
 

 

 

 

 

 

Het Permanent Comité van de CALRE is bijeengekomen in Brussel ten kantore van het 

Comité van de Regio’s op 25 januari 2010 om het volgende te bespreken  

 

 

 

 

 

agenda: 
 

 

1. Verslag van de voorzitter; 

2. bespreking van de laatste versie van de driepartijenovereenkomst tussen de Raad van 

Europa, CALRE en RegLeg, gedateerd 8 december 2009;  

3. bespreking van de mogelijkheid om tot een werkakkoord te komen met de RegLeg;  

4. beoordeling van het nut om een ruimte in het Comité van de regio’s aan te vragen om een 

permanent CALRE-kantoor in te stellen met een vestiging in Brussel; 

5. bespreking van de mogelijkheid om de Verklaring van Innsbruck te wijzigen of aan te 

vullen, zoals door het Waals Parlement is verzocht; 

6. presentatie van de werkagenda’s voor 2010 door de Groepen; 

7. voorbereiding van eventuele sinergie tussen de werkgroepen voor 2010; 

8. aanname van de agenda van de werkgroepen; 

9. wat verder ter tafel komt 

 

 

 Aanwezig: Giovanni Kessler, Voorzitter van de Raad van de 

Autonome Provincie Trento, Peter Straub, voorzitter van het Regionaal Parlement van Baden-

Württemberg, Hans Penz, voorzitter van het Regionaal Parlement Niederösterreich, Monica 

Donini, voorzitster van de Regionale Raad van Emilia Romagna, Françoise Dupuis, voorzitter 

van het Regionaal Parlement van de Regio van Brussel, Rosemary Butler, waarnemend vice-

voorzitster van de Nationale Assemblee voor Wales en Francisco Coelho Cabral, voorzitter 

van de Wetgevende Vergadering voor de Autonome Regio van de  Azoren. In de loop van de 

ochtendzitting levert Herwig van Staa, voorzitter van het Regionaal Parlement van Tirol, een 

bijdrage. 

 

 Overige deelnemers aan de bijeenkomst: Ernest Benach i Pascual, 

voorzitter van het Parlement van Catalonië, voor de werkgroepen over de subsidiariteit, en 

Arantza Quiroga Cía, voorzitster van het Baskische Parlement, voor de werkgroepen over de 

E-democratie. 

 

 

Voorzitter Kessler is de voorzitter bij toerbeurt. 

De secretaris-generaal van de CALRE, drs. Giorgia Loss, en de directeur van de CALRE, drs. 

Tommaso Leonardi wonen de bijeenkomst bij. 
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De zitting begint om 10.05 uur. 

 

 

 Nadat voorzitter Kessler heeft vastgesteld dat de meerderheid van de 

leden van het Comité aanwezig is, heet hij de aanwezigen welkom. Vervolgens opent hij de 

vergaderimg met het eerste punt. 
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 Punt 1:   1. Verslag van de voorzitter; 
 
 

 Voorzitter Kessler deelt aan de aanwezigen mee dat hij, als eerste taak 

in zijn functie van voorzitter van de CALRE, zich heeft beziggehouden met de nieuwe 

website; hij meldt hierover dat de website helemaal is bijgewerkt en dat deze een nieuw e-

mailadres heeft, nu op naam van de Conferentie en niet meer op die van een particuliere 

onderneming. Hij besluit vervolgens een korte toelichting te geven op het nieuwe portaal, dat 

blijk geeft van de aangebrachte wijzigingen. 

 

 Waarnemend vice-voorzitter van de Nationale Assemblee van Wales, 

Rosemary Butler, vraagt of de site niet is beperkt tot een weergave van de voornaamste 

documenten en het belangrijke nieuws omtrent de activiteit van de conferentie maar ook een 

interactieve functie vervult. 

  

 Voorzitter Kessler, die het eens is met de zojuist geuite noodzaak 

hiervan, geeft aan dat in het hoofdscreenshot een optie is die dat tot doel heeft; deze optie is 

voorbehouden aan de leden. 

 

 De voorzitter van het Regionale Parlement van Baden-Württemberg, 

Peter Straub, onderstreept de moeilijkheden ten aanzien van het begrip van de teksten. 

 

 Voorzitter Kessler merkt op dat wat dit aspect betreft het de plicht is 

van elke assemblee te voorzien in de betreffende vertaling, die voor de partijen van speciaal 

belang is. Hij wijst erop als CALRE te hebben deelgenomen aan de vergaderingen van de 

Commissie ‘Beleid inzake terrritoriale samenhang’(COTER), één van de zes gespecialiseerde 

commissies die in de schoot van het Comité van de Regio’s werkzaam zijn. Hij vindt dan ook 

dat het rechtstreeks monitoren van deze aspecten essentieel is voor een instelling als de 

CALRE, die zich ten doel stelt de rol van de regio’s in de Europese Unie te versterken. Hij 

herinnert eraan dat de betreffende voorbereide notities naar alle leden van het Permanent 

Comité zijn gezonden, samen met de uitnodiging voor de huidige zitting. Hij deelt mee dat 

deze stukken tot de beschikking staan van de aanwezigen. Voorzitter Kessler deelt eveneens 

mee een brief van misnoegen in scherpe bewoordingen te hebben gezonden aan de voorzitter 

van de Europese Commissie, Barroso, waarin hij een andere erkenning claimt van de rol van 

de regio’s en van de respectieve assemblees. Hij licht toe dat dit initiatief is ontstaan als 

reactie op een recent door de Commisie goedgekeurd rapport over het Europees beleid na 

2020, dat blijk geeft van weinig aandacht voor de regionale instituties. Hij bedankt in het 

bijzonder de parlementen van Wales, Baden-Württemberg en Catalonië voor het onder de 

aandacht brengen van de door de Commissie ingenomen positie.  

 

 

 De voorzitter van het Parlement van de Regio Brussel, Françoise 

Dupuis, vraagt een kopie te mogen hebben van het door de Commissie-Barroso aangenomen 

rapport. 

 

 Na akte te hebben genomen van dit verzoek vraagt voorzitter Kessler 

aan de aanwezigen of zij hun e-mailadres willen doorgeven voor het vergemakkelijken van de 

contacten. 
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 De voorzitster van het Baskische Parlement, Arantza Quiroga Cía, 

acht het nuttig om een voortdurende lobby te houden, met speciale verwijzing naar het 

Comité van de Regio’s. 

 

 Voorzitter Kessler geeft aan hiervoor beschikbaar te zijn, hij denkt dat 

een eventuele ontmoeting met de Voorzitter van het Comité ook zou kunnen leiden tot de 

deelname van andere leden van het Permanent Comité van de CALRE. 

 

 Punten 2, 3 en 4:  
- bespreking van de driepartijenovereenkomst tussen de Raad van Europa, CALRE en 

RegLeg volgens de laatste versie gedateerd 8 december 2009;  
- bespreking van de mogelijkheid om tot een werkakkoord te komen met de Reg.Leg; 
- beoordeling van het nut om een ruimte in het Comité van de regio’s aan te vragen om 

een permanent  CALRE-kantoor in te stellen met een vestiging in Brussel;  
 

 

 Voorzitter Kessler brengt agendapunten 2 en 3 voor behandeling naar 

voren. Hij herinnert eraan dat vanuit de Raad van Europa een – overigens niet nieuw – 

voorstel is binnengekomen, om te komen tot een soort van samenwerking tussen de Raad van 

Europa, de CALRE en Reg.Leg. Hij vindt het belangrijk om over deze werkhypothese na te 

denken, of deze nu uitmondt in een driepartijenovereenkomst, waaraan ook de Raad van 

Europa zou deelnemen, of dat deze plaats biedt aan een coördinatie van het werk met 

Reg.Leg., op voorstel van de laatste. Terwijl hij het belang van deze gelegenheid benadrukt, is 

hij van mening dat elk besluit in dezen noodzakelijkerwijs een moment van vergelijking en 

bewustzijn omtrent de te nemen route vooronderstelt: de navolgende opstelling en 

formalisatie van de akte is slechts een technische realisering die hieruit voortvloeit. In 

verwijzing naar agendapunt 4 deelt hij mee dat er informeel een kantoor voor de CALRE ter 

beschikking wordt gesteld in de zetel van het Comité van de Regio’s voor het geval de 

organisatie gebruik wil maken van een ambtenaar in Brussel.  

 

 De voorzitster van de Regionale Raad van Emilia Romagna, Monica 

Donini drukt haar genoegen uit met betrekking tot de gesuggereerde mogelijkheid van een 

permanente CALRE-vertegenwoordiger in Brussel, hoewel dit hoogstwaarschijnlijk een 

wijziging van de huidige regelgevingsinfrastructuur met zich mee zou brengen. Ze merkt op 

dat het grootste probleem dat de regionale assemblees dagelijks ontmoeten de moeilijkheid is 

om de informatie goed te verspreiden. In dit kader zou de opening van een kantoor een 

fundamentele voorwaarde kunnen vormen voor het tenminste deels doorbreken van deze 

impasse, vanuit de optiek van een versterking van de banden met het Comité van de Regio’s  

en van nieuwe dialoogruimten met het Europees Parlement. 

 

 De voorzitter van het Parlement van Catalonië, Ernest Benach i 

Pascual, vindt dat de ondertekening van samenwerkingsovereenkomsten zonder meer als 

positief moet worden beoordeeld. Voor wat betreft de laatstgenoemde kwestie, drukt hij zijn 

vaste overtuiging uit dat de instelling van een kantoor moet worden ondersteund door de echte 

wil om de continuïteit van het functioneren van deze werkeenheid te garanderen, daar alleen 

op deze manier een werkelijk doeltreffende vertegenwoordiging kan worden verondersteld. 

 

 De voorzitster van het Baskische Parlement, Arantza Quiroga Cía, 

vindt een eigen vertegenwoordiger van de CALRE in Brussel positief. Zij vindt overigens dat 

er een berekening van de financiële lasten moet worden gemaakt. 
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 De waarnemend vice-voorzitster van de Nationale Assemblee van 

Wales, Rosemary Butler, merkt op dat naast een begroting voor de kosten serieus moet 

worden nagedacht over de taken die het kantoor moet hebben, ook in verband met de 

mogelijkheid eventueel nog andere medewerkers in te zetten. 

 

 De voorzitter van het Regionale Parlement van Niederösterreich, Hans 

Penz, vindt het erg belangrijk een samenwerkingsverband met Reg.Leg. op te starten, ook bij 

ontstentenis van een specifiek akkoord. Met betrekking tot de opening van een kantoor in 

Brussel wijst hij er op dat er veel problemen moeten worden overwonnen: de te dragen 

kosten, de bepaling van de wijzen van financiering en, opnieuw, de competentiecriteria voor 

de aan te stellen ambtenaar. Voor wat betreft de door de Europese Commissie aangenomen 

positie, verklaart hij beschikbaar te zijn om de voorzitter ervan zelf te ontmoeten of anders de 

leden van het instelling die door hem wordt gecoördineerd, om een doeltreffender 

functioneren van de CALRE te garanderen. 

 

 De voorzitter van het Regionale Parlement van Baden-Württemberg, 

Peter Straub, herinnert er aan dat het Verdrag van Lissabon nieuwe mogelijkheden biedt tot 

ingrijpen middels het Comité van de Regio’s en hij vindt het efficiënter als elke regio zijn 

eigen vertegenwoordiger in Brussel heeft als doeltreffend communicatiekanaal met de 

respectieve territoriale instituties. Hij laat daarom weten tegen het idee van een kantoor van de 

CALRE in Brussel te zijn, om bovengenoemde reden en om economische redenen. 

 

 Voorzitter Kessler vindt het zinvol om het comité in de voorbereiding 

te betrekken bij de uitwerking van een project waarmee iedereen instemt, als voorwaarde voor 

volgende ontwikkelingen. Hij geeft aan dat de beschikking over een kantoor in Brussel los 

moet worden gezien van de kwestie van de secretaris-generaal, daar de aan te stellen 

ambtenaar in het veld moet werken: het idee is om één enkel persoon ter beschikking van de 

CALRE te stellen die op continue basis, onafhankelijk van de afzonderlijke 

voorzitterschappen, informatie over de activiteiten van de Europese Unie verzamelt en 

verspreidt. 

 

 De voorzitter van het Parlement van Catalonië, Ernest Benach i 

Pascual, benadrukt dat de grootste moeilijkheid ligt bij de jaarlijkse wisseling van het 

voorzitterschap, dat onvermijdelijk uitloopt op het door elkaar lopen van projecten. 

 

 Voorzitter Kessler benadrukt dat in het schriftelijke voorstel dat is 

voorgelegd aan het Comité hij niet alleen de kosten toelicht maar ook de taken die de 

ambtenaar zal worden gevraagd uit te oefenen. Hij vraagt verder toestemming aan de leden 

van het Comité voor de ondertekening van de genoemde akkoorden, voor zover er zich geen 

nieuwe elementen voordoen die onder de aandacht moeten worden gebracht van hetzelfde 

Comité. 

 De voorzitter van het Regionale Parlement van Tirol, Herwig van 

Staa, beweert dat het akkoord al is ondertekend. 

 

 Nadat voorzitter Kessler akte heeft genomen van de verklaring van de 

vice-voorzitter, deelt hij mee dat hij zal zorgdragen voor het informeren van de aanwezigen 

over de vaststelling van de volgende fasen. 

 

 Punt 5:  
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- bespreking van de mogelijkheid om de Verklaring van Innsbruck te wijzigen of aan 
te vullen, zoals door het Waals Parlement is verzocht; 

 

 Voorzitter Kessler licht de kwestie toe: de binnengekomen protestbrief 

betreft een eenvoudige notitie van aanvullend karakter op de verklaring van Innsbruck, waarin 

wordt bepaald dat de term ‘regio’s en regionale parlementen’ ook de term ‘provincies en 

andere territoriale verbanden met wetgevende bevoegdheden’ omvat; deze brief brengt op 

formele wijze onder de aandacht dat het ging om een aanvulling met een opeenvolgend 

karakter en als zodanig oneigenlijk is, en, vanuit een fundamenteel oogpunt, dat men een 

concept heeft geïntroduceerd dat niet deel uitmaakt van de Belgische rechtsorde. 

 

 De voorzitter van het Regionale Parlement van Tirol, Hervig van Staa, 

beweert dat er een misverstand is geweest. 

 

 De voorzitster van het Parlement van de Regio Brussel, Françoise 

Dupuis, vraagt of het bijschrift wordt verwijderd. Verder stelt ze voor de term ‘omvat’ te 

vervangen door ‘kan omvatten’. 

 

 Nadat voorzitter Kessler heeft verklaard niet tegen het verwijderen 

van de notitie te zijn, geeft hij aan de gesuggereerde wijziging zelfs contraproductief te 

vinden, als zijnde een potentiële bron van verwarring; De autonome provincies zijn al 

integrerend deel van de CALRE en het ontbreekt hen niet aan specifieke voorzieningen. Hij 

stelt vervolgens voor om de bovengenoemde notitie te schrappen; nadat hij akte heeft 

genomen van de instemming hierover van de aanwezige leden, schorst hij de vergadering 

voor de ochtend, en herinnert er aan dat zij om 14.30 zal worden hervat. 

 

 Bij de hervatting van de vergadering, om 14.30 uur, brengt voorzitter 

Kessler de volgende agendapunten naar voren.  

 

 Punten 6, 7 en 8: 
- presentatie van de werkagenda’s voor 2010 door de groepen; 
- voorbereiding van eventuele sinergie tussen de werkgroepen voor 2010; 
- aanname van de agenda van de Werkgroepen 
 
 
 Voorzitter Kessler merkt in het algemeen op dat een grotere 

flexibiliteit in de activiteiten van de werkgroepen noodzakelijk is. Hij herinnert er vervolgens 

aan dat van de vier bestaande groepen twee nog als werkzaam kunnen worden beschouwd: die 

welke zich bezighoudt met het subsidiariteitsbeginsel, thematiek met een partijoverschrijdend 

karakter en bijzonder actueel, geleid door het Parlement van Catalonië, en die welke werkt op 

het gebied van de E-democratie, geleid door het Baskische Parlement; anders dan de andere 

twee, welke zich bezighouden met het federalisme en met de regionale democratie, hierover 

moet nader worden beraad. Hij wijst tenslotte op een thema van gemeenschappelijk belang – 

de vormen van samenwerking van de wetgevende assemblees – dat onderwerp van verdieping 

zou kunnen zijn in een werkgroep. 

 

 De voorzitster van het Baskische Parlement, Arantza Quiroga Cía, 

brengt het werkvoorstel van de werkgroep die zij heeft gecoördineerd bij de comitéleden 

onder de aandacht. Ze preciseert dat bij de ontmoeting gepland op dinsdag 26 januari een 

vragenlijst zal worden gepresenteerd dat als doel heeft de bestaande situatie bij de 
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verschillende regio’s kort samen te vatten. Ze meldt dat de vragenlijst later naar alle leden zal 

worden gestuurd. Zij hoopt op een grote respons op dit initiatief. De bedoeling hiervan is, met 

als impliciet doel het bij de instituties betrekken van de jongeren, als zijnde het meest in 

aanraking met technologie, het maken van een vergelijking, op basis van de verzamelde 

gegevens, in de zitting van het Permanent Comité geprogrammeerd voor 8 juli 2010. 

 

 De voorzitter van het Parlement van Catalonië, Ernest Benach i 

Pascual, vat het programma samen voor het lopende jaar, dat al naar alle leden is toegestuurd, 

van de werkgroep over het subsidiariteitsbeginsel onder verwijzing naar het Catalaans 

Parlement. 

 

 Nadat voorzitter Kessler de twee voorzitters voor hun bijdrage heeft 

bedankt, onderstreept hij het belang van het geven van zoveel mogelijk suggesties door de 

comitéleden aan de werkgroepen om teneinde te komen tot een echte synergie. Hij vraagt 

vervolgens de mogelijkheid te onderzoeken of een van de Italiaanse regio’s een andere 

werkgroep voor zijn rekening neemt. 

 

 De voorzitster van de Regionale Raad van Emilia Romagna, Monica 

Donini, acht het nodig met betrekking hiertoe een verdere verdieping voor te bereiden in het 

kader van de Italiaanse rechtsorde, door middel van de Conferentie van de wetgevende 

assemblees van de autonome regio’s en provincies.  

  

 De voorzitter van het Parlement van Catalonië, Ernest Benach i 

Pascual, noemt de regio’s op die deel uitmaken van de werkgroep die door hem wordt 

voorgezeten: Beieren, Baden-Württemberg en Aragon. 

 

 De voorzitster van het Baskische Parlement, Arantza Quiroga Cía, 

levert een soortgelijke precisering, ze noemt de volgende regio’s op: Andalusië, Vlaanderen, 

Schotland, Madrid en Madeira. 

 

 Nadat hij akte heeft genomen van de preciseringen van de voorzitters 

van het Parlement van Catalonië en van het Baskische Parlement spoort de voorzitter een 

ieder aan borg te staan voor zijn eigen bijdrage aan het functioneren van de werkgroepen. Hij 

vraagt vervolgens de medewerking van de aanwezigen voor het doen toekomen aan het 

voorzitterschap van eventuele documenten of informatie van gemeenschappelijk belang. Hij 

herinnert eveneens aan de data van de volgende ontmoetingen van het Permanent Comité, 17 

april op Madeira en 8 juli in San Sebastian, en hij meldt dat hij zo vroeg mogelijk de datum 

voor de plenaire vergadering, die vermoedelijk rond de eerste dagen van oktober plaatsvindt, 

zal meedelen. Hij bedankt iedereen voor de deelname en verleende samenwerking in deze 

ontmoeting en sluit de vergadering. 

 

 De zitting is om 16.00 uur gesloten. 

 

 

 

De voorzitter bij toerbeurt van de CALRE 

 

Giovanni Kessler 
(Voorzitter van de Raad van de Autonome provincie Trento) 

 

 


