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De Raad van Europa
Internationale parlementaire vergaderingen

 Oprichting 

5 mei 1949  (Verdrag van Londen)

  Samenstelling

  47 lidstaten (waaronder de EU-lidstaten)
  6 landen met het statuut van waarnemer bij het Co-
mité van Ministers (Canada, Heilige Stoel, Japan, 
Mexico en VSA + Israël) 

Een land kan alleen lid worden als het de mensenrechten, 
de democratische beginselen en de rechtsstaat eerbiedigt.

 Doelstellingen

  De mensenrechten, de parlementaire democratie en 
de rechtsstaat verdedigen.

  De juridische en sociale praktijken die van lidstaat 
tot lidstaat verschillen op elkaar afstemmen.

  Het bewustzijn bevorderen van een Europese identi-
teit, gebaseerd op gemeenschappelijke waarden die 
de verschillende culturen overstijgen. 

  Sinds 1989 heeft de Raad een aantal specifi eke 
opdrachten: 
–  Een politiek ankerpunt zijn en een bewaker van 

de mensenrechten voor de postcommunistische 
democratieën van Europa.

–  De landen van Centraal- en Oost-Europa hel-
pen om politieke, wetgevende, constitutionele en 
economische hervormingen door te voeren.

–  Knowhow verschaffen op het vlak van mensen-
rechten, lokale democratie, onderwijs, cultuur en 
leefmilieu.

 Organen

  Het Comité van Ministers
Dit is het besluitvormingsorgaan van de Raad van 
Europa. Het bestaat uit de ministers van Buitenlandse 
Zaken van de lidstaten.

  De Parlementaire Vergadering
Dit is het beraadslagend orgaan van de Raad. 

  Instellingen 

  Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
  De Commissaris voor de Rechten van de Mens
  het Congres van Lokale en Regionale Overheden in 
Europa = het adviesorgaan dat regionale en lokale 
overheden vertegenwoordigt

 Monitoringmechanismen via 
specifi eke instanties

De Europese Commissie tegen racisme en onverdraagzaam-
heid (ECRI) werd in het leven geroepen op de Top van We-
nen in 1993. De ECRI is een onafhankelijk monitoringme-
chanisme dat als taak heeft alle lidstaten van de Raad van 
Europa bij te staan in de strijd tegen racisme, vreemdelin-
genhaat, antisemitisme en onverdraagzaamheid. 

De Groep van Europese Staten tegen Corruptie (GRECO) 
werd in 1999 opgericht door de Raad van Europa om erop 
toe te zien dat de anti-corruptienormen van de Raad van Eu-
ropa worden nageleefd door de lidstaten. GRECO helpt de 
vinger te leggen op leemtes in de nationale beleidsmaatre-
gelen ter bestrijding van corruptie en moedigt de lidstaten 
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aan de nodige wetgevende, institutionele en praktische her-
vormingen door te voeren. 

De Commissie van Venetië verstrekt juridische adviezen en 
staat de lidstaten terzijde bij de inspanningen die ze doen 
om hun juridisch en institutioneel kader af te stemmen op 
de Europese regelgeving inzake democratie, mensenrechten 
en het primaat van het recht.

  Parlementaire Vergadering

De Parlementaire Vergadering werd tegelijk met de Raad van 
Europa in het leven geroepen en heeft haar zetel in Straats-
burg (Europapaleis).

  Samenstelling

De Parlementaire Vergadering telt 318 effectieve leden en 
318 plaatsvervangers. De leden worden door de nationale 
of federale parlementen onder hun leden verkozen of aan-
gesteld. In elke nationale delegatie moet de verdeling van 
de verschillende politieke partijen of groepen overeenko-
men met die in het nationale of federale parlement. 

 Werking

De jaarlijkse zittingsperiode van de Vergadering wordt op-
gesplitst in vier delen, die telkens ongeveer een week duren 
en plaatsvinden in de winter (januari), het voorjaar (april), 
de zomer (juni) en het najaar (september). Tussen deze zit-
tingen door treedt de Vaste Commissie op in naam van de 
Vergadering.

  Bevoegdheden

De Vergadering keurt aanbevelingen, resoluties en adviezen 
goed. De parlementsleden spreken daarbij in eigen naam, 
zonder hun respectieve regering te binden. In het algemeen 
leven zij echter de steminstructies na die binnen de vijf poli-
tieke fracties van de Vergadering worden afgesproken.

  Organisatie

De werkzaamheden van de Vergadering worden voorbereid 
in acht gespecialiseerde commissies:
- Commissie Politieke zaken en Democratie
- Commissie Juridische zaken en Mensenrechten
- Commissie Sociale zaken, Volksgezondheid en Duurzame 

ontwikkeling
- Commissie Migratie, Vluchtelingen en Ontheemden
- Commissie Cultuur, Wetenschap, Onderwijs en Media
- Commissie Gelijkheid en Non-discriminatie
- Commissie Reglement, Immuniteiten en Institutionele 

 zaken
- Commissie voor het Naleven van de verplichtingen en 

 verbintenissen van de lidstaten van de Raad van Europa

Parlementaire Vergadering: http://assembly.coe.int

Raad van Europa: 
www.coe.int


