
 

 

Tweede plenaire vergadering 
22-23 oktober  

Geacht lid van de plenaire vergadering van de conferentie, 

Welkom bij de tweede plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van 
Europa, die op 22 en 23 oktober 2021 plaatsvindt in de gebouwen van het Europees 

Parlement in Straatsburg. Op 22 oktober 2021 worden voorbereidende 
vergaderingen1 georganiseerd en op 23 oktober 2021 vindt de plenaire vergadering 
van de Conferentie plaats van 9.00 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. 

Voor zover u dit nog niet hebt gedaan, verzoeken wij u vriendelijk het 
registratieformulier online in te vullen via de link die u bij uw uitnodiging hebt 

ontvangen. Uw registratie is nodig om het accreditatieproces en andere belangrijke 

praktische zaken te kunnen afronden. 

Bij aankomst in het Europees Parlement gelieve de ingang van het Weissgebouw 

te gebruiken en de borden te volgen naar de “Welcome Desk”, die zal worden 
ondergebracht in de Emilio Colombo Gallery op de eerste verdieping 
(Weissgebouw). Hier zullen onze collega’s u verwelkomen en zo nodig de weg 

wijzen. Tevens ontvangt u hier alle relevante documenten, uw identificatiekaart en 

(indien u deze nog niet heeft) de toegangsbadge die u nodig hebt om de gebouwen te 
betreden. 

Hieronder vindt u een gids met praktische informatie. Wanneer u nog verdere vragen 
hebt, beantwoorden wij deze graag bij de “Welcome desk”. 

Wij kijken ernaar uit u in Straatsburg te mogen begroeten, 

Het gemeenschappelijk secretariaat van de Conferentie over de  

toekomst van Europa 

 

                                              

1 Wat het tijdschema van de voorbereidende vergaderingen betreft, zie punt 2.5 hieronder. 
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1 Locatie 

De plenaire vergadering van de conferentie vindt plaats op locatie van het Europees 

Parlement in Straatsburg. Er zal vergaderd worden in de grote vergaderzaal 
(“Hémicycle”), die zich bevindt in het Louise Weissgebouw (op de plattegrond 
aangegeven met een H). Deelname op afstand is tevens mogelijk. Dit dient dan op het 

inschrijfformulier te worden vermeld. De praktische details omtrent deelname op afstand 
zullen vooraf worden doorgegeven aan de leden van de plenaire vergadering die zich 
hiervoor hebben aangemeld. 

1.1 TOEGANG TOT DE GEBOUWEN  

Wanneer u geen toegangsbadge van het Europees Parlement bezit, dient u de ingang 
van het Louise Weissgebouw (allée du Printemps) te gebruiken. U wordt verzocht 

de uitnodiging mee te nemen. U kunt gebruikmaken van de parkeergarage De 

Madariaga. 

 

1.2 WELCOME DESK EN KANTOREN 

In de Emilio Colombo Gallery op de eerste verdieping van het Weissgebouw wordt 
een “welcome desk” ingericht die u helpt de weg te vinden en die u uw documenten, 
identiteitskaart en badge verstrekt. Leden die bij de laatste plenaire vergadering van 
de conferentie reeds een toegangsbadge van het Europees Parlement hebben 



 

 

ontvangen, wordt vriendelijk verzocht deze mee te brengen. Ook wanneer u nog 

andere vragen hebt, helpen onze collega’s u graag verder. De desks zijn geopend op 
donderdag 21 oktober van 9.00 tot 18.00 uur, vrijdag 22 oktober van 8.00 tot 18.00 uur 

en op zaterdag 23 oktober van 8.00 tot 10.00 uur. 

Het Europees Parlement kan tijdens de plenaire vergadering kantoorruimte  

beschikbaar stellen aan conferentieleden. Indien u gebruik wenst te maken van onze 
kantoorruimte, kunt u tot uiterlijk dinsdag 19 oktober 2021 een e-mail sturen 

naar commonsecretariat@futureu.europa.eu 

 

2 Plenaire vergadering 

2.1 SPREEKTIJD 

De plenaire vergadering vindt plaats op 23 oktober 2021 in de gebouwen van het 

Europees Parlement in Straatsburg van 9.00 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. 

De sprekerslijsten per plenaire component moeten worden doorgegeven aan het 

gemeenschappelijk secretariaat: commonsecretariat@futureu.europa.eu uiterlijk 
vrijdag 22 oktober tot 12.00 uur. De aan de plenaire componenten toegewezen 

spreektijden worden te zijner tijd medegedeeld. Naast de vooraf toegewezen 
spreektijd zal er tijdens het ochtend- en middagdebat een beperkte mogelijkheid zijn 

om het woord te vragen gedurende 30 seconden voor een onmiddellijke 
vraag/antwoord van 30 seconden aan een fysiek aanwezige spreker (“blauwe kaart”-
spreektijd). Uitsluitend leden die fysiek aanwezig zijn in de grote vergaderzaal kunnen 

van deze mogelijkheid gebruikmaken. Het aantal blauwe kaarten per component en 

debat zal samen met de spreektijd worden meegedeeld. De leden van de plenaire 
vergadering zullen ook nadere informatie vinden over het gebruik van blauwe kaarten 
op hun respectieve zetel in de plenaire vergadering. 

Wanneer u van plan bent om verbinding op afstand te maken, ontvangt u hierover op 

voorhand nadere informatie. Onze technici zullen vóór aanvang van de plenaire 
vergadering contact met u opnemen om de verbinding te testen. 

NB: U spreekt vanaf het spreekgestoelte dat zich in het midden van de grote 
vergaderzaal bevindt. Wanneer u echter een blauwe kaart gebruikt, spreekt u vanuit 

uw respectieve zetel. 

2.2 VERDELING VAN DE ZITPLAATSEN 

De plenaire vergadering van de conferentie vindt plaats in de grote vergaderzaal zoals 
hierboven is aangegeven. De zitplaatsen worden op alfabetische volgorde 
toegewezen. Elk lid van de plenaire vergadering van de conferentie ontvangt bij de 
welcome desk het nummer van zijn of haar zitplaats. De bodes begeleiden u van de 
ingang van de grote vergaderzaal naar uw zitplaats. Zodra u bent gaan zitten, voert u 

de identificatiekaart die u ook bij de welcome desk hebt gekregen in de kaartlezer in. 
Per lid kan één naaste medewerker plaatsnemen op de tribune of in de luisterzaal. 
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2.3 VERTOLKING 

Voor de plenaire vergaderingen is er vertolking beschikbaar in de 24 officiële talen van 
de EU. Dit betekent dat u in deze talen kunt luisteren en spreken. 

2.4 DOCUMENTEN 

Zeven dagen vóór aanvang van de plenaire vergadering zijn de betreffende 
documenten te vinden op het meertalige digitale platform onder “Plenaire 

vergadering”: https://futureu.europa.eu/pages/plenary 

2.5 VOORBEREIDENDE VERGADERINGEN 

De negen werkgroepen komen bijeen in twee tijdvakken: van 11.00 tot 13.00 uur en 
van 14.00 tot 16.00 uur op vrijdag 22 oktober. Specifiekere mededelingen over de 
werkgroepen worden via e-mail verspreid. 

De vergaderingen van de componenten vinden plaats op donderdag 21 oktober 

’s avonds en op vrijdag 22 oktober. De gevraagde vergadertijdvakken voor de 
componenten zijn reeds toegewezen en zullen u worden medegedeeld. 

Vergaderingen van politieke groeperingen zullen plaatsvinden op vrijdag 22 oktober 
tussen 18.00 en 20.00 uur. 

De organisatoren van de vergadering moeten het aantal deelnemers, de namen voor 
de naambordjes en eventuele andere specifieke behoeften meedelen via: 
commonsecretariat@futureu.europa.eu. NB: er gelden nog steeds COVID-19-
beperkingen en de zalen werken met een beperkte capaciteit. Eventuele wijzigingen 

in de tolkenregeling moeten zo snel mogelijk worden meegedeeld en zullen per geval 
door de tolkendiensten worden beoordeeld. 

 

3 Praktische zaken 

3.1 GEZONDHEIDS- EN HYGIËNEMAATREGELEN IN DE 
GEBOUWEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT  

De plenaire vergaderingen van de conferentie vinden plaats in volledige 
overeenstemming met de geldende hygiënevoorschriften. De voorschriften voor 

gezondheids- en veiligheidsmaatregelen in het Europees Parlement zijn vastgesteld 
bij besluit van de Voorzitter. Deze maatregelen omvatten met name voorschriften 
inzake het dragen van mondkapjes, afstand houden en temperatuurcontroles bij 
betreding van het Parlement. Een kopie van de voorschriften is verkrijgbaar bij de 

welcome desk. 

NB: in de gebouwen van het Parlement moet te allen tijde een medisch mondkapje 
worden gedragen dat de mond en neus bedekt, ook tijdens het spreken vanuit uw 
zetel in de grote vergaderzaal, en bij gebruikmaking van de dienstauto’s van het 
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Parlement. De verplichting om een medisch mondkapje te dragen geldt niet bij het 
voorzitten van een vergadering, bij het spreken vanaf het spreekgestoelte vooraan 
in de plenaire vergaderzaal of wanneer een persoon zich alleen in een kantoor 

bevindt. 

Wij verzoeken u vriendelijk uw eigen mondkapjes mee te brengen die aan de volgende 
eisen voldoen: 

 

medische mondkapjes, FFP2-maskers of ademhalingsmaskers (zonder klep) 

 

 

3.2 REISVOORSCHRIFTEN EN -MAATREGELEN 

3.2.1 Reizen naar Straatsburg 

Het wordt ten zeerste aanbevolen om vóór aankomst de recente 

reisvoorschriften voor Frankrijk te controleren (afhankelijk van uw vaccinatie- of 

herstelstatus en de “kleur” van het land waar u vandaan komt): 

 https://reopen.europa.eu/en/map/FRA/7001 

 https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-

foreign-nationals-in-france/ 

 https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-
international-travel 

Personen die over een digitaal EU-COVID-certificaat (“EUDCC”) beschikken, mogen 

Frankrijk zonder verdere beperkingen (tests of quarantaine) binnen, op voorwaarde 
dat hun certificaat een van de volgende bewijzen bevat: 

 Een bewijs van vaccinatie, dat geldig is: 

 vanaf 7 dagen na de tweede dosis in geval van vaccins die in twee 

doses gegeven worden (Pfizer/BioNTech/Comirnaty, Moderna, 
AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield); 

 vanaf 28 dagen na de vaccinatie in geval van vaccins die in één enkele 
dosis gegeven worden (Johnson & Johnson/Janssen); 

https://reopen.europa.eu/en/map/FRA/7001
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 vanaf 7 dagen na de vaccinatie bij personen die COVID-19 hebben 
gehad en hersteld zijn (zij hebben slechts één vaccinatie nodig). 

of 

 de negatieve uitslag van een COVID-19-test. 

 Zowel PCR-tests als antigene tests worden aanvaard. 

 Geldigheid: 72 uur (vóór aankomst) voor PCR-tests en 48 uur voor 
antigene tests. NB: Als u vanuit Cyprus, Griekenland, Malta, Spanje, 

Nederland of Portugal reist, moet u minder dan 24 uur vóór de vlucht 
getest zijn. 

of 

 De uitslag van een positieve PCR-test of antigene test van meer dan 

11 dagen en minder dan 6 maanden oud, waaruit blijkt dat de geteste persoon 
hersteld is van COVID-19. 

Ook wanneer u in het bezit bent van een EUDCC dient u de volgende verklaring 
onder ede in te vullen: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-

Ministere/Certificate-of-international-travel 

3.2.2 Bij vertrek uit Straatsburg 

Wanneer u uit Straatsburg vertrekt, gelden verschillende voorschriften, al naargelang 

de plaats waar u naartoe gaat. De website van de Europese Commissie 
https://reopen.europa.eu/en/ biedt een overzicht van de gezondheidssituatie in EU-
landen en is gebaseerd op gegevens van het Europees Centrum voor ziektepreventie 

en -bestrijding (ECDC). De website bevat tevens informatie over de verschillende 
beperkingen die van kracht zijn, waaronder quarantaine- en testvereisten voor 
reizigers. 

3.2.3 COVID-testcentrum 

Op vrijdag 22 oktober tussen 13.00 en 17.00 uur is een testcentrum geopend voor 

leden en personeelsleden die een PCR-test nodig hebben om te kunnen reizen. Het 
testcentrum bevindt zich op de derde verdieping van het Louise Weissgebouw in 

de zone Canal naast de grote vergaderzaal in C03101. Hieronder vindt u een 
plattegrond: 

 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel
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3.3 GEZONDHEIDSVOORSCHRIFTEN IN FRANKRIJK 

NB: de gezondheidspas (pass sanitaire) is verplicht bij een bezoek aan restaurants, 
bars en cafés, zowel binnen als buiten (ook voor terrassen), maar niet voor afhalen. 

Dit geldt niet voor de cateringfaciliteiten binnen het Europees Parlement.  

Controleer a.u.b. de recente gezondheidsmaatregelen in Frankrijk (het dragen van 
mondkapjes, pass sanitaire, afstand houden): 

 https://reopen.europa.eu/en/map/FRA/6001 

 https://www.gouvernement.fr/en/coronavirus-covid-19 

3.4 CATERINGFACILITEITEN 

De volgende cateringfaciliteiten zijn geopend en beschikken over een gevarieerd 
aanbod en afhaalmogelijkheden: 

Donderdag 21 oktober: 

- Opening van de Flower Bar van 8.00 tot 21.00 uur met cafetaria en een warme 

schotel ’s avonds; 

Vrijdag 22 oktober: 

- Opening van de Flower Bar van 8.00 tot 21.00 uur met cafetaria en een warme 

schotel ’s avonds; 

https://reopen.europa.eu/en/map/FRA/6001
https://www.gouvernement.fr/en/coronavirus-covid-19


 

 

- Opening van het zelfbedieningsrestaurant en zijn terras van 11.45 tot 

15.00 uur met een selectie van warme en koude hoofdgerechten, voor- en 

nagerechten; 

- Het ledenrestaurant en de salons zijn ’s avonds tussen 18.30 en 21.00 uur 

open, maar uitsluitend voor groepen van minimaal 10 personen die 24 uur van 

tevoren gereserveerd hebben. 

 Zaterdag 23 oktober: 

- Opening van de Flower Bar van 8.00 tot 21.00 uur met cafetaria; 

- Opening van de ledenbar van 8.00 tot 17.30 uur met cafetaria; 

- Opening van het zelfbedieningsrestaurant en zijn terras van 11.45 tot 

15.00 uur met een selectie van warme en koude hoofdgerechten, voor- en 
nagerechten; 

- Het ledenrestaurant en de ledensalons zijn open voor lunch tussen 11.45 en 

15.00 uur, maar uitsluitend voor groepen van minimaal 10 personen die 24 uur 
van tevoren gereserveerd hebben. 

Voor assistentie kunt u contact opnemen met: 

INLO.Restauration@europarl.europa.eu 

 

3.5 TOEGANKELIJKHEID 

De gebouwen van het Europees Parlement zijn volledig toegankelijk voor personen 
met een handicap. 

Geef bij uw onlineaanmelding aan wat uw speciale behoeften zijn en onze diensten 
zullen hun uiterste best doen u zo goed mogelijk te ontvangen. 

3.6 VERVOER  

3.6.1 In Straatsburg 

Met het openbaar vervoer en te voet kunt u zich gemakkelijk verplaatsen in 

Straatsburg. Voor de ingang van het Louise Weissgebouw vertrekken trams met een 
regelmatige dienstregeling naar het stadscentrum. Ook is er een uitgebreid 
busnetwerk. De bussen vertrekken vlakbij de ingang van het Winston 

Churchillgebouw. Zie voor meer informatie over het openbaar vervoer in Straatsburg 
https://www.cts-strasbourg.eu/en/. Zo nodig zijn er taxi’s beschikbaar bij de ingangen 
van het Europees Parlement. 

Als lid van de plenaire vergadering van de conferentie kunt u gebruikmaken van de 

dienstauto’s van het Europees Parlement voor uw reis van en naar het Parlement 
binnen Straatsburg (mits er auto’s beschikbaar zijn). U kunt reserveren bij het Car 

mailto:INLO.Restauration@europarl.europa.eu
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Reservation Centre, bij voorkeur per e-mail: cofe.inlotransport@europarl.europa.eu, 

direct bij de ingang van het Churchillgebouw, of telefonisch: +32 2 28 41000. 

Er dient ten minste twee uur vóór aanvang van de reis te worden geboekt. De 

“anderhalve meter afstand”-maatregel moet te allen tijde worden nageleefd. Dit 
betekent dat het gebruik van dienstauto’s gelimiteerd is tot één passagier per 
personenauto en ten hoogste twee passagiers per minibus. 

NB: begeleidend personeel kan niet van deze dienst gebruikmaken. 

3.6.2 Reizen van en naar de luchthavens 

Er rijdt een pendeltrein tussen de luchthaven van Straatsburg en het station. Deze 

reis duurt 8 minuten. Zie voor meer informatie over de dienstregeling en tickets:  

https://www.strasbourg.aeroport.fr/EN/Passengers/Access/Shuttle-train.html 

Ook kunnen de dienstauto’s van het Parlement worden geboekt voor een reis van en 
naar de luchthaven van Straatsburg (mits er auto’s beschikbaar zijn). De uiterste 

termijn voor boekingen is de dag vóór de reis om 20.00 uur. Deze dienst is alleen 
beschikbaar voor leden van de plenaire vergadering.  

Daarnaast biedt de stad Straatsburg de leden van de plenaire vergadering een 
pendeldienst aan, per auto of per bus, afhankelijk van het aantal aanvragen. Deze 

dienst vindt plaats in volledige overeenstemming met de geldende 
hygiënevoorschriften en is beschikbaar voor de volgende luchthavens: 

 Baden-Karlsruhe: www.badenairpark.de – aankomsthal 
 Stuttgart: www.flughafen-stuttgart.de – terminal 1/tweede 

verdieping/informatiepunt A 
 Frankfurt am Main: www.frankfurt-airport.de – terminal 1/hal B/deur 4/bij het 

Welcome Centre 
 Bazel-Mulhouse: www.euroairport.com – aankomsthal aan de Franse zijde 

 

Boeken kan online: transport-europe@strasbourg.eu. U ontvang per e-mail een 
bevestiging van uw boeking.  

Voor meer informatie over deze dienst kunt u contact opnemen met de vervoersdienst 

van de stad Straatsburg per 

 telefoon: + 33 (0)3 68 98 77 03 

 e-mail: ville-strasbourg@ext.europarl.europa.eu of transport-
europe@strasbourg.eu 

3.7 INFORMATIEBALIE VAN DE STAD STRAATSBURG 

Tijdens de plenaire vergadering staat op vrijdag en zaterdag een team van de stad 
Straatsburg klaar om eventuele vragen over uw verblijf in Straatsburg en de Elzas te 
beantwoorden. 

mailto:cofe.inlotransport@europarl.europa.eu
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Locatie: WEISS-gebouw, eerste verdieping, kantoor T01073, en CHURCHILL-
gebouw, ingang. 

3.8 ACCOMMODATIE  

Indien u tijdens de vergaderingen in Straatsburg gebruik wilt maken van een 
hotelkamer of andere accommodatie, kunt u contact opnemen met Euraccueil. 

Tel. + 33 0 3 88522838. E-mail: euraccueil@otstrasbourg.fr 

Wanneer u besluit te overnachten in een hotel in Kehl (Duitsland) of omgeving, moet 
u rekening houden met de in Duitsland geldende COVID-19-preventievoorschriften. 
Informatie over de voorschriften voor de inreis in Duitsland is te vinden op de 

webpagina van het Duitse Ministerie van Buitenlandse Zaken: 
https://www.auswaertiges-amt.de/en/coronavirus/2317268 

U dient tevens contact op te nemen met het hotel van uw keuze om te informeren naar 
de vereisten die voor uw verblijf gelden (gebruik van het EUDCC, voorafgaande test 

enz.). 
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