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VOORSTEL VAN RESOLUTIE

houdende oprichting
van een voorbereidende commissie

om een overleg te organiseren met de
te Brussel gevestigde internationale

openbare en prive-instellingen

PROPOSITION DE RESOLUTION

portant creation
d'une commission exploratoire

en vue d'organiser une concertation
avec les organismes internationaux
publics et prives etablis a Bruxelles

Overwegende dat het onontbeerlijk is voor de in het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest gevestigde inter-
nationale openbare en prive-instellingen te worden
uehoord in een orgaan van Gewestelijke verkozenen:

Overwegende dat het voor de gewestelijke raadsle-
den uiterst nuttig is over alle nodige intbrmatie te
heschikken om hun bevoegdheden naar behoren te
kunnen uitoet'enen:

Overwegende dat de grote spreiding van de
bevoegdheden over het Gewest. de Gemeenschap-
pelijke Gemeenschapscommissie. de Franse en de
VIaamse Gemeenschapscommissies de oprichting van
een gemeenschappelijk overlegorgaan vereist:

Attendu qu'il est indispensable pour les organismes
internationaux publics et prives etablis dans la Region
de Bruxelles-Capitale de pouvoir etre entendus au sein
d'un organe ou des elus regionaux seront a leur ecoute:

Attendu qu'il est extremement utile pour les conseil-
lers regionaux de disposer de toutes les informations
necessaires leur permettant d'exercer au mieux leurs
competences:

Attendu que I'eclatement des competences entre la
Region, la Commission communautaire commune et
les Commissions communautaires francaise et fla-
mande commande la creation d'un organe de concer-
tation qui leur soit commun:

Anikel I

Wordt er binnen de Brusselse Hoot'dstedelijke
Raad. de Verenigde Vergadering en de Raden van de
Franse en de VIaamse Gemeenschapscommissies een
voorbereidende commissie opgericht. belast met het
opstellen van voorstellen betreffende organisatie van
het overleg tussen de gewestelijke instellingen en de in
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest gevestigde inter-
nationale openbare en prive-instellingen.

Article I"

II est cree aupres du Conseil de la Region de
Bruxelles-Capitaie. de 1'Assemblee reunie et des
Assemblies des Commissions communautaires fran-
caise et flamande. une commission exploratoire
chargee de faire des propositions relatives a 1'organisa-
tion de la concertation entre les institutions regionaies
et les organismes internationaux publics et prives
etablis dans la Region de Bruxelles-Capitale.
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Haar taak bestaat bovendien in het bepalen en het
omschrijven van de ter overleg voor te leggen verschil-
lende soorten problemen.

Article 2

Sa mission consiste en outre a definir et b serier les
differents types de problemes a soumettre a concerta-
tion.

Artikel 3

De voorbereidende commissie wordt opgericht voor
een termijn van een jaar. Na arloop van de werkzaam-
heden zai ze bij de Voorzitter van de Brusselse
Hoot'stedelijke Raad en de Verenigde Vergadering,
alsmede bij de Voorzitters van de Raden van de Franse
en Vlaamse Gemeenschapscommissies, verslag moe-
ten uitbrengen.

Article 3

La commission exploratoire est creee pour une
duree d'un an. A 1'issue des travaux. elle devra taire
rapport au President du Conseil de la Region de
Bruxelles-Capitale et de 1'Assemblee reunie ainsi
qu'aux Presidents des Assemblies des Commissions
communautaires francaise et flamande.

Artikel 4

Deze commissie is samengesteld uit 18 gewestelijke
raadsleden. aangewezen door de Voorzitter van de
Brusselse Hoot'dstedelijke Raad en de Verenigde Ver-
gadering en door de Voorzitters van de Franse en
Vlaamse Gemeenschapscommissies. na beraadslaging
met him respectievelijke bureaus in uitgebreide
samenstelling.

Elk verhinderd commissieiid kan door een plaats-
vervanger worden vervangen.

Volgens dezelfde aanwijzingsprocedure worden de
personen die de internationale instellingen in het
Brusselse Hoor'dstedelijk Gewest vertegenwoordigen,
uitgenodigd ten voile of ten dele aan de werkzaamhe-
den van de commissie deel te nemen.

Article 4

Cette commission est composee de 18 conseillers
regionaux designes par Ie President du Conseil de la
Region de Bruxelles-Capitale et de 1'Assemblee reunie
et des Presidents des Assemblies communautaires
francaise et flamande. apres concertation avec leurs
bureaux elargis respeciifs.

Tout membre de la commission empeche peut se
faire remplacer par un suppleant.

Selon la meme procedure de designation, des per-
sonnes representatives des organismes internationaux
de la Region de Bruxelles-Capitale, sont invitees a
collaborer en tout ou en partie aux travaux de la
commission.

Artikel 5

Deze commissie verkiest haar Voorzitter onder haar
leden. duidt bovendien een bureau aan en lest haar
huishoudelijk reglement vast.

Article 5

Cette commission elit son President en son sein. Elle
desisne en outre un bureau et arrete son reglement
d'ordre interieur.

Artikel 6 Article 6

Het secrerariaat van deze commissie wordt door de
diensten van de Raad verzekerd.

Le secretariat de cette commission est assure par les
services du Conseil.

1 juni 1991. 11 ju in 1991.
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