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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000062/2021
aan de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
Artikel 136 van het Reglement
Hannah Neumann (Verts/ALE), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Erik Marquardt (Verts/ALE), Salima 
Yenbou (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Tineke Strik (Verts/ALE), Markéta Gregorová 
(Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Jordi Solé (Verts/ALE), 
Ernest Urtasun (Verts/ALE), Nathalie Loiseau (Renew), Maria Arena (S&D), Klemen Grošelj 
(Renew), Yannick Jadot (Verts/ALE), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Pierrette Herzberger-Fofana 
(Verts/ALE), Özlem Demirel (The Left), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Javier Nart (Renew), Katrin 
Langensiepen (Verts/ALE), Sergey Lagodinsky (Verts/ALE), Reinhard Bütikofer (Verts/ALE), 
Heidi Hautala (Verts/ALE), Petras Auštrevičius (Renew), Robert Biedroń (S&D), Thomas Waitz 
(Verts/ALE), Raphaël Glucksmann (S&D), Fabio Massimo Castaldo (NI), Arnaud Danjean (PPE), 
Viola Von Cramon-Taubadel (Verts/ALE), Sven Giegold (Verts/ALE), Alexandra Geese 
(Verts/ALE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE)

Betreft: De verantwoordelijkheid van de EU om plaatselijke medewerkers te beschermen die 
vanwege hun werkrelatie met de EU gevaar lopen

De EU is verantwoordelijk voor de bescherming van plaatselijke medewerkers die vanwege hun 
werkrelatie met de EU gevaar lopen, waaronder medewerkers die werkzaamheden verrichten in 
verband met missies in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB), 
EU-delegaties, het directoraat-generaal Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp van de 
Commissie, het directoraat-generaal voor Internationale Partnerschappen van de Commissie en 
andere maatregelen, programma’s en projecten van de EU.

De Europese instellingen hebben in verscheidene derde landen plaatselijke medewerkers in dienst, 
onder meer in gebieden die door crises en oorlogen worden geteisterd. De EU draagt als werkgever 
de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van haar plaatselijke medewerkers, met name van 
plaatselijke medewerkers wier leven gevaar loopt vanwege hun werkrelatie met de EU.

De noodtoestand waarin Afghanistan na de machtsovername door de taliban in augustus 2021 
belandde, heeft echter aangetoond dat de beschermingsmaatregelen dringend moeten worden 
verduidelijkt en verbeterd. We willen de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van 
de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (VV/HV) daarom graag de volgende vragen 
stellen:

1. Opgedane ervaring: welke lessen zijn er getrokken uit de heropleving van het talibanregime in 
Afghanistan in 2021 met betrekking tot de bescherming en evacuatie van de plaatselijke 
medewerkers van de Europese instellingen, met inbegrip van tijdelijk personeel en uitvoerende 
partners van door de EU gefinancierde projecten?

2. Definitie van “plaatselijke medewerkers” en hun beschermingsbehoeften: i) wat wordt er in de 
bestaande beschermingsregelingen van de EU onder “plaatselijke medewerkers” verstaan; ii) 
welke beschermingsmaatregelen hanteren de Europese instellingen voor hun plaatselijke 
medewerkers; en iii) welke wijzigingen in de punten i) en ii) acht de VV/HV in verband met de in 
Afghanistan opgedane ervaringen noodzakelijk?

3. Reglement en coördinatie met de lidstaten: i) welke formele procedures bestaan er voor de 
bescherming van plaatselijke medewerkers bij noodtoestanden, waaronder in geval van 
evacuatie; ii) welke coördinatiemechanismen zijn er samen met de lidstaten opgezet, met name 
voor de afgifte van visa en herplaatsing; iii) in welke onderdelen van de EU-begroting worden 
deze kosten ondergebracht; en iv) welke wijzigingen in de punten i), ii) en iii) acht de VV/HV in 
verband met de in Afghanistan opgedane ervaringen noodzakelijk?
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