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Betreft: Procedures voor de ontvangst van nieuwe leden

Hierbij gaat een nota van de directeur-generaal van het DG Presidium aan de voorzitter van de 
Commissie constitutionele zaken met een beschrijving van de procedures die momenteel 
gevolgd worden bij de ontvangst van nieuwe leden.
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Brussel, 26 januari 2006

NOTA TER ATTENTIE VAN DE HEER Jo LEINEN
Voorzitter van de Commissie institutionele zaken

Betreft: Procedures voor de ontvangst van nieuwe leden

Ontvangst van de nieuw gekozen leden

Bij elke Europese verkiezing wordt in Brussel en Straatsburg een speciale ontvangststructuur 
opgezet - voor een periode vanaf de datum van de verkiezingen tot aan het einde van de 
constituerende vergaderperiode - om de eerste contacten van de leden met de instelling vóór 
de aanvang van hun mandaat te vergemakkelijken. De leden worden in hun eigen taal 
geïnformeerd over de te vervullen formaliteiten en over de documenten die zij moeten 
overleggen om hun ambtsaanvaarding zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Elk lid ontvangt een documentatiedossier (Reglement van het Parlement, Regeling kosten en 
vergoedingen van de leden, Wegwijzer, enz.) met behulp waarvan hij/zij toegang krijgt tot de 
verschillende parlementaire informatiebronnen.

Bovendien organiseert het secretariaat-generaal van het Parlement bij gelegenheid van elke 
verkiezing voor alle nieuw gekozen leden een voorlichtingsbijeenkomst om hun de werking 
van de instelling uit te leggen.

Deze bijeenkomst vindt ofwel in Brussel plaats tijdens de vergaderweek van de fracties die 
voorafgaat aan de constituerende vergaderperiode, ofwel in Straatsburg tijdens de 
constituerende vergaderperiode.

De formaliteiten die de nieuw gekozen of herkozen leden moeten vervullen

Bij het begin van hun mandaat moeten de nieuw gekozen of herkozen leden de volgende 
documenten invullen:

• Inlichtingenformulier met hun persoonlijke gegevens en hun curriculum vitae.

Deze gegevens dienen als basis voor alle administratieve handelingen die noodzakelijk 
zijn voor de ambtsaanvaarding.

De gegevens worden eveneens gebruikt voor de volgende publicaties:

- Ledenlijst
- Vademecum
- De leden van het Europees Parlement

en worden opgenomen in de databank van de leden van het Europees Parlement, 
waaruit de website "Europarl" de gegevens haalt die niet strikt privé zijn met het doel 
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deze toegankelijk te maken voor het publiek.

• Opgave van de financiële belangen, in overeenstemming met artikel 9 en bijlage I 
van het Reglement

Krachtens artikel 3, lid 2, tweede alinea van het Reglement is deze opgave, die 
jaarlijks moet worden bijgewerkt door het desbetreffende lid, een voorwaarde voor de 
bekrachtiging van het mandaat en de benoeming in een functie van het Parlement of 
één van zijn organen.

• Verklaring waarin de leden aangeven dat zij geen functie uitoefenen die 
onverenigbaar is met het mandaat van lid van het Europees Parlement (art. 7 van de 
Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement 
door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen).

Ook deze verklaring is een voorwaarde voor de bekrachtiging van het mandaat van lid 
van het Parlement.

Incompatibiliteiten

Bij de organisatie van de constituerende vergaderperiode van de huidige zittingsperiode 
werden de diensten van het DG Presidium geconfronteerd met problemen die voortvloeiden 
uit de nieuwe bepalingen van artikel 7 van de Akte betreffende de verkiezing van de 
vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene 
verkiezingen, waarin nieuwe gevallen van onverenigbaarheid zijn vastgesteld, waaronder de 
onverenigbaarheid van de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement met die van lid 
van een nationaal parlement.

Gezien de mogelijkheid dat nieuw gekozen leden zich op het moment van de constituerende 
vergadering in een situatie zouden kunnen bevinden die onverenigbaar is met de bepalingen 
van lid 1 en lid 2 van bovengenoemd artikel 7, hebben de secretaris-generaal en de adjunct-
secretaris-generaal zich in de weken voorafgaande aan de eerste vergadering van het nieuwe 
parlement gewend tot de bevoegde instanties van de landen ten aanzien waarvan gevallen van 
onverenigbaarheid bekend waren. Zij hebben de aandacht van deze instanties gevestigd op het 
feit dat de gekozen leden die op 20 juli 2004 functies zouden bekleden die onverenigbaar zijn 
met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement, niet als lid zouden kunnen 
deelnemen aan de constituerende vergadering van het Europees Parlement.

Bovendien heeft het secretariaat-generaal van het Europees Parlement zich ervan vergewist 
dat alle gekozen leden vóór de aanvang van de constituerende vergadering de verklaring 
hadden ingevuld waarin zij aangeven dat zij op het moment van hun ambtsaanvaarding geen 
functie uitoefenen die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees
Parlement.

Er moet eveneens worden opgemerkt dat de secretaris-generaal zich op 8 oktober 2003 - in 
het kader van de voorbereiding van de verkiezingen - tot de permanente vertegenwoordigers 
van de nieuwe lidstaten heeft gericht met het verzoek hem de naam en het contactadres mee te 
delen van de instanties van hun land die bevoegd zijn om het Europees Parlement in kennis te 
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stellen van de naam van de gekozen leden. Op 3 december 2003 is een soortgelijke brief 
toegezonden aan de permanente vertegenwoordigers van de "oude" landen. Eenentwintig van 
de vijfentwintig lidstaten hebben gehoor gegeven aan dit verzoek (België, Cyprus, Frankrijk 
en Luxemburg hebben nog niet geantwoord).

Harald RØMER
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