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Maak kennis met de voorzitters van de 
parlementaire commissies

Commissies zijn de kracht achter het wetgevende werk van het Parlement. Ontdek wie de 
leiding heeft over de commissies.

De commissies van het Europees Parlement hebben tijdens de tweede helft van de 
zittingsperiode in januari 2022 hun voorzitters en vicevoorzitters gekozen.

Het Europees Parlement heeft 20 vaste commissies en vier subcommissies. Deze omvatten 
verschillende beleidsterreinen; van milieu tot internationale handel.

Commissies zijn verantwoordelijk voor het opstellen van de standpunten van het Parlement 
over wetgevingsvoorstellen. Ze stellen ook initiatiefverslagen op, stellen onderhandelingsteams 
aan om besprekingen met de Raad te voeren, organiseren hoorzittingen met deskundigen en 
doen grondige onderzoeken naar andere EU-instellingen en -organen.

Net als bij andere functies zoals de Parlementsvoorzitter en de vicevoorzitters, worden 
voorzitters en vicevoorzitters van de vaste en subcommissies verkozen voor een periode van 
twee en een half jaar - de helft van de Parlementaire zittingsperiode.

Het Parlement kan ook bijzondere of onderzoekscommissies instellen voor een bepaalde duur, 
met mogelijke verlenging. Speciale commissies behandelen een concreet onderwerp en stellen 
een rapport op met aanbevelingen voor EU-maatregelen. Onderzoekscommissies onderzoeken 
vermeende tekortkomingen in de uitvoering van EU-wetgeving.

In 2020 had het Parlement drie bijzondere commissies ingesteld voor de bestrijding van kanker, 
kunstmatige intelligentie en buitenlandse inmenging, en een onderzoekscommissie over de 
bescherming van dieren tijdens het vervoer. Zij hebben hun werk in 2022 afgerond.

In 2022 besloten de EP-leden een bijzondere commissie op te richten over de lessen die zijn 
geleerd uit de Covid-19-pandemie, alsook een tweede bijzondere commissie over buitenlandse 
inmenging, en een onderzoekscommissie over het gebruik van Pegasus en andere soorten 
spyware.

Het artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd in juli 2019 en is voor het laatst bijgewerkt in april 
2023.

NL Directoraat-generaal Communicatie
Europees Parlement - Woordvoerder: Jaume Duch Guillot
Contact: webmaster@europarl.eu

1 I 2

https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/leiderschap-ep-2019/20190705STO56304/wie-is-wie-overzicht-van-het-leiderschap
https://www.europarl.europa.eu/committees/nl/beca/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/nl/aida/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/nl/inge/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/nl/anit/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/nl/covi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/nl/covi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/nl/ing2/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/nl/ing2/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/nl/pega/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/nl/pega/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/nl/pega/home/highlights


Meer informatie
Webpagina van de commissies
Volg de commissies op Twitter
EP richt bijzondere en onderzoekscommissies op
Bescherming van vervoerde dieren: het Parlement stelt een onderzoekscommissie in
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http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/home.html
https://twitter.com/Europarl_EN/lists/ep-committees
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200615IPR81228/ep-richt-bijzondere-en-onderzoek-commissies-op-en-een-permanente-subcommissie
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200619IPR81604/protection-of-transported-animals-parliament-establishes-inquiry-committee
mailto:webmaster@europarl.eu
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