Vertaling
Protocol Nr. 2 bij de Europese Kaderovereenkomst inzake
grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten, betreffende interterritoriale samenwerking
Preambule
De lidstaten van de Raad van Europa die dit Protocol Nr. 2 bij de
. Europese Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten ondertekenen,
Gelet op de totstandkoming op 9 november 1995 van het Aanvullend
Protocol bij de Kaderovereenkomst, betreffende de rechtsgevolgen van
in het kader van grensoverschrijdende samenwerking verrichte handelingen alsmede van de juridische status van op grond van overeenkomsten
tot grensoverschrijdende samenwerking in het leven geroepen lichamen
voor samenwerking;
Overwegende dat territoriale gemeenschappen of autoriteiten, teneinde hun taken doeltreffend uit te voeren, in toenemende mate niet
alleen samenwerken met naburige autoriteiten van andere staten (grensoverschrijdende samenwerking), maar ook met buitenlandse, nietnaburige autoriteiten met gemeenschappelijke belangen (interterritoriale
samenwerking), en dat zij dit niet alleen doen in het kader van lichamen
voor grensoverschrijdende samenwerking en verbanden van territoriale
gemeenschappen of autoriteiten maar ook op bilateraal niveau;
Indachtig de Verklaring van Wenen van 1993 van de Staats- en
Regeringshoofden van de lidstaten, waarin de rol wordt erkend van de
Raad van Europa bij het tot stand brengen van een verdraagzaam en welvarend Europa door middel van grensoverschrijdende samenwerking van
territoriale gemeenschappen of autoriteiten;
Vaststellend dat er op het gebied van interterritoriale samenwerking
geen akte is die vergelijkbaar is met de Kaderovereenkomst;
Geleid door de wens interterritoriale samenwerking een internationaal
wettelijk kader te geven,
Zijn de volgende bepalingen overeengekomen:
Artikel 1
Voor de toepassing van dit Protocol wordt verstaan onder ,,interterritoriale samenwerking”: ieder onderling afgestemd optreden bedoeld om
tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten van twee of meer
Overeenkomstsluitende Partijen andere betrekkingen tot stand te brengen dan betrekkingen inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen

naburige autoriteiten, met inbegrip van de totstandkoming van samenwerkingsovereenkomsten met territoriale gemeenschappen of autoriteiten
van andere staten.
Artikel 2
1. Elke Overeenkomstsluitende Partij erkent en eerbiedigt het recht
van territoriale gemeenschappen of autoriteiten binnen haar rechtsmacht,
waarnaar wordt verwezen in de artikelen 1 en 2 van de Europese
Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen
territoriale gemeenschappen of autoriteiten (hierna te noemen ,,de Kaderovereenkomst”), om besprekingen te beginnen en, binnen gezamenlijke beleidsterreinen, overeenkomsten tot interterritoriale samenwerking
te sluiten, overeenkomstig de in hun regelgeving neergelegde procedures, conform het nationale recht en voor zover deze overeenkomsten
in overeenstemming zijn met de internationale verplichtingen van de
Overeenkomstsluitende Partij.
2. Een overeenkomst tot interterritoriale samenwerking heeft uitsluitend betrekking op de verantwoordelijkheden van de territoriale gemeenschappen of autoriteiten die die overeenkomst hebben gesloten.
Artikel 3
De Overeenkomstsluitende Partijen bij dit Protocol passen de kaderovereenkomst op overeenkomstige wijze toe op interterritoriale samenwerking.
Artikel 4
De Overeenkomstsluitende Partijen bij dit Protocol, die tevens Overeenkomstsluitende Partijen zijn bij het Aanvullend Protocol bij de Kaderovereenkomst (hierna te noemen ,,het Aanvullend Protocol”), passen
bovengenoemd Protocol op overeenkomstige wijze toe op interteritoriale samenwerking.
Artikel 5
Voor de toepassing van dit Protocol betekent ,,op overeenkomstige
wijze” dat in de Kaderovereenkomst en het Aanvullend Protocol de term
,,grensoverschrijdende samenwerking” moet worden gelezen als ,,interterritoriale samenwerking” en dat de artikelen van de Kaderovereenkomst
en van het Aanvullend Protocol van toepassing zijn tenzij anders wordt
voorzien in dit Protocol.
Artikel 6
1. Iedere Overeenkomstsluitende Partij bij de Kaderovereenkomst en
bij het Aanvullend Protocol verklaart, bij ondertekening van dit Protocol of bij nederlegging van haar akte van bekrachtiging, aanvaarding of

goedkeuring, of zij, ingevolge artikel 4 van dit Protocol, de bepalingen
van zowel artikel 4 als artikel 5 van het Aanvullend Protocol zal toepassen of slechts een van deze artikelen.
2. Deze verklaring kan vervolgens te allen tijde worden gewijzigd
door middel van een verklaring gericht aan de Secretaris-Generaal van
de Raad van Europa.
Artikel 7
Voorbehouden ten aanzien van de bepalingen van dit Protocol zijn niet
toegestaan.
Artikel 8
1. Dit Protocol staat open voor ondertekening voor de Staten die de
Kaderovereenkomst hebben ondertekend; zij kunnen hun instemming
door het Protocol te worden gebonden tot uitdrukking brengen door:
a. ondertekening zonder voorbehoud ten aanzien van bekrachtiging,
aanvaarding of goedkeuring; of
b. ondertekening onder voorbehoud van bekrachtiging, aanvaarding
of goedkeuring, gevolgd door bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring.
2. Een lidstaat van de Raad van Europa kan dit Protocol niet
ondertekenen zonder voorbehoud van bekrachtiging, aanvaarding of
goedkeuring, of een akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring
nederleggen, indien deze Staat niet reeds een akte van bekrachtiging,
aanvaarding of goedkeuring van de Kaderovereenkomst heeft nedergelegd of deze gelijktijdig nederlegt.
3. De akten van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring worden
nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa.
Artikel 9
1. Dit Protocol treedt in werking drie maanden na de datum waarop
vier lidstaten van de Raad van Europa hun instemming door het Protocol te worden gebonden tot uitdrukking hebben gebracht, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.
2. Voor iedere lidstaat die nadien zijn instemming door dit Protocol
te worden gebonden tot uitdrukking brengt, treedt het in werking drie
maanden na de datum van ondertekening of nederlegging van de akte
van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring.
Artikel 10
1. Na de inwerkingtreding van dit Protocol kan iedere Staat die is
toegetreden tot de Kaderovereenkomst tevens toetreden tot dit Protocol.

2. Toetreding geschiedt door nederlegging van een akte van toetreding bij de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa en wordt drie
maanden na de datum van nederlegging daarvan van kracht.
Artikel 11

1. Iedere Overeenkomstsluitende Partij kan dit Protocol te allen tijde
opzeggen door middel van een kennisgeving gericht aan de SecretarisGeneraal van de Raad van Europa.
2. De opzegging wordt van kracht zes maanden na de datum van
ontvangst van de kennisgeving door de Secreatris-Generaal van de Raad
van Europa.
Artikel 12
De Secretaris-Generaal van de Raad van Europa geeft de lidstaten van
de Raad van Europa en iedere Staat die tot dit Protocol is toegetreden,
kennis van:
a. iedere verklaring door de Overeenkomstsluitende Partijen afgelegd ingevolge artikel 6;
b. iedere ondertekening van dit Protocol;
c. de nederlegging van iedere akte van bekrachtiging, aanvaarding,
goedkeuring of toetreding;
d. iedere datum van inwerkingtreding van dit Protocol ingevolge de
artikelen 9 en 10;
e. ieder andere maatregel, kennisgeving of mededeling die op dit
Protocol betrekking heeft.
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, hiertoe naar behoren
gemachtigd, dit Protocol hebben ondertekend.
GEDAAN te Straatsburg, op 5 mei 1998, in de Engelse en de Franse
taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek, in een enkel exemplaar
dat zal worden nedergelegd in het archief van de Raad van Europa. De
Secretaris-Generaal van de Raad van Europa doet een gewaarmerkt
afschrift toekomen aan iedere lidstaat van de Raad van Europa en aan
iedere Staat die is uitgenodigd tot dit Protocol toe te treden.

D.

PARLEMENT

Het Protocol behoeft ingevolge artikel 91 van de Grondwet, de goedkeuring der Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk aan het Protocol
kan worden gebonden.
E. BEKRACHTIGING

De mogelijkheid van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring van
het Protocol is voorzien in artikel 8, eerste lid.

