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IInntteerrnnaattiioonnaallee  bbeettrreekkkkiinnggeenn  
 
 
 
 
KOPENHAGEN, 11 MAART 2013  

 
VERGADERING VAN DE VOORZITTERS VAN DE COMMISSIES VOOR EUROPESE ZAKEN VAN DE 

NATIONALE PARLEMENTEN EN HET EUROPEES PARLEMENT 
 

 “The role of national parliaments in a more integrated financial, budgetary and economic 
policy framework” 

 
De heer Herman De Croo, lid van het Federaal Adviescomité voor Europese 
Aangelegenheden, nam aan deze vergadering deel. In totaal waren 30 assemblees uit 
22 landen aanwezig tijdens de vergadering.  
 
Deze vergadering werd georganiseerd om de reflectie verder te zetten die in november 2012 
in een gelijkaardige vergadering is ingezet, over de rol die nationale parlementen moeten 
spelen in het Europees financieel, monetair, economisch en begrotingsbeleid. Deze rol is 
bijzonder onduidelijk en er wordt te weinig op een systematische manier over nagedacht.  
 
Het probleem is dat de Europese besluitvorming in volume toeneemt, zonder dat er een 
toename is van de parlementaire controle hierop en zonder dat het publiek zich hiervan 
bewust is. Dit leidt tot problemen betreffende legitimiteit. Nationale parlementen moeten 
ervoor zorgen dat deze democratische legitimiteit wordt gegarandeerd.  
 
Wat de deelnemers betreft, is het logisch dat in de eerste plaats de experten van elk 
nationaal parlement aan de conferentie moeten deelnemen. Het is aan elk nationaal 
parlement om te bepalen wie die zullen zijn. 
 
Men moet vermijden dat er een tweede COSAC wordt geschapen. Men moet niet alle 
onderwerpen onder één paraplu brengen, er zijn specialisten in de materie nodig. Een lichte, 
kleine conferentie van experten lijkt dan ook meer op zijn plaats.  
 
Er moet snel een beslissing komen over de organisatie van een conferentie zoals bedoeld in 
artikel 13 van de Fiscal Compact.  
 
De conferentie moet niet enkel praten over naakte cijfers, maar ook over beleid in de context 
van sociale aangelegenheden, tewerkstelling, enz. 
 
De samenstelling van de delegatie moet worden beslist door de parlementen zelf. 
 
De conferentie moet openstaan voor alle parlementen van de EU. 
 
De handelingen van de nationale parlementen moeten in concertatie zijn met de stappen in 
het kader van het Europees Semester. Daarbij moet voldoende tijd beschikbaar zijn voor de 
betrokkenen om de documenten te bestuderen.  
 
Er moet een netwerk worden gecreëerd tussen nationale en Europese parlementsleden naar 
gelang hun politieke affiniteit. 
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Bezoeken aan Europese Commissarissen door groepen van nationale parlementen kunnen 
een pluspunt zijn.  
 
Er moet een grondig debat worden georganiseerd over de basisprincipes van democratie in 
de Europese Unie. 
 


