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BIJLAGE 

 

bij het 

GEZAMENLIJK BESLUIT VAN DE EUROPESE COMMISSIE EN DE HOGE 

VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDS EN 

VEILIGHEIDSBELEID 

inzake de deelname van de Europese Unie aan verschillende organisaties voor 

samenwerking op het gebied van terrorismepreventie en -bestrijding 
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BIJLAGE I: PRAKTISCHE REGELINGEN 

In verband met de deelname van de Europese Unie aan het internationaal instituut voor het 

recht en de rechtsstaat, het Hedayah-expertisecentrum voor de bestrijding van gewelddadig 

extremisme en het mondiaal fonds voor de mobilisatie en de weerbaarheid van 

gemeenschappen gelden de volgende regelingen:  

a) De hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 

veiligheidsbeleid/vicevoorzitter van de Commissie of haar vertegenwoordigers (van de 

Europese Dienst voor extern optreden of van de diensten van de Commissie) 

vertegenwoordigen de Unie in het internationaal instituut voor het recht en de 

rechtsstaat en het Hedayah-expertisecentrum voor de bestrijding van gewelddadig 

extremisme. De Europese Commissie vertegenwoordigt de Unie in het mondiaal fonds 

voor de mobilisatie en de weerbaarheid van gemeenschappen.  

 

Ten minste vijf werkdagen voor elke vergadering van de raad van bestuur van de drie 

genoemde organen organiseert de leidende dienst, die de Unie vertegenwoordigt in de 

genoemde organen, een coördinatievergadering met alle relevante diensten.  

 

b) Voor aangelegenheden waarvoor de Commissie bevoegd is en voor aangelegenheden 

met operationele of financiële implicaties, is de Commissie aanwezig bij en wordt zij 

vertegenwoordigd tijdens vergaderingen van de raad van bestuur van het 

internationaal instituut voor het recht en de rechtsstaat en het Hedayah-

expertisecentrum voor de bestrijding van gewelddadig extremisme. 

 

Overeenkomstig artikel 4, onder a), en artikel 5, onder a) en b), van de aan Besluit 

C(2004) 2958 van de Commissie gehechte richtsnoeren inzake de deelname aan 

privaatrechtelijke organen mag de vertegenwoordiger van de Europese Commissie 

geen hiërarchische band hebben met de diensten van de Commissie die 

verantwoordelijk zijn voor de EU-financiering aan de genoemde organen, tenzij artikel 

5, onder d), van toepassing is en de omvang van de bijdrage wordt vastgesteld bij 

besluit van het College. De vertegenwoordiger van de Europese Commissie mag niet 

betrokken zijn bij aanbestedingsprocedures waaraan de genoemde organen deelnemen.  

 

c) Voor aangelegenheden waarvoor de hoge vertegenwoordiger bevoegd is en voor 

aangelegenheden die verband houden met het gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid of met strategische en beleidsvraagstukken, zijn vertegenwoordigers 

van de Europese Dienst voor extern optreden aanwezig bij en wordt de dienst 

vertegenwoordigd tijdens vergaderingen van de raad van bestuur van het mondiaal 

fonds voor de mobilisatie en de weerbaarheid van gemeenschappen. 


