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Voorwoord van de 
voorzitter

Voorwoord van de   
voorzitter

De Europese Unie is gegrondvest op vrede, vrijheid, stabiliteit 
en welvaart. Na eeuwen van gruwelijke conflicten en na twee 
catastrofale wereldoorlogen brak er met de oprichting van de 
Europese Unie een nieuw tijdperk aan. Een tijdperk waarin oor-
logen tot het verleden behoorden en waarin de landen van de 
Europese Unie hun grenzen voor elkaar openstelden. Hiermee 
is een van de oudste idealen van de mensheid werkelijkheid 
geworden. Oorlogen tussen de lidstaten van de EU zijn van-
daag de dag ondenkbaar. De interne markt is voor een half 
miljard Europeanen een dagelijkse realiteit. We leven in een vrij 
en open Europa met een rijke culturele diversiteit waar we 
trots op mogen zijn. Dit Europa staat pal voor de rechten van 
de burgers en voor hun gemeenschappelijke waarden. 
 
Wij zijn erin geslaagd vijandschappen tot vriendschappen om 
te smeden en nationale, religieuze en filosofische verschillen 
te overbruggen. Dat is ons gelukt omdat we zijn gaan inzien 
dat onze belangen niet langer tegenover die van onze buren 
staan: óf we zijn allemaal verliezers — óf allemaal winnaars. 



Wat betekent dit in de praktijk? Het betekent dat we conflicten 
oplossen door middel van dialoog en consensus, dat we beslui-
ten nemen op basis van solidariteit en democratie, waarbij de 
sterksten niet automatisch hun zin krijgen, dat de belangen van 
kleinere en grotere lidstaten, van Noord- en Zuid-Europa en van 
Oost- en West-Europa gelijke aandacht krijgen en dat het alge-
meen belang zwaarder weegt dan afzonderlijke belangen.
 
Een waar succesverhaal! 
 
We mogen de EU en de Europese integratie echter nooit als 
vanzelfsprekend beschouwen. We leven in woelige tijden, waar-
in veel mensen het echt moeilijk hebben. Door de financiële en 
economische crisis raken veel Europeanen het vertrouwen in de 
politiek en de politieke instellingen kwijt. Deze vertrouwenscri-
sis schaadt het proces van Europese integratie. We moeten be-
seffen dat de mensen in Europa geen tijd hebben voor politieke 
debatten op hoog niveau, omdat ze het te druk hebben met de 
toekomst van hun kinderen, hun banen en hun pensioenen. 
 
Om het Europese project nieuw leven in te blazen, moeten 
we laten zien dat Europa in staat is de problemen die voor de 
Europese burgers van belang zijn, op te lossen. Het Europees 
Parlement is hét forum voor democratisch overleg over de 
toekomstige politieke koers van de EU. 
 
De tweede helft van de zittingsperiode 2009-2014 is net be-
gonnen. De Europese verkiezingen van 2014 komen alweer in 
zicht. De leden van het Europees Parlement willen voor u op-
komen en als voorzitter ben ik daar bijzonder trots op. Ook ben 
ik dankbaar dat ik voorzitter mag zijn van een parlement dat zo 
enorm toegewijd en open is. Het Europees Parlement is uw 
spreekbuis, want u kiest de leden die uw belangen behartigen. 
En het Europees Parlement luistert naar wat u te zeggen hebt.
 
Laten we werken aan een volwaardig Europa voor nu en voor 
de generaties die na ons komen, een Europa dat een econo-
misch sterk, sociaal rechtvaardig, vrij en democratisch thuis 
kan bieden aan alle Europeanen.

Martin Schulz 
Voorzitter van het Europees Parlement
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■	 	Het Europees 
Parlement

Het Europees Parlement is het parlementaire orgaan van de 

Europese Unie (EU). Als gevolg van het Verdrag van Lissabon 

is het totale aantal leden gestegen van 736 (in 2009) naar 751. 

Meer dan een derde van de leden is vrouw. Het Europees Par-

lement, dat in Straatsburg zetelt, kent drie werklocaties: Brus-

sel, Luxemburg en Straatsburg.

De voorzitter van het 
Europees Parlement
De voorzitter van het Europees Parlement wordt gekozen voor 

een hernieuwbare mandaatperiode van tweeënhalf jaar, het-

geen overeenkomt met de helft van de ambtsperiode van een 

parlementslid. De voorzitter vertegenwoordigt het Europees 

Parlement in de buitenwereld en in de betrekkingen met de 

andere communautaire instellingen. Hij leidt voorts de plenaire 

vergaderingen van het Parlement, het Bureau (met 14 onder-

voorzitters) en de Conferentie van voorzitters (van de fracties).

de voorzitters van het europees Parlement 
(1958-2014)

1958–1960 Robert Schuman

1960–1962 Hans Furler

1962–1964 Gaetano Martino

1964–1965 Jean Duvieusart

1965–1966 Victor Leemans

1966–1969 Alain Poher

1969–1971 Mario Scelba

1971–1973 Walter Behrendt

5
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1973–1975 Cornelis Berkhouwer

1975–1977 Georges Spénale

1977–1979 Emilio Colombo

1979–1982 Simone Veil

1982–1984 Pieter Dankert

1984–1987 Pierre Pflimlin

1987–1989 Lord Plumb

1989–1992 Enrique Barón Crespo

1992–1994 Egon A. Klepsch

1994–1997 Klaus Hänsch

1997–1999 José María Gil-Robles

1999–2002 Nicole Fontaine

2002–2004 Pat Cox

2004–2007 Josep Borrell Fontelles

2007–2009 Hans-Gert Pöttering

2009–2012 Jerzy Buzek

2012–… Martin Schulz

De leden van het Europees Parlement 
en de fracties
De leden van het Europees Parlement maken deel uit van 
fracties — zij zijn niet georganiseerd op basis van nationali-
teit, maar op basis van politieke gezindheid. Een fractie be-
staat uit gekozen leden uit ten minste een kwart van de lid-
staten van de EU en het aantal leden van een fractie bedraagt 
ten minste vijfentwintig. Momenteel kent het Europees Parle-
ment zeven fracties. Leden die niet tot een van deze fracties 
behoren worden „niet-fractiegebonden leden” (voorheen 
„niet-ingeschrevenen”) genoemd. De fracties beschikken 
over hun eigen personeel en de leden worden bijgestaan 
door parlementaire assistenten.

robert schuman
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lijst van fracties

1. Fractie van de Europese Volkspartij 

(EPP)

2. Fractie van de Progressieve Alliantie 

van Socialisten en Democraten 

in het Europees Parlement 

(S&D)

3. Fractie Alliantie van Liberalen 

en Democraten voor Europa 

(ALDE)

4. Fractie De Groenen/ Vrije Europese Alliantie 

(Greens/EFA)

5. Fractie Europese Conservatieven en Hervormers 

(ECR)

6. Confederale Fractie Europees Unitair 

Links/Noords Groen Links 

(GUE/NGL)

7. Fractie Europa van Vrijheid en Democratie 

(EFD)

Niet-fractiegebonden leden 

(NI) NI
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samenstelling van het europees Parlement

NI

85
ALDE

58
Greens/
EFA

34
GUE/
NGL

53
ECR

30
NI

33
EFD

271
EPP

190
S&D
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zetelverdeling per fractie en lidstaat 
na de verkiezingen van juni 2009

EPP S&D ALDE Greens/
EFA

ECR GUE/
NGL

EFD NI 
Totaal

België (BE) 5 5 5 4 1 1 1 22

Bulgarije (BG) 7 4 5 2 18

Tsjechië (CZ) 2 7 9 4 22

Denemarken (DK) 1 4 3 2 1 1 1 13

Duitsland (DE) 42 23 12 14 8 99

Estland (EE) 1 1 3 1 6

Ierland (IE) 4 3 4 1 12

Griekenland (EL) 7 8 1 1 3 2 22

Spanje (ES) 25 23 2 2 1 1 54

Frankrijk (FR) 30 14 6 15 5 1 3 74

Italië (IT) 35 22 6 10 73

Cyprus (CY) 2 2 2 6

Letland (LV) 4 1 1 1 1 1 9

Litouwen (LT) 4 3 2 1 2 12

Luxemburg (LU) 3 1 1 1 6

Hongarije (HU) 14 4 1 3 22

Malta (MT) 2 4 6

Nederland (NL) 5 3 6 3 1 2 1 5 26

Oostenrijk (AT) 6 5 2 6 19

Polen (PL) 29 7 11 4 51

Portugal (PT) 10 7 1 4 22

Roemenië (RO) 14 11 5 3 33

Slovenië (SI) 4 2 2 8

Slowakije (SK) 6 5 1 1 13

Finland (FI) 4 2 4 2 1 13

Zweden (SE) 5 6 4 4 1 20

Verenigd Koninkrijk (UK) 13 12 5 27 1 9 6 73

   Totaal 271 190 85 58 53 34 33 30 754

h
et eu

ro
Pees Pa

rlem
en

t

NB: �In het Verdrag van Lissabon, dat op 1 december 2009 in werking is getreden, wordt bepaald dat het Europees Parlement 751 
leden telt. Als gevolg van het Verdrag verliest Duitsland 3 zetels, maar omdat het Verdrag na de verkiezingen van juni 2009 in 
werking is getreden, behoudt Duitsland die zetels tot de volgende verkiezingen in 2014. Tot dan zal het Europees Parlement 
tijdelijk 754 leden tellen.
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■	 Politieke organen
Conferentie van voorzitters
De Conferentie van voorzitters is samengesteld uit de voorzitter 

van het Europees Parlement en de voorzitters van de fracties. 

De Conferentie van voorzitters beslist over de organisatie van 

de werkzaamheden van het Parlement en over alle kwesties die 

verband houden met het wetgevingsprogramma, zoals:

• het rooster en de agenda van de plenaire vergaderingen;

• de samenstelling en de onderlinge verdeling van de 

bevoegdheden van commissies en delegaties;

• het wetgevingsprogramma.

Zij speelt verder een belangrijke rol in de betrekkingen van 

het Europees Parlement met de andere communautaire in-

stellingen, derde landen en organisaties die niet tot de Euro-

pese Unie behoren.

 

De leden van de 
Conferentie van voorzitters
de voorzitter van het europees Parlement 
en de fractievoorzitters

Martin SCHULZ 
Voorzitter

S&D, DE



Joseph DAUL 
Voorzitter van de Fractie van de Europese 
Volkspartij.

EPP, FR

Hannes SWOBODA  
Voorzitter van de Fractie van de 
Progressieve Alliantie van Socialisten en 
Democraten in het Europees Parlement 

S&D, AT

Guy VERHOFSTADT
Voorzitter van de Fractie Alliantie van 
Liberalen en Democraten voor Europa

ALDE, BE

Rebecca HARMS
Covoorzitter van de Fractie De 
Groenen/Vrije Europese Alliantie

Greens/EFA, DE 

Daniel COHN-BENDIT 
Covoorzitter van de Fractie De 
Groenen/Vrije Europese Alliantie

Greens/EFA, FR 

Martin CALLANAN
Voorzitter van de Fractie Europese 
Conservatieven en Hervormers

ECR, UK

Gabriele ZIMMER
Voorzitter van de Confederale Fractie 
Europees Unitair Links/Noords Groen Links

GUE/NGL, DE

Nigel Paul FARAGE
Covoorzitter van de Fractie Europa 
van Vrijheid en Democratie

EFD, UK
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Francesco Enrico SPERONI
Covoorzitter van de Fractie Europa 
van Vrijheid en Democratie

EFD, IT

Het Bureau
Het Bureau is samengesteld uit de voorzitter van het Europees 

Parlement, de 14 ondervoorzitters en de vijf quaestoren, die 

optreden als waarnemers. Zij worden door de plenaire verga-

dering gekozen voor tweeënhalf jaar. 

Zij kunnen worden herkozen. Het Bureau neemt besluiten over 

de interne organisatie van het Parlement, zoals over: 

• de begroting van het Parlement; 

• de administratieve en financiële organisatie; 

• het secretariaat-generaal en zijn diensten.

De quaestoren
De quaestoren zijn verantwoordelijk voor de administratieve en 

financiële kwesties die rechtstreeks betrekking hebben op de 

leden. De vijf quaestoren hebben een raadgevende stem in het 

Bureau. Zij zien erop toe dat de leden over de benodigde infra-

structuur beschikken voor de uitoefening van hun mandaat. 
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Het Bureau van het Europees Parlement
Voorzitter

Martin SCHULZ (S&D, DE) 

ondervoorzitters

Gianni PITTELLA (S&D, IT)

Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ (S&D, ES)

Anni PODIMATA (S&D, EL)

Alejo VIDAL-QUADRAS (EPP, ES)

Georgios PAPASTAMKOS (EPP, EL)

Roberta ANGELILLI (EPP, IT)
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Othmar KARAS (EPP, AT)

Edward McMILLAN-SCOTT (ALDE, UK)

Isabelle DURANT (Greens/EFA, BE)

Alexander ALVARO (ALDE, DE) 

Rainer WIELAND (EPP, DE)

Oldřich VLASÁK (ECR, CZ)

Jacek PROTASIEWICZ (EPP, PL)

László SURJÁN (EPP, HU)
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Quaestoren

Astrid LULLING (EPP, LU)

Jim HIGGINS (EPP, IE)

Lidia GERINGER DE OEDENBERG (S&D, PL)

Bogusław LIBERADZKI (S&D, PL)

Jiří MAŠTÁLKA (GUE/NGL, CZ)

Po
litiek

e o
rg

a
n

en



■	 	Parlementaire 
commissies

Voor het voorbereiden van de plenaire vergaderingen heeft 

het Europees Parlement 20 vaste commissies ingesteld die alle 

taakgebieden bestrijken, van de rechten van vrouwen via ge-

zondheidskwesties tot consumentenbescherming. Een parle-

mentaire commissie bestaat uit 24 tot 76 parlementsleden, 

een voorzitter, een bureau en een secretariaat. Het Europees 

Parlement kan ook subcommissies en bijzondere commissies 

instellen die specifieke vraagstukken behandelen. Voorts kan 

het in het kader van zijn controlebevoegdheden enquêtecom-

missies instellen. De debatten in de commissies zijn openbaar.

De vaste commissies van het 
Europees Parlement en hun voorzitters
■	 Commissie buitenlandse zaken

Elmar BROK (EPP, DE)

■	 Subcommissie mensenrechten
Barbara LOCHBIHLER (Greens/EFA, DE)

■	 Subcommissie veiligheid en defensie
Arnaud DANJEAN (EPP, FR)

■	 Commissie ontwikkelingssamenwerking
Eva JOLY (Greens/EFA, FR)

■	 Commissie internationale handel
Vital MOREIRA (S&D, PT)

■	 Begrotingscommissie
Alain LAMASSOURE (EPP, FR)

16



■	 Commissie begrotingscontrole
Michael THEURER (ALDE, DE)

■	 Commissie economische
en monetaire zaken
Sharon BOWLES (ALDE, UK)

■	 Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
Pervenche BERÈS (S&D, FR)

■	 Commissie milieubeheer,
volksgezondheid en voedselveiligheid
Matthias GROOTE (S&D, DE)

■	 Commissie industrie, onderzoek en energie
Amalia SARTORI (EPP, IT)

■	 Commissie interne markt en 
consumentenbescherming
Malcolm HARBOUR (ECR, UK)

■	 Commissie vervoer en toerisme
Brian SIMPSON (S&D, UK)

■	 Commissie regionale ontwikkeling
Danuta Maria HÜBNER (EPP, PL)

■	 Commissie landbouw en
plattelandsontwikkeling 
Paolo DE CASTRO (S&D, IT)

■	 Commissie visserij
Gabriel MATO ADROVER (EPP, ES)

■	 Commissie cultuur en onderwijs 
Doris PACK (EPP, DE)

■	 Commissie juridische zaken
Klaus-Heiner LEHNE (EPP, DE)

■	 Commissie burgerlijke vrijheden,
justitie en binnenlandse zaken 
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR (S&D, ES)
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■	 Commissie constitutionele zaken
Carlo CASINI (EPP, IT)

■	 Commissie rechten van de vrouw
en gendergelijkheid
Mikael GUSTAFSSON (GUE/NGL, SE)

■	 Commissie verzoekschriften
Erminia MAZZONI (EPP, IT)

Bijzondere commissie
■	 	Bijzondere Commissie georganiseerde misdaad, 

corruptie en witwassen
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■	 Delegaties
De betrekkingen met landen van buiten de Europese Unie 
zijn voor het Europees Parlement van essentieel belang. Het 
Parlement kent derhalve verscheidene delegaties die de con-
tacten onderhouden met de parlementen van landen buiten 
de EU. De delegaties spelen een belangrijke rol bij de ontwik-
keling van de invloed van Europa in de rest van de wereld. 

Er zijn verschillende categorieën delegaties: 
• interparlementaire delegaties, die tot taak hebben de be-

trekkingen te onderhouden met de parlementen van lan-
den buiten de Europese Unie die geen kandidaat zijn voor 
toetreding;

• delegaties in Gemengde Parlementaire Commissies, die de 
betrekkingen onderhouden met landen die kandidaat zijn 
om toe te treden tot de Europese Unie of met parlementen 
van landen die een associatieovereenkomst hebben geslo-
ten met de EU;

• delegaties in multilaterale parlementaire vergaderingen.

De delegaties van het Europees 
Parlement en hun voorzitters
■	 Europa, Westelijke Balkan en Turkije
 • EU-Kroatië: Gunnar HÖKMARK (EPP, SE)
 •  EU-Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië:  

Jorgo CHATZIMARKAKIS (ALDE, DE)
 • EU-Turkije: Hélène FLAUTRE (Greens/EFA, FR)
 •  Zwitserland, Noorwegen, EU-IJsland en 

de Europese Economische Ruimte (EER):  
Pat the Cope GALLAGHER (ALDE, IE)

 •  Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië, Montenegro 
en Kosovo: Eduard KUKAN (EPP, SK)

■	 Rusland, landen van het Oostelijk Partnerschap, 
Centraal-Azië en Mongolië

 • EU-Rusland: Knut FLECKENSTEIN (S&D, DE)

19



 • EU-Oekraïne: Paweł Robert KOWAL (ECR, PL)

 • EU-Moldavië: Monica Luisa MACOVEI (EPP, RO)

 • Wit-Rusland: Jacek PROTASIEWICZ (EPP, PL)

 •  EU-Armenië, EU-Azerbeidzjan en EU-Georgië: 

Milan CABRNOCH (ECR, CZ)

 •  EU-Kazachstan, EU-Kirgizstan en EU-Oezbekistan, 
Tadzjikistan, Turkmenistan en Mongolië: 
Paolo BARTOLOZZI (EPP, IT)

■	 Maghreb, Masjrak, Israël en Palestina
 • Israël: Bastiaan BELDER (EFD, NL)

 • Palestijnse Wetgevende Raad: Emer COSTELLO (S&D, IE)

 •  de Maghreblanden en de Unie van de Arabische 

Maghreb: Pier Antonio PANZERI (S&D, IT)

 • de Masjraklanden: Mário DAVID (EPP, PT)

■	 Het Arabisch Schiereiland, Irak en Iran
 • Arabisch Schiereiland: Angelika NIEBLER (EPP, DE)

 • Irak: Struan STEVENSON (ECR, UK)

 • Iran: Tarja CRONBERG (Greens/EFA, FI)

■	 Amerika
 • Verenigde Staten: Christian EHLER (EPP, DE)

 • Canada: Philip BRADBOURN (ECR, UK)

 • Midden-Amerika: Emine BOZKURT (S&D, NL)

 • Andes-Gemeenschap: Luis DE GRANDES PASCUAL (EPP, ES)

 • Mercosur: Luis YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA (S&D, ES)

 • EU-Mexico: Ricardo CORTÉS LASTRA (S&D, ES)

 • EU-Chili: María Paloma MUÑIZ DE URQUIZA (S&D, ES)

 • EU-Cariforum: David MARTIN (S&D, UK)

■	 Azië/Stille Oceaan
 • Japan: Johannes Cornelis VAN BAALEN (ALDE, NL)

 • Volksrepubliek China: Crescenzio RIVELLINI (EPP, IT)

 • India: Graham WATSON (ALDE, UK)

 • Afghanistan: Thijs BERMAN (S&D, NL)

 • Zuid-Azië: Jean LAMBERT (Greens/EFA, UK)

 •  Zuidoost-Azië en de Associatie van Zuidoost-Aziatische 
staten (ASEAN): Werner LANGEN (EPP, DE)

 • Koreaans schiereiland: Herbert REUL (EPP, DE)

 • Australië en Nieuw-Zeeland: Mara BIZZOTTO (EFD, IT)

■	 Afrika
 • Zuid-Afrika: Michael CASHMAN (S&D, UK)

 • het Pan-Afrikaanse Parlement: Michael GAHLER (EPP, DE)
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Multilaterale vergaderingen
■	 Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

Louis MICHEL (ALDE, BE)
■	 Parlementaire Vergadering van de Unie voor 

het Middellandse Zeegebied (UfM) 
Martin SCHULZ (S&D, DE)

■	 Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire
Vergadering (Eurolat)
José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA (EPP, ES)

■	 Parlementaire Vergadering Euronest
Kristian VIGENIN (S&D, BG)

■	 Parlementaire Vergadering van de NAVO
Jacek SARYUSZ-WOLSKI (EPP, PL)
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■	 Het secretariaat-
generaal
Het Europees Parlement wordt ondersteund door een secretari-
aat-generaal dat belast is met de coördinatie van de wetge-
vingswerkzaamheden en de organisatie van de plenaire en de 
overige vergaderingen van het Parlement. Het secretariaat-ge-
neraal is gevestigd in Luxemburg en Brussel en de plenaire ver-
gaderingen vinden plaats in Straatsburg en Brussel. De secreta-
ris-generaal van het Europees Parlement is de heer Klaus Welle.

Het secretariaat-generaal heeft iets minder dan 5 600 vaste 
en tijdelijke ambtenaren in dienst en bestaat uit het kabinet 
van de secretaris-generaal met daaronder 10 directoraten-
generaal en een Juridische Dienst:

Het directoraat-generaal Presidium is belast met de organisatie 
en de follow-up van de plenaire vergaderingen.
Het directoraat-generaal Intern Beleid organiseert de werkzaam-
heden van de parlementaire commissies van het Europees 
Parlement voor de interne beleidsterreinen.
Het directoraat-generaal Extern Beleid organiseert de werk-
zaamheden van de parlementaire commissies en parlemen-
taire delegaties van het Europees Parlement voor de externe 
beleidsterreinen.
Het directoraat-generaal Communicatie staat in voor het ver-
spreiden van informatie aan de burgers, de media en de 
opinieleiders.
Het directoraat-generaal Personeelszaken zorgt ervoor dat de 
verschillende directoraten-generaal over het nodige perso-
neel beschikken om hun taken te vervullen.
Het directoraat-generaal Infrastructuur en logistiek draagt zorg 
voor de infrastructuur en de logistieke ondersteuning in de 
verschillende werklocaties van het Europees Parlement. 
Het directoraat-generaal Vertaling levert de documenten 
van het Europees Parlement in alle officiële talen van de 
Europese Unie.

22
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Het directoraat-generaal Vertolking en conferenties draagt bij tot 

de vervulling van de taken die voortvloeien uit de veeltalig-

heid van het Europees Parlement.

Het directoraat-generaal Financiën verzorgt de voorbereiding 

van de begroting van het Europees Parlement en ziet toe op 

de uitvoering, de controle en de afsluiting ervan. Verder on-

dersteunt het de gedelegeerde ordonnateurs met deskundig 

advies, beheert het de financiën van de Parlementsleden en 

stuurt het de afdeling Interne audit aan.

Tot slot is er het directoraat-generaal Innovatie en technologische 

ondersteuning. Dit zorgt voor IT- en communicatiedienstverle-

ning en verzorgt het drukwerk en de distributie van het Euro-

pees Parlement.

De Juridische Dienst verleent rechtsbijstand aan de organen 

van het Parlement en diens secretariaat-generaal. Verder ver-

leent de Juridische Dienst de parlementaire commissies bij-

stand bij hun wetgevingswerkzaamheden en vertegenwoor-

digt hij het Europees Parlement in Europese en nationale 

rechtszaken. 

Alle fracties beschikken, naast de ondersteuning die ze krijgen 

van het secretariaat-generaal, over een eigen secretariaat. De 

omvang van deze secretariaten is afhankelijk van het aantal 

leden van de fractie in kwestie. Bij elkaar tellen de fractiese-

cretariaten circa 900 personeelsleden. De lijst wordt afgeslo-

ten met de iets meer dan 1 600 geaccrediteerde parlemen-

taire assistenten. In totaal houden meer dan 8 000 mensen 

het Parlement draaiende.
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