime stemmingen moet ter plenaire vergadering hoofdelijk worden
gestemd, zodat elk lid kan nagaan of zijn of haar stem op afstand correct in aanmerking
is genomen.

(15) Aangezien de regeling voor deelname op afstand het verloop van de vergaderperioden
aanzienlijk beïnvloedt, met name wat de bekendmaking van de resultaten van de
stemmingen betreft, moeten de termijnen voor de publicatie en goedkeuring van de
notulen worden aangepast.

(16) Dienstreizen van commissies en interparlementaire delegaties,
verkiezingswaarnemingsmissies en activiteiten ter ondersteuning van de democratie en
interparlementaire vergaderingen moeten kunnen worden toegestaan op basis van een
individuele risicobeoordeling en in overeenstemming met de toepasselijke nationale,



Europese en internationale regels. Dergelijke activiteiten moeten ook op afstand kunnen
worden georganiseerd.

(17) Regel 237 bis wordt door dit besluit in het uiterste geval toegepast. De buitengewone
maatregelen waarin dit besluit voorziet, zijn strikt noodzakelijk en er zijn geen minder
beperkende maatregelen beschikbaar of even geschikt om het Parlement in staat te
stellen zijn taken te blijven vervullen en zijn voorrechten uit hoofde van de Verdragen
te blijven uitoefenen en tegelijkertijd de veiligheid te waarborgen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Hoofdstuk I – Vergaderperiode en vergaderingen van het Parlement

Artikel 1

1. De vergaderperiode die op 17 januari 2022 begint, wordt georganiseerd
overeenkomstig de in artikel 237 quater van het Reglement vervatte regeling voor
deelname op afstand.

2. De leden oefenen hun stemrecht uit overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 1 van
het besluit van het Bureau van 8 februari 2021 betreffende stemmingen in het kader van
de regeling voor deelname op afstand.

3. De rechten en praktijken die zonder de fysieke aanwezigheid van de leden niet op
adequate wijze kunnen worden uitgeoefend, worden aangepast zoals vermeld in de
bijlage.

Artikel 2

1. De leden oefenen hun recht om het woord te voeren uit in de plenaire vergaderzaal of
in speciale vergaderruimten in de liaisonbureaus van het Parlement in de lidstaten.
Op de plaats waar de vergaderperiode plaatsvindt, kan een aparte ruimte ter beschikking
worden gesteld. In de plenaire vergaderzaal kunnen de leden ook het woord voeren
vanop het spreekgestoelte vooraan.

2. In de vergaderzaal ziet de Voorzitter erop toe dat tussen de aanwezigen een fysieke
afstand van 1,5 meter in acht wordt genomen en dat er slechts zoveel leden fysiek
aanwezig zijn dat de normen voor de inachtneming van fysieke afstand worden
geëerbiedigd.



Hoofdstuk II – Commissies en interparlementaire delegaties

Artikel 3

1. Commissies en interparlementaire delegaties organiseren hun vergaderingen, met
inbegrip van hoorzittingen en workshops, overeenkomstig de in artikel 237 quater
vervatte regeling voor deelname op afstand.

2. In commissies en interparlementaire delegaties oefenen de leden hun stemrecht uit
overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 2 van het besluit van het Bureau van
8 februari 2021 betreffende stemmingen in het kader van de regeling voor deelname op
afstand.

3. De rechten en praktijken die zonder de fysieke aanwezigheid van de leden niet op
adequate wijze kunnen worden uitgeoefend, worden aangepast zoals vermeld in de door
de Conferentie van commissievoorzitters vastgestelde richtsnoeren voor stemming op
afstand in de commissies.

4. In de vergaderzalen ziet de voorzitter erop toe dat de fysieke afstand van 1,5 meter
tussen de aanwezigen in acht wordt genomen.

Artikel 4

Onverminderd de algemene regels inzake toestemming, mogen dienstreizen van commissies
en interparlementaire delegaties, verkiezingswaarnemingsmissies en activiteiten ter
ondersteuning van de democratie en interparlementaire vergaderingen, van geval tot geval
worden toegestaan op basis van een risicobeoordeling en in overeenstemming met de
toepasselijke nationale, Europese en internationale regels.

Hoofdstuk III – Andere organen

Artikel 5

1. Vergaderingen van andere organen mogen worden georganiseerd overeenkomstig de in
artikel 237 quater vervatte regeling voor deelname op afstand.

2. In de vergaderzalen ziet de voorzitter erop toe dat de fysieke afstand van 1,5 meter
tussen de aanwezigen in acht wordt genomen.



Hoofdstuk IV – Slotbepalingen

Artikel 6

Dit besluit doet geen afbreuk aan eventuele aanvullende voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen
voor risicobeperking die door het Bureau van het Europees Parlement of andere bevoegde
autoriteiten van het Parlement worden genomen.

Artikel 7

1. Dit besluit treedt in werking op 17 januari 2022, na de bekendmaking ervan op de
website van het Parlement.

2. Het besluit van 15 december 2021 betreffende buitengewone maatregelen om het
Europees Parlement in staat te stellen zijn taken te vervullen en zijn voorrechten uit
hoofde van de Verdragen uit te oefenen, is ingetrokken.

3. Dit besluit vervalt op 23 januari 2022, tenzij het vóór die datum wordt verlengd,
gewijzigd of ingetrokken.

Brussel, 13 januari 2022

Roberta Metsola
waarnemend Voorzitter



Bijlage – Vergaderperioden en plenaire vergaderingen

De rechten en praktijken die zonder de fysieke aanwezigheid van de leden niet op adequate
wijze kunnen worden uitgeoefend, worden als volgt aangepast:

1. Uitgebreide interpellaties (artikel 139, leden 4 en 5, van het Reglement)

Tenzij de Conferentie van voorzitters anders beslist, worden er geen uitgebreide
interpellaties als bedoeld in artikel 139 op de agenda van de plenaire vergadering
geplaatst.

2. Agenda van de plenaire vergadering (artikel 158, lid 1, van het Reglement)

Een wijziging van de definitieve ontwerpagenda kan alleen worden voorgesteld als de
fracties deze bij consensus steunen.

3. Procedure ter plenaire vergadering zonder amendementen en zonder debat (artikel 159,
lid 4, van het Reglement)

De rapporteur of de voorzitter van de bevoegde commissie kan de Voorzitter ten minste
één uur voor het begin van de stemming schriftelijk een verzoek doen toekomen om de
in artikel 159, lid 4, bedoelde verklaring af te leggen. De Voorzitter bepaalt het tijdstip
waarop deze verklaring wordt afgelegd.

4. Korte presentatie (artikel 160 van het Reglement)

De regel dat de Voorzitter in het kader van een korte presentatie de leden volgens de
“catch-the-eye”-procedure het woord kan verlenen, wordt niet toegepast.

5. Actualiteitendebat (artikel 162 van het Reglement)

Tenzij de Conferentie van voorzitters anders beslist, vinden er geen actualiteitendebatten
als bedoeld in artikel 162 plaats.

6. Urgentieprocedure (artikel 163, lid 2, van het Reglement)

Een verzoek om een urgent debat wordt uiterlijk bekendgemaakt bij de opening van de
vergadering nadat de Voorzitter het ontvangen heeft. De stemming over het verzoek vindt
plaats op de dag van de bekendmaking ervan of tijdens de eerste stemronde van de
vergadering die volgt op die waarin het verzoek is bekendgemaakt.



7. Gezamenlijk debat (artikel 164 van het Reglement)

Een gezamenlijk debat kan ook worden gevoerd over onderwerpen die niet soortgelijk of
feitelijk samenhangend zijn.

8. Vertolking (artikel 167, lid 2, van het Reglement)

Er wordt zo veel mogelijk voor vertolking gezorgd (artikel 237 quater, lid 2, vijfde
streepje, van het Reglement).

9. Niet-toegewezen spreektijd (artikel 171, lid 6, van het Reglement)

De procedure waarbij de Voorzitter leden die het woord willen voeren, het woord kan
geven voor de niet op voorhand toegewezen tijd, wordt niet toegepast.

10. Blauwe kaart (artikel 171, lid 8, van het Reglement)

De procedure waarbij de Voorzitter het woord kan verlenen aan leden die door opsteken
van een blauwe kaart te kennen geven dat zij een vraag willen stellen, wordt niet
toegepast.

11. Redevoeringen van één minuut (artikel 172 van het Reglement)

Tenzij de Conferentie van voorzitters anders beslist, vinden geen redevoeringen van één
minuut plaats om de aandacht van het Parlement te vestigen op een kwestie van politiek
belang.

12. Quorum (artikel 178 van het Reglement)

Een verzoek om vaststelling van het quorum moet ten minste één uur voor het begin van
de stemming schriftelijk ter kennis van de Voorzitter worden gebracht. Het quorum wordt
gecontroleerd met behulp van het alternatieve elektronische stemsysteem.

13. Drempels (artikel 179, lid 4, eerste streepje, van het Reglement)

Wanneer in de loop van een vergadering een beroep wordt gedaan op een artikel dat
voorziet in een middelhoge of hoge drempel, wordt de steun van een fractie meegeteld
als representatief voor alle leden die tot de ondersteunende fractie behoren.



14. Mondelinge amendementen en mondelinge wijzigingen (artikel 180, lid 6, van het
Reglement)

Mondelinge amendementen en mondelinge wijzigingen kunnen niet in stemming worden
gebracht.

15. Volgorde van de stemmingen (artikelen 182 en 183 van het Reglement)

De bepalingen van de artikelen 182 en 183, waarin de volgorde van de stemmingen is
vastgelegd, worden niet geacht te verwijzen naar de chronologische volgorde van de
stemmingen, maar naar de methode voor het bepalen van de uitslag van de stemmingen.

16. Debatten tijdens de stemming (artikel 182, lid 4, en artikel 187, lid 2, tweede alinea, van
het Reglement)

Er kunnen debatten worden gehouden tussen het openen en het sluiten van stemmingen
op afstand.

17. Hoofdelijke stemming (artikel 190 van het Reglement)

Er wordt hoofdelijk gestemd, ook indien niet om hoofdelijke stemming is verzocht, met
uitzondering van geheime stemmingen.

18. Geheime stemming (artikel 191, lid 2, van het Reglement)

Een verzoek om geheime stemming moet ten minste 24 uur voor het begin van de
betrokken stemming schriftelijk ter kennis van de Voorzitter worden gebracht.

19. Stemverklaringen (artikel 194 van het Reglement)

Er worden geen mondelinge stemverklaringen afgelegd. Schriftelijke stemverklaringen
mogen niet langer zijn dan 400 woorden.

20. Ordepunten (artikel 195 van het Reglement)

Ordepunten moeten ten minste één uur voor het begin van de vergadering of het begin
van het desbetreffende agendapunt schriftelijk ter kennis van de Voorzitter worden
gebracht.

21. Procedurele moties (artikelen 197 t/m 201 van het Reglement)

Procedurele moties overeenkomstig de artikelen 197, 198, 199, 200 of 201 zijn slechts
ontvankelijk indien zij ten minste 24 uur van tevoren schriftelijk ter kennis van de
Voorzitter zijn gebracht. De Voorzitter stelt de leden onmiddellijk van de motie in kennis



door ze op de website van het Parlement of op de beste alternatieve wijze bekend te
maken. De motie wordt tijdens de desbetreffende stemronde in stemming gebracht.

22. Notulen (artikel 202 van het Reglement)

De notulen van elke vergadering worden uiterlijk één uur voor het begin van de eerste
vergadering van de volgende vergaderperiode ter beschikking gesteld. Zij worden ter
goedkeuring aan het Parlement voorgelegd aan het begin van de eerste vergadering na
het tijdstip waarop zij ter beschikking zijn gesteld.


