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EEuurrooppaa  
 
 
 
 
WARSCHAU, 19 TOT 21 APRIL 2012 
 
 

KAMERVOORZITTER FLAHAUT HEEFT IN DE POOLSE HOOFDSTAD DEELGENOMEN AAN DE 

CONFERENTIE VAN DE PARLEMENTSVOORZITTERS VAN DE EU 
 
Naast de Financiële crisis en de Impact van de communicatietechnologie op de werking van de 
parlementaire democratie, stond ook de creatie van een conferentie ter parlementaire controle 
van het  Europees Buitenlands en - Veiligheidsbeleid, op de agenda.  Dit agendapunt stond 
centraal. Na een overleg dat al twee jaar duurde (het struikelblok was het aantal leden dat kan 
afgevaardigd worden), heeft deze conferentie een definitieve beslissing genomen. 
 
 
De krachtlijnen van dit akkoord zijn de volgende: 
 

- er moet zo snel mogelijk, bij voorkeur onder Cypriotisch voorzitterschap, worden 
overgegaan tot oprichting van de nieuwe conferentie; 

 
- nationale parlementen mogen een delegatie sturen van max 6 leden (bicamerale 

parlementen bepalen zelf de verdeling); 
 

- het EP mag een delegatie sturen van max. 16 leden; 
 

- een kandidaat EU-lid of een Europees (niet-EU) NAVO-lid mogen een delegatie sturen 
van max. 4 waarnemers; 

 
- de conferentie komt elke 6 maanden samen; 

 
- de conferentie komt samen in het land dat voorzitter is van de Raad van de EU of in het 

EP in Brussel. Het land dat voorzitter is van de Raad van de EU beslist; 
 

- de vergaderingen worden voorgezeten door het nationaal parlement van het land dat 
voorzitter is van de Raad van de EU, in nauw overleg met het EP; 

 
- het secretariaat wordt gewaarborgd door het nationaal parlement van het land dat 

voorzitter is van de Raad van de EU, in nauwe samenwerking met het EP en het vorige 
en volgende voorzitterschap; 

 
- de Hoge Vertegenwoordiger voor CFSP wordt uitgenodigd op de vergaderingen om de 

CFSP en CSDP toe te lichten; 
 

- de conferentie kan niet bindende conclusies bij consensus aannemen; 
 

- binnen twee jaar na de eerste vergadering zal de werking van de conferentie worden 
geëvalueerd en indien nodig herzien. 
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Een uitgebreid verslag over deze Conferentie van parlementsvoorzitters in de EU zal 
gepubliceerd worden als parlementair document. 


