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1. Inleiding 

 

 

 
De commissie 
 
De Commissie constitutionele zaken (AFCO) is een bijzondere commissie in het Europees 

Parlement. Zij is geen commissie met sterke wetgevende functies, maar de onderwerpen die 
binnen haar bevoegdheidssfeer vallen, zijn van groot belang voor de werkzaamheden van 

het Parlement als geheel, de interinstitutionele dynamiek en de algemene governance van 
de Unie. Zij is ook verantwoordelijk voor de inleiding van verschillende bijzondere 

wetgevingsprocedures, zoals voorstellen voor een verordening betreffende het 

enquêterecht van het Europees Parlement (artikel 226 VWEU) of over de Europese 
verkiezingswet (artikel 223 VWEU).  

 
AFCO is met name verantwoordelijk voor: 

 de institutionele aspecten van het Europese integratieproces, met name de 
voorbereiding, de inleiding en het verloop van gewone en vereenvoudigde 

procedures voor de herziening van het Verdrag; 
 de tenuitvoerlegging van de Verdragen en de evaluatie van de werking ervan; 

 de institutionele gevolgen van de uitbreidingsonderhandelingen of van terugtrekking 
uit de Unie; 

 interinstitutionele betrekkingen, met inbegrip van de beoordeling van 
interinstitutionele akkoorden als bedoeld in artikel 148, lid 2, van het Reglement1, 
met het oog op goedkeuring ervan door het Parlement; 

 de eenvormige verkiezingsprocedure; 

 Europese politieke partijen en politieke stichtingen, onverminderd de bevoegdheden 

van het Bureau; 
 de constatering van een ernstige en voortdurende schending, door een lidstaat, van 

de beginselen welke de lidstaten gemeen hebben; 
 de interpretatie en toepassing van het Reglement en voorstellen tot wijziging 

daarvan. 
 

AFCO heeft tijdens de 8e zittingsperiode: 
 100 commissievergaderingen gehouden, waaronder 28 gezamenlijke 

commissievergaderingen; 
 34 verslagen, 8 interpretaties van het Reglement en 51 adviezen aangenomen; 

                                                 
1 Voormalig artikel 140 van het Reglement. 



 

 

 8 951 amendementen op deze verslagen en adviezen ontvangen; 

 1 ontwerpresolutie aangenomen; 
 4 mondelinge vragen ingediend; 

 18 dienstreizen georganiseerd; 
 36 hoorzittingen georganiseerd; 

 11 workshops door de beleidsondersteunende afdeling gehouden. 

 
Doel van dit document 
 
Dit document geeft een overzicht van de werkzaamheden van de commissie tijdens de 8e 

zittingsperiode van het Europees Parlement, van juli 2014 tot juni 2019. Het behandelt elk 
van de bevoegdheidsterreinen van de commissie, met nadruk op de hoogtepunten en het 
bepalen van de prioriteiten die het comité in die periode wilde bevorderen. 



 

 

 

 
 
 
 

2. De toekomst van Europa  
 
 

 
 

 

 

2.1. Verbetering van de werking van de Europese Unie, voortbouwend op 
het potentieel van het Verdrag van Lissabon 
 

 Rapporteurs: Mercedes Bresso (S&D, IT) en Elmar Brok (PPE, DE) 

 
 Procedure: Initiatiefverslag (2014/2249(INI)) 

 

2.2. Mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen met betrekking tot het 
huidige institutionele bestel van de Europese Unie 
 

 Rapporteur: Guy Verhofstadt (ALDE, BE) 

 

 Procedure: Initiatiefverslag (2014/2248 (INI)) 

 

2.3. Stand van het debat over de toekomst van Europa 
 

 Rapporteur: Ramón Jáuregui Atondo (S&D, ES) 

 
 Procedure: Initiatiefverslag (2018/2094 (INI)) 

 

Belangrijkste elementen  

 
Aan het begin van de 8e zittingsperiode heeft de Commissie constitutionele zaken het 

initiatief genomen om twee resoluties over de toekomst van Europa op te stellen en een 
tweefasenaanpak voor de institutionele hervormingen in de EU voor te stellen:  

➢ het verslag “De verbetering van de werking van de Europese Unie, voortbouwend 
op het potentieel van het Verdrag van Lissabon” beoordeelt de wettelijke 

mogelijkheden in de Verdragen om de werking van de EU te verbeteren;  
het verslag “Mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen van het huidige 

institutionele bestel van de Europese Unie” bevat voorstellen die niet kunnen 
worden gehaald met behulp van de instrumenten die momenteel in de Verdragen 
zijn vastgesteld en die derhalve alleen door een toekomstige Verdragswijziging 



 

 

kunnen worden bereikt. 
Deze twee resoluties, die op 16 februari 2017 in de plenaire vergadering werden 
aangenomen, onderzochten manieren om het vertrouwen van de burgers terug te 
winnen en de transparantie van de besluitvorming en de verantwoordingsplicht van de 
EU-instellingen, agentschappen en informele organen te vergroten. Dit zou gebeuren 
door de interinstitutionele samenwerking te versterken, door de capaciteit van de Unie 
om op te treden te verbeteren, door nieuwe instrumenten en nieuwe, effectieve 
capaciteiten in te voeren en door besluitvormingsprocessen democratischer te maken.  
 

In deze verslagen benadrukte het Parlement het belang van het gemeenschappelijk 
institutioneel kader en van de “communautaire methode” of “Unie-methode”. Het 

Parlement pleit voor het principe van besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid 
van stemmen (BGM) in de Raad en het gebruik van de gewone wetgevingsprocedure, 

indien mogelijk door gebruik te maken van overbruggingsclausules. Ten aanzien van de 
gedifferentieerde integratie heeft het Parlement met name gewezen op de 

mogelijkheden die de bepalingen van het Verdrag bieden inzake nauwere samenwerking. 
In de verslagen werd ook gesproken over de rol van de verschillende instellingen, de 

betrekkingen met de nationale parlementen en de Spitzenkandidaten-procedure. Er 
werd bijzondere aandacht besteed aan de democratische verantwoordingsplicht van 

besluiten op het gebied van de EMU, ontwikkelingen op het gebied van extern 
optreden, justitie en binnenlandse zaken, en het waarborgen van de grondrechten en 
de rechtsstaat.  

 
Sinds 2017 is het debat over de toekomst van Europa verder geïntensiveerd met de 

verklaring en het stappenplan van Bratislava, het witboek van de Commissie over de 
toekomst van Europa, de verklaring van Rome en de door de Europese Raad in oktober 

2017 vastgestelde Leidersagenda. Ook het Europees Economisch en Sociaal Comité, het 
Comité van de Regio’s en de lidstaten (individueel of in groep) hebben belangrijke 

bijdragen geleverd. Daarnaast hebben verschillende instellingen, organen en lidstaten 
burgerdialogen gehouden en overleg gepleegd.  

 
Het Europees Parlement heeft dit debat over de toekomst van Europa voortgezet via 

plenaire debatten met staatshoofden en regeringsleiders en met de goedkeuring door de 
plenaire vergadering op 13 februari 2019 van een verslag over de stand van het debat 

over de toekomst van Europa, opgesteld door de Commissie constitutionele zaken in de 
aanloop naar de top in Sibiu in mei 2019. 
 
Het verslag over de stand van het debat over de toekomst van Europa brengt een aantal 
verwezenlijkingen van de Unie in herinnering en benadrukt dat de vele uitdagingen 

waarmee de Unie wordt geconfronteerd samen moeten worden aangepakt en meer en 
betere politieke integratie vereisen. In het verslag wordt er nogmaals op gewezen dat 

institutionele hervormingen de besluitvormingsprocessen democratischer en 
transparanter moeten maken en het vermogen van de Unie om op te treden moeten 

vergroten. In het verslag wordt herinnerd aan verscheidene voorstellen die zijn gedaan in 
eerdere resoluties van het Parlement over de toekomst van Europa (zoals het belang van 

één institutioneel kader en de communautaire methode, BGM in de Raad, meer 
transparantie van de besluitvorming van de Raad, het mogelijke initiatiefrecht voor het 



 

 

Parlement in geval van een toekomstige herziening van de Verdragen, meer democratisch 
economisch bestuur, voortzetting van de Spitzenkandidaten-procedure en de naleving 
van fundamentele waarden), en wordt de balans opgemaakt van voorstellen die door 
andere instellingen, organen of lidstaten in die context zijn gedaan, waarbij ook rekening 
wordt gehouden met ontwikkelingen op verschillende beleidsterreinen. In de resolutie 
wordt benadrukt dat de Europese publieke ruimte als een supranationale democratische 
ruimte moet worden versterkt. Voorts wordt onderstreept dat het nieuwe Parlement en 
de nieuwe Commissie, eens ze geïnstalleerd zijn, munt moeten slaan uit het werk dat 
reeds is verricht en dat zij de reeds ingediende voorstellen verder moeten uitwerken. 

 
Bij de opstelling van haar verslagen heeft de Commissie constitutionele zaken een aantal 

hoorzittingen gehouden, een workshop georganiseerd en de toekomst van Europa 
besproken tijdens haar jaarlijkse vergaderingen met de nationale parlementen. Daarnaast 

hebben de leden van de commissie verschillende werkdocumenten opgesteld  over de 
institutionele aspecten van de sociale dimensie van de Unie, het in goede banen leiden 

van de globalisering, het verdiepen van de EMU, de Europese defensie, de toekomst van 
de EU-financiën, de structuur en werkmethoden van de Raad en de integratie met 

verschillende snelheden. 

 
Adviezen inzake het debat over de toekomst van Europa 
 
De commissie heeft ook verschillende adviezen uitgebracht over institutionele aspecten 

van bepaalde onderwerpen in het kader van het debat over de toekomst van Europa die 
een bevoegdheid van andere commissies zijn.  

 
Zij heeft een advies aangenomen over de begrotingscapaciteit voor de eurozone 

(rapporteur: Paulo Rangel (PPE, PT)), waarvoor de commissies ECON en BUDG gezamenlijk 
verantwoordelijk zijn, waarin zij herinnert aan haar vaste standpunt dat deze capaciteit 

deel moet uitmaken van de EU-begroting en moet worden gefinancierd uit de eigen 
middelen van de EU. Zij heeft onderzocht welke mogelijkheden er zijn om een dergelijke 
capaciteit te creëren binnen de huidige grenzen van het Verdrag, waarbij zij steeds 
hamerde op de behoefte aan democratische verantwoording en legitimiteit. 
 

Zij heeft een advies uitgebracht over het voorstel voor een verordening van de Raad tot 
instelling van het Europees Monetair Fonds, waarbij met name wordt gekeken naar 

regelingen om te zorgen voor een behoorlijke democratische verantwoordingsplicht van 
de opvolger van het huidige intergouvernementele Europees stabiliteitsmechanisme 

(ESM) (rapporteur: Danuta Maria Hübner (PPE, PL)). 
 

Met betrekking tot het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van 
bepalingen ter versterking van de budgettaire verantwoordelijkheid en de 

begrotingskoers op middellange termijn in de lidstaten , raadde zij de bevoegde 
commissie (ECON) aan dat deze zou voorstellen om goedkeuring te hechten aan het 

voorstel van de Commissie om de inhoud van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie 
en bestuur in de Economische en Monetaire Unie (VSCB) in het rechtskader van de EU te 

integreren (rapporteur: György Schöpflin (PPE, HU)).  
 



 

 

2.4  Toekomstige financiering  
 
AFCO heeft naast het werkdocument over de toekomst van de EU-financiën verschillende 

adviezen opgesteld die verband houden met dit onderwerp in verband met de jaarlijkse 
begrotingsprocedure, de kwijtingsprocedure en de toekomst van het meerjarig financieel 

kader en eigen middelen. AFCO heeft deze gelegenheden aangegrepen om te wijzen op 
haar standpunt over manieren om de institutionele dynamiek in deze procedures te 

verbeteren en de rol van het Parlement te vrijwaren. 
 

In al haar adviezen over de jaarlijkse begroting  heeft AFCO aangedrongen op voldoende 
toewijzingen voor programma’s van en voor burgers, een specifieke begrotingslijn voor 

het Europees burgerinitiatief en voldoende middelen om communicatie en dialoog met 
burgers te bevorderen (rapporteurs: Danuta Maria Hübner (PPE, PL) voor de begrotingen 

2015, 2016, 2018 en 2019; György Schöpflin (PPE, HU) voor de begroting 2017; en Alain 
Lamassoure (PPE, FR), die met de werkzaamheden voor de begroting 2020 is begonnen). 

 

De commissie heeft een advies aangenomen (rapporteur: Pascal Durand (Verts, FR)) over 
het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting voor het 

begrotingsjaar 2014, afdeling Europese Raad en Raad, waarin zij herhaalde wat het 
Parlement al langer bekritiseert, namelijk dat de Raad nalaat om in het kader van de 

kwijtingsprocedure de nodige informatie te verstrekken over de tenuitvoerlegging van zijn 
begroting.  

 
In haar advies inzake het BUDG-verslag over de voorbereiding van de postelectorale 

herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het Parlement in afwachting van het 
Commissievoorstel (rapporteur: Pedro Silva Pereira (S&D, PT)) pleitte AFCO voor de 

volledige betrokkenheid van het Parlement bij de herziening van het MFK, een grondige 
herziening van het stelsel van de eigen middelen en de activering van de 

overbruggingsclausule voor de besluitvorming op het gebied van het MFK en eigen 
middelen.  
 
In haar advies inzake het BUDG-verslag over het volgende MFK: voorbereiding van het 
standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode na 2020 
(rapporteur: Gerolf Annemans (ENF, BE)) riep AFCO op tot een overgang van eenparigheid 
van stemmen naar besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid waar mogelijk, tot 

het in overeenstemming brengen van de termijn van toekomstige MFK’s met de 
zittingsperiode van het Parlement, en tot een verplichte tussentijdse herziening van het 

MFK, en waarschuwde zij dat de Europese Raad zich niet op het terrein van de wetgeving 
mocht begeven, omdat de Verdragen hierin niet voorzien. In haar advies inzake het 

BUDG-verslag over de hervorming van het stelsel van eigen middelen van de Europese 
Unie (rapporteur: Mercedes Bresso (S&D, IT)) riep AFCO op tot een grondige hervorming 

van het stelsel van eigen middelen, een overgang van eenparigheid van stemmen naar 
BGM in de besluitvorming inzake eigen middelen, en de afschaffing van kortingen en 
correcties.  
 
In haar advies, ten slotte, inzake het tussentijds verslag over het MFK 2021-2027 – het 
standpunt van het Parlement met betrekking tot een akkoord  (rapporteur: Fabio 



 

 

Massimo Castaldo) herhaalde AFCO deze boodschappen en achtte zij het belangrijk dat de 
hervormingen aan de kant van de uitgaven gepaard zouden gaan met hervormingen aan 
de kant van de inkomsten. 

 

2.5.  Gedifferentieerde integratie 
 

 Rapporteur: Pascal Durand (Verts, FR) 
 

 Procedure: Initiatiefverslag (INI), (2018/2093(INI)) 
 

Belangrijkste elementen  
 

Naast het werkdocument over integratie met verschillende snelheden heeft AFCO in 

november 2018 een verslag aangenomen over gedifferentieerde integratie. Het verslag 
had tot doel het concept van gedifferentieerde integratie te verduidelijken , de gebieden 

te bestuderen waarin gedifferentieerde integratie het meest wordt gebruikt , de 
uitdagingen in verband met de toepassing  van dit beginsel onder de loep te nemen en 
voorstellen te doen voor een aantal mogelijkheden voor de toekomst, zowel binnen het 
huidige Verdrag als daarbuiten.  
 
Volgens het verslag van AFCO moet gedifferentieerde integratie plaatsvinden binnen de 
grenzen van het huidige Verdrag, moet dit mogelijk zijn voor alle lidstaten en mag het 
niet tot een complexer besluitvormingsproces leiden. AFCO heeft opgeroepen tot 
vereenvoudiging van de verschillende vormen van differentiatie en voor de afschaffing 
van permanente opt-outs en uitzonderingen op het primaire recht voor individuele 
lidstaten. Ook werd gesuggereerd dat de overschakeling van eenparigheid van stemmen 
op besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid  op alle beleidsterreinen ertoe zou 
leiden dat de behoefte aan gedifferentieerde integratie zou verminderen. AFCO 
herinnerde eraan dat EU-lidmaatschap volledige naleving van het primaire EU-recht op 
alle beleidsterreinen moet vereisen, terwijl landen die een nauwe relatie met de EU 
wensen zonder dat zij zich ertoe willen verbinden het primaire recht volledig na te leven 

en die niet tot de EU willen of kunnen toetreden, een of andere vorm van partnerschap 
moet worden aangeboden. 
 
Op 17 januari 2019 werden deze kernboodschappen bevestigd tijdens de plenaire 
vergadering in de stemming over het verslag. 



 

 

 

 
 
 
 

3. Institutionele aspecten 
 

 
 
 
 

 

 

3.1. Enquêterecht 
 

 Rapporteur: Ramón Jáuregui Atondo (S&D, ES) 
 

 Procedure: Artikel 226, lid 3, VWEU voorziet in een bijzondere wetgevingsprocedure 
voor de vaststelling van deze specifieke verordening, waarin het Parlement een 
initiatiefrecht heeft en het besluit vaststelt na goedkeuring door de Raad en de 

Commissie (2009/2212 (INL)). 
 

Belangrijkste elementen  
 

Het enquêterecht is een cruciaal instrument waarmee parlementen de uitvoerende 
autoriteiten ter verantwoording kunnen roepen. Het enquêterecht van het Europees 
Parlement werd voor het eerst wettelijk erkend door het Verdrag van Maastricht  en 
wordt sinds 1995 geregeld door een gezamenlijk besluit van het Parlement, de Raad en de 
Commissie2, waarbij het Parlement het recht krijgt tijdelijke enquêtecommissies in te 
stellen om “vermeende inbreuken op het Gemeenschapsrecht of gevallen van wanbeheer 
bij de toepassing van het Gemeenschapsrecht” te onderzoeken. Het Verdrag van 
Lissabon heeft deze bevoegdheid versterkt, en heeft bepaald dat het enquêterecht 
wordt geregeld door een verordening die door het Parlement op eigen initiatief wordt 
vastgesteld, na goedkeuring door de Raad (BGM) en de Commissie (artikel 226 VWEU). 
 

Vóór het einde van de 7e zittingsperiode heeft het Parlement het verslag van David 
Martin namens de commissie AFCO aangenomen, waarin een ontwerpverordening 

betreffende het enquêterecht van het Europees Parlement wordt voorgesteld, iets 
waartegen de Raad en de Commissie bezwaar maakten. Aan het begin van de 8e 
zittingsperiode heeft de Conferentie van voorzitters het voorstel van het Parlement 
bevestigd en heeft AFCO Ramón Jáuregui Atondo als nieuwe rapporteur benoemd, met 
de bedoeling het initiatief weer op gang te brengen. 
 
Het Parlement streeft ernaar de capaciteit van enquêtecommissies te vergroten . De 

                                                 
2 Besluit van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie van 19 april 1995 tot vaststelling van de wijze 

van uitoefening van het enquêterecht van het Europees Parlement (95/167/EG, Euratom, ECSC) (PB L 113 van 

19.5.1995, blz. 2). 



 

 

ervaring heeft geleerd dat alleen het Parlement onderzoeken kan instellen naar kwesties 
die vanwege hun transnationale dimensie de bevoegdheden van de nationale 
parlementen overstijgen. Uit de werkzaamheden van de voorbije enquêtecommissies is 
gebleken dat de bevoegdheden van het Parlement op dit gebied moeten worden 
versterkt om deze onderzoeken doeltreffender te maken. Tegelijkertijd zou een 
nauwkeuriger definitie van de reikwijdte, de inhoud en de beperkingen van de 
onderzoeksbevoegdheden van het Parlement de rechtsstaat versterken en de rechten 
van alle bij een enquêtecommissie betrokken entiteiten beschermen. 
 

De belangrijkste bezwaren van de Raad en de Commissie hadden betrekking op kwesties  
zoals de bevoegdheid om getuigen op te roepen, mogelijke sancties voor het weigeren 

om te getuigen of het verstrekken van vals bewijsmateriaal, en de verplich ting om de 
door de enquêtecommissies gevraagde documenten te verstrekken. 

 
Ondanks herhaalde inspanningen van AFCO in de loop van de zittingsperiode om 

vooruitgang te boeken met dit dossier, bijvoorbeeld door meermaals haar 
beschikbaarheid aan te geven om oplossingen te zoeken voor de bezwaren van de Raad 

en de Commissie, heeft de Raad helaas geweigerd een politieke discussie met het 
Parlement aan te gaan over de inhoud van de verordening. 

 
Tot slot heeft het Parlement tijdens de zitting van april  2019 een door AFCO ingediende 
resolutie aangenomen, waarin het gebrek aan medewerking van de Raad en de 

Commissie betreurt (wat de kwestie van de eerbiediging van het beginsel van loyale 
samenwerking aan de orde zou kunnen stellen) en deze instellingen verzoekt de 

onderhandelingen met het nieuw verkozen Parlement te hervatten3.  

 

3.2.  Samenstelling van het Parlement 
 

 Rapporteurs: Danuta Maria Hübner (PPE, PL) en Pedro Silva Pereira (S&D, PT) 

 

 Procedure: Bijzondere wetgevingsprocedure als bedoeld in artikel 14, lid 2, VEU, op 

grond waarvan de Europese Raad, op voorstel van het Parlement en na goedkeuring 

van het Parlement, met eenparigheid van stemmen een besluit vaststelt inzake de 
samenstelling van het Europees Parlement (2017/2054 (INL)) 

 
Belangrijkste elementen  

 
 
Bij het besluit van de Europese Raad van juni 2013 inzake de samenstelling van het 
Europees Parlement voor de periode 2014-2019 heeft het Parlement toegezegd vóór eind 
2016 een voorstel in te dienen over een systeem dat het in de toekomst mogelijk maakt 
vóór elke nieuwe verkiezing van het Europees Parlement de zetels over de lidstaten te 
verdelen. Om dwingende politieke redenen die verband hielden met het Britse 

                                                 
3 Resolutie over de onderhandelingen met de Raad en de Commissie over het wetgevingsvoorstel voor een 

verordening inzake het enquêterecht van het Europees Parlement (gestemd op 18 april 2019) 



 

 

referendum van 23 juni 2016, kon het Parlement geen voorstel voorbereiden, zoals 
bepaald in het besluit van de Europese Raad. 
 
AFCO stelde in haar verslag van 26 januari 2018 een nieuwe samenstelling van het 
Europees Parlement op basis van een aantal beginselen voor. De nieuwe verdeling  zou de 
omvang van het Parlement doen afnemen tot 705 leden , en een aantal zetels zou leeg 
blijven om ruimte te bieden voor eventuele toekomstige uitbreidingen van de Europese 
Unie. 
 

27 van de vrijgekomen zetels van het Verenigd Koninkrijk zouden onder 14 lidstaten 
worden verdeeld om de vertegenwoordiging van de burgers eerlijker te maken en 

volledig in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Verdrag, met name 
het beginsel van degressieve evenredigheid. Als het VK op het moment van de volgende 

verkiezingen nog een lidstaat zou zijn, zou de huidige regeling van kracht blijven. 
 

Bij de opstelling van het verslag onderzocht AFCO een aantal wiskundige formules, 
waarbij tot de conclusie werd gekomen dat zij een groot potentieel hadden om een 

permanent systeem voor de toekomstige zetelverdeling te bieden, maar dat het politiek 
niet haalbaar was om in dit stadium een permanent systeem voor te stellen. 

 
De plenaire vergadering heeft de voorstellen van AFCO in stemming gebracht op 
7 februari 2018. Het enige element dat in de resolutie van het Parlement ontbreekt, is de 

mogelijkheid om een gemeenschappelijk kiesdistrict en transnationale lijsten op te 
stellen, wat wel deel uitmaakte van het verslag van AFCO dat aan de plenaire vergadering 

werd voorgelegd. 
 

Op 13 juni 2018 heeft het Parlement zijn goedkeuring gehecht aan het ontwerpbesluit 
van de Europese Raad inzake de samenstelling van het Europees Parlement, dat de 

precieze door het Parlement voorgestelde regelingen bevatte. 
 

3.3. Institutionele aspecten van het extern beleid 
 
Verslag over de constitutionele, juridische en institutionele gevolgen van een 
gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid: door het Verdrag van Lissabon geboden 
mogelijkheden 
 

 Rapporteurs: Esteban González Pons (PPE, ES) en Michael Gahler (PPE, DE) 

 

 Procedure: Initiatiefverslag, gemeenschappelijke vergaderingen met AFET, 
(2015/2343(INI)) 

 
Belangrijkste elementen  

 
Naar aanleiding van de gezamenlijke hoorzitting van AFET/AFCO van 13 oktober 2015 
over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid onder het Verdrag van 
Lissabon: mogelijkheden volledig benutten, waarin de vooruitzichten voor het GBVB en 



 

 

het GVDB in de context van de bestaande Verdragen werden besproken, werd verzocht 
om toestemming voor dit verslag teneinde voort te bouwen op de conclusies van deze 
hoorzitting. De doelstellingen waren de institutionele uitdagingen in het buitenlands 
beleid van de EU aan te pakken door gebruik te maken van het potentieel van het 
Verdrag van Lissabon en het Europees Parlement te positioneren met betrekking tot de 
institutionele en strategische implicaties van de ontwikkeling van het GVDB. 
 
 
In dit verslag heeft het Parlement gestreefd naar de vaststelling van een doeltreffende 

weg en vooruitgang in het gemeenschappelijk defensiebeleid met als uiteindelijk doel 
een Europese defensie-unie, teneinde de opkomst van nieuwe geopolitieke 

omstandigheden en veiligheidsbedreigingen aan te pakken en te zorgen voor efficiënte 
samenwerking en het delen van middelen en capaciteiten tussen de lidstaten, zonder 

afbreuk te doen aan hun bevoegdheden op het gebied van defensie.  
 

Het Parlement wenste een prominentere rol te spelen  in de ontwikkeling van het 
institutionele kader van de gemeenschappelijke defensie, als een manier om zijn toezicht 

en daarmee de democratische grondslagen van de Unie te versterken.  
 

Het verslag bevat verschillende voorstellen voor de institutionele versterking van het 
gemeenschappelijk defensiebeleid, waaronder de Raad van ministers van Defensie, het 
Defensiebestuur, het Europees Defensieagentschap, de permanente gestructureerde 

samenwerking (PESCO), en aspecten met betrekking tot het Parlement en zijn 
structuren.  

 
Het Parlement pleitte voor een beslissende verdieping van het gemeenschappelijk 

defensiebeleid en benadrukte tegelijkertijd de noodzaak van nauwere betrekkingen met 
de NAVO door het partnerschap uit te breiden en dubbel werk te voorkomen. 

 
Het Parlement heeft verscheidene politieke aanbevelingen gedaan aan de Raad en de 

vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse 
zaken en veiligheidsbeleid, zowel binnen het huidige constitutionele kader als binnen een 

mogelijke hervorming van de Europese Unie door middel van Verdragswijzigingen. 

 
Adviezen over het toekomstige institutionele kader voor extern beleid 
 
Naast het werkdocument over de toekomst van het defensiebeleid van de EU en het 
verslag over de constitutionele, juridische en institutionele implicaties van het GBVB 
heeft AFCO gewerkt aan verschillende adviezen in verband met het externe beleid van 
de EU. 
 

In haar advies inzake de rol van de EU binnen de VN - hoe kunnen de doelstellingen van 
het buitenlands beleid van de EU beter worden verwezenlijkt? (rapporteur: David 

McAllister (PPE, DE), was AFCO van mening dat de EU zichzelf als één internationale 
speler moest positioneren, verzocht zij de VN, de Commissie en de Raad om het 

Parlement volledig op de hoogte te houden van hun coördinatie-inspanningen en riep zij 
op tot een hervorming van de VN-Veiligheidsraad om de EU in staat te stellen een 



 

 

permanent lid van dat orgaan te worden. 
 
In haar advies inzake de Europese defensie-unie (rapporteur: David McAllister (PPE, 
DE)), vroeg AFCO om het volledige potentieel van het Verdrag van Lissabon in verband 
met defensie te benutten en een volwaardige Commissie veiligheid en defensie en een 
Raad van ministers van Defensie op te richten, en riep zij op tot een sterker strategisch 
partnerschap tussen de EU en de NAVO. 
 
In haar advies inzake het jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk 

veiligheids- en defensiebeleid (rapporteur: Paulo Rangel (PPE, PT)), was AFCO verheugd 
over de oprichting van een permanente gestructureerde samenwerking (PESCO), de 

versterking van het Europees Defensiefonds (EDF) en de verhoging van de begroting van 
het Europees Defensieagentschap (EDA). Zij herhaalde ook haar steun voor de instelling 

van een model voor bijeenkomsten van de ministers van Defensie in het kader van de 
Raad, wees op de noodzaak van coördinatie van de interne en externe dimensies van het 

GVDB en de ontwikkeling van een interne defensiemarkt, en benadrukte dat de Unie in 
staat moet zijn autonoom de veiligheid van haar burgers te waarborgen. 

 

3.4. Institutionele aspecten van de economische governance en de 
bankenunie 
 
Besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van artikel 22 van de Statuten 
van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank 
(gezamenlijke procedure met ECON) 
 

 Rapporteurs: Danuta Maria Huebner (PPE, PL) voor AFCO en Gabriel Mato (PPE, 
ES) voor ECON 

 
 Procedure: artikel 129, lid 3, VWEU: Bijzondere procedure voor de wijziging van 

de statuten van het ESCB, wijziging van het protocol bij de Verdragen (2017/0810 
(COD)) 
 

Belangrijkste elementen  

 

Het arrest in zaak T-496/11 van 4 maart 2015 (Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en 
Noord-Ierland tegen Europese Centrale Bank) heeft het oversightbeleidskader van het 
Eurosysteem nietig verklaard. Naar aanleiding daarvan heeft de ECB een voorstel gedaan 
voor een aanbeveling voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van de statuten van het ESCB (artikel 22 van Protocol nr. 4 – De statuten van het 
Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank). Het doel van 
het voorstel was de ECB de uitdrukkelijke bevoegdheid te verlenen om de activiteiten 
van clearingstelsels, met inbegrip van centrale tegenpartijen (ctp’s), te reguleren. Dit 
kwam neer op een vereenvoudigde verdragsherziening volgens de procedure van 
artikel 129, lid 3, VWEU. Het dossier werd behandeld in een gezamenlijke 
commissieprocedure tussen AFCO en ECON. 
 



 

 

De Commissie economische en monetaire zaken (ECON) en de Commissie constitutionele 
zaken (AFCO) hebben hun verslag op 19 juni 2018 aangenomen. Het verslag is vervolgens 
op 4 juli 2018 in de plenaire vergadering aangenomen. Parallel aan de EMIR 2.2-
verordening werden interinstitutionele onderhandelingen gevoerd over de wijziging van 
de statuten, met als doel een robuuster en doeltreffender toezicht op centrale 
tegenpartijen (ctp’s) die diensten aan de EU aanbieden. Op aandringen van de Raad 
bevatte de uiteindelijke compromistekst van de wijziging van de statuten gedetailleerde 
en welomschreven bevoegdheden over de ctp’s van derde landen  en, wat nog 
belangrijker is, werden geen bevoegdheden toegekend aan de ECB ten aanzien van de in 

de EU gevestigde ctp’s. 
  

Op 20 maart 2019 besloot de Raad van bestuur van de ECB met eenparigheid van 
stemmen zijn voorstel in te trekken. De Raad van bestuur was van mening dat de in het 

kader van de interinstitutionele onderhandelingen voorgestelde wijzigingen niet zouden 
voldoen aan de door de ECB nagestreefde fundamentele doelstellingen  met betrekking 

tot de regelgevende bevoegdheden van het ESCB, en dat zij de onafhankelijke uitoefening 
van de bevoegdheden van de ECB zouden kunnen ondermijnen. De ECB gaf aan dat zij  

bereid was om de kwestie in de toekomst opnieuw te bekijken  in volledige 
samenwerking met de andere instellingen, als een oplossing kon worden gevonden die 

geen aanleiding gaf tot dergelijke bezwaren. 

 
Adviezen inzake economische governance en de bankenunie 
 
De commissie heeft ook bijgedragen aan diverse institutionele aspecten van de 

werkzaamheden van de commissie ECON, met name op het gebied van economische 
governance en de bankenunie. 

 
Economische governance  

 
AFCO heeft een advies opgesteld (rapporteur: Sylvie Goulard (ALDE, FR)) bij het in 2014 
door ECON gelanceerde initiatiefverslag over de evaluatie van het kader voor 
economische governance. In dit advies vroeg AFCO met name om de integratie van het 
Europees Stabiliteitsmechanisme en het Verdrag inzake stabiliteit, samenwerking en bestuur in 
het rechtskader van de EU, met passende verantwoordingsregelingen, en riep AFCO op tot een 
interinstitutioneel akkoord over alle fasen van het stabiliteits- en groeipact en procedures voor 

macro-economische onevenwichtigheden. Zij pleitte ervoor de brede oriëntatie van het 
Europese beleid via de medebeslissingsprocedure goed te keuren en een 

begrotingscapaciteit voor de EMU binnen de EU-begroting te creëren. In het advies werd 
geconcludeerd dat voor een echte EMU een versterking van de rechtsstaat in de EU vereist is, 
zodat onder meer gewaarborgd is dat overheidsdiensten onderworpen zijn aan de wet en dat 
gelijkheid gegarandeerd wordt door onafhankelijke rechtsspraak.  

 
Herziening van de rol van de Europese toezichthoudende autoriteiten  

 
In het kader van de herziening van het kader voor de Europese toezichthoudende 
autoriteiten, werd in het advies van AFCO (rapporteur: Danuta Maria Hübner (PPE, PL)) 
dieper ingegaan op de institutionele aspecten van de macro-economische kant van het 



 

 

Europees Systeem voor financieel toezicht - het Europees Comité voor systeemrisico’s 
(ESRB). Het richtte zich met name op de organisatiestructuur en de 
verantwoordingsplicht van het ESRB. De benoeming van de voorzitter van het ESRB zou 
formeel worden toevertrouwd aan de ECB, met een parallelle uitbreiding van het profiel 
van het hoofd van het secretariaat. AFCO heeft erop aangedrongen dat de  
benoemingsprocedure voor het hoofd van het secretariaat volledig transparant moest zijn, met 

waarborging van zijn/haar onafhankelijkheid. Zij heeft er ook voor gezorgd dat de omvang 

van de delegatie van de aan deze persoon toegewezen representatieve taken beperkt is, 
en met name verslagleggingsverplichtingen ten aanzien van het Parlement uitsluit, die 

bij de voorzitter moeten berusten. Het ESRB moet ook aan verscherpt toezicht worden 
onderworpen en moet parlementaire vragen beantwoorden. De overeengekomen 

compromistekst weerspiegelde deze prioriteiten. 
 
Europese depositoverzekering  
 
In het kader van haar samenwerking met ECON met betrekking tot de institutionele 
aspecten van de bankenunie heeft AFCO een advies uitgebracht (rapporteur: Danuta 
Maria Hübner (EVP, PL)) inzake de verordening tot instelling van de derde pijler van de 
bankenunie – een Europees depositoverzekeringsstelsel (EDIS). In het wetgevingsadvies  
werd gewezen op de noodzaak van een soepele overgang naar het lidmaatschap van alle 

drie de pijlers van de bankenunie, mochten lidstaten in een later stadium toetreden tot 
de EMU of een nauwe samenwerkingsovereenkomst met de ECB ondertekenen. Er werd 

ook voorzien in een geleidelijke procedure voor uitsluiting  van de dekking door het 
Europees depositoverzekeringsstelsel, naar het voorbeeld van de inbreukprocedure, 

waarbij de Europese Commissie verplicht is diverse belangrijke procedurele stappen te 
ondernemen en de redenen daarvoor uiteen te zetten voordat zij zich kan uitspreken over 
de uitsluiting van het Europees depositoverzekeringsstelsel. 
 

3.5. Wijzigingen van de statuten van de Europese Investeringsbank 
 

 Rapporteur: Danuta Maria Hübner (PPE, PL)  
 

 Procedure: Bijzondere procedure van artikel 308 VWEU, waarbij de Raad met 

eenparigheid van stemmen, op voorstel van de Europese Investeringsbank en na 
advies van het Europees Parlement en de Commissie, een besluit neemt tot wijziging 
van de statuten van de EIB (2018/0811 (CNS) en 2019/0804 (CNS))  

 

Belangrijkste elementen 

 
Wegens haar bevoegdheid voor procedures ter herziening van het Verdrag, was AFCO de 
bevoegde commissie voor de adviezen van het EP inzake de wijziging van Protocol (nr. 5) 
betreffende de statuten van de Europese Investeringsbank (EIB), dat is gehecht aan het 

Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie. 

 
Het doel van de gerichte wijzigingen die door de Europese Investeringsbank zijn 



 

 

voorgesteld, was het aanpassen van de statuten van de EIB aan de nieuwe situatie die is 
ontstaan door de terugtrekking van het VK uit de Europese Unie en een afspiegeling te 
vormen van een kapitaalverhoging van de EIB waarop Polen en Roemenië hebben 
ingeschreven. 
 
In haar verslagen heeft AFCO beide voorstellen van de Europese Investeringsbank 
goedgekeurd.  
 
In een brief aan de fungerend voorzitter van de Raad van 17 april 2019 heeft de voorzitter 

van de commissie AFCO echter uiting gegeven aan de bezorgdheid van de commissie over 
het gebrek aan passende uitleg van de EIB over beide voorstellen met betrekking tot de 

veranderingen in de oprichting van het orgaan van plaatsvervangers en de gevolgen ervan 
voor de governance van de EIB. 

 

3.6. Statuut van de Europese Ombudsman  
 

 Rapporteur: Paulo Rangel (PPE, PT) 

 
 Procedure: Bijzondere wetgevingsprocedure als bedoeld in artikel 228, lid 4, VWEU, 

op grond waarvan het Europees Parlement, na raadpleging van de Commissie en met 
instemming van de Raad, verordeningen tot vaststelling van het statuut en de 

algemene voorwaarden voor de uitoefening van het ambt van Europese Ombudsman 
kan vaststellen (2018/2080 (INL)) 

 
Belangrijkste elementen 
 

Het huidige statuut van de Europese Ombudsman (Besluit 94/262/ECSC, EG, Euratom) is 
vóór de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor het laatst gewijzigd. Het was 
dan ook hoog tijd om het in te trekken en een volledig nieuwe verordening vast te stellen 
overeenkomstig de thans geldende rechtsgrondslag.  
 
Op 12 februari 2019 heeft het Parlement een resolutie aangenomen over de 
ontwerpverordening van het Europees Parlement inzake het statuut van de Europese 
ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt (statuut van 

de Europese Ombudsman) en tot intrekking van Besluit 94/262/EGKS, EG, Euratom. 
 

De ontwerpverordening: 
- stelt de voorwaarden vast waaronder een klacht aan de Ombudsman kan worden 

voorgelegd; 
- stelt vast welke procedures moeten worden gevolgd wanneer uit de onderzoeken van 
de Ombudsman blijkt dat er sprake is van wanbeheer; 
- stelt de Ombudsman in staat om, zonder afbreuk te doen aan de primaire plicht om 
klachten te behandelen, op eigen initiatief onderzoek te verrichten; 
- stelt de Ombudsman in staat om, op eigen initiatief of naar aanleiding van een klacht: 
i)vervolgonderzoeken te verrichten; ii)in het jaarverslag van de Ombudsman aan het 
Europees Parlement een beoordeling op te nemen van de mate waarin gevolg wordt 



 

 

gegeven aan de gedane aanbevelingen; iii)nieuwe onderzoeken te openen op basis van 
informatie van klokkenluiders; 
- stelt de Ombudsman in staat om de bestaande procedures ter voorkoming van 
intimidatie en ter bescherming van klokkenluiders binnen de instellingen, organen en 
instanties van de Unie te beoordelen en advies ter zake te verstrekken aan het personeel 
van de Unie;  
- bepaalt dat de instellingen, organen en instanties van de Unie verplicht zijn de 
Ombudsman alle informatie te verstrekken waar deze om verzoekt, ook gerubriceerde 
gegevens of documenten; 

- verplicht de Ombudsman en het personeel van deze dienst de informatie waarvan zij bij 
de uitoefening van hun taak kennis hebben genomen, geheim te houden; 

- stelt de Ombudsman in staat het Europees Openbaar Ministerie in kennis te stellen  van 
alle informatie die onder de bevoegdheid van het EOM valt; 

- vereist dat de Ombudsman voldoende middelen krijgt om onafhankelijkheid en de 
uitoefening van zijn taken te garanderen. 

De bepalingen met betrekking tot klokkenluiders en intimidatie stonden niet in het 
door AFCO ingediende verslag, maar werden zijn aan de hand van amendementen op het 

niveau van de plenaire vergadering opgenomen. 
 

3.7. Statuut van het Hof van Justitie: wijziging van Protocol nr. 3  
  

 Rapporteur: Morten Messerschmidt (ECR, DA) 
 

 Procedure: Gewone wetgevingsprocedure (rechtsgrondslag: artikel 256, lid 1, en 
artikel 281, tweede alinea, VWEU) (2018/0900(COD)). 

 

Belangrijkste elementen 
 

Op 27 november 2018 heeft AFCO een advies voor de Commissie juridische zaken 
aangenomen  
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie.  
In het advies wordt onder meer gesteld dat de bij de voorgestelde verordening 

ingevoerde wijzigingen van toepassing moeten zijn op zaken die aanhangig worden 
gemaakt bij het Hof van Justitie of het Gerecht na de datum van inwerkingtreding van 

deze verordening. 

 

3.8.  Transparantie, verantwoordelijkheid en integriteit in de EU-instellingen 
 
Verslag over transparantie, verantwoordelijkheid en integriteit in de EU-instellingen 

 
 Rapporteur: Sven Giegold (Verts/ALE, DE) 

 
 Procedure: Initiatiefverslag (2015/2041(INI)) 



 

 

 

Belangrijkste elementen  
Transparantie was een van de prioriteiten van de Commissie-Juncker: zij heeft in haar 

werkprogramma voor 2015 met name een voorstel voor een verplicht 
transparantieregister opgenomen, en heeft besloten om alle contacten tussen lobbyisten 
en commissarissen, het personeel van hun kabinetten en directeuren-generaal met 
ingang van 1 december 2014 te publiceren. 
 
Het verslag van AFCO over transparantie, verantwoordingsplicht en integriteit in de EU-
instellingen had tot doel een samenhangende en globale aanpak van het Europees 
Parlement voor deze kwesties te ontwikkelen door aspecten zoals transparantie tijdens 
de gehele wetgevingsprocedure aan te pakken, met name wanneer de Europese 
instellingen in contact komen met belanghebbenden en lobbyisten.  
 
Het verslag: 
 
 - bevorderde de invoering van een wetgevende voetafdruk op vrijwillige basis en de 

praktijk om alleen belangenvertegenwoordigers te ontmoeten die zich in het 
transparantieregister hebben ingeschreven, wat het transparantieregister zo verplicht 

mogelijk maakt; 
 
- verzocht om maatregelen ter bescherming van de integriteit van de instellingen en organen van 
de EU tegen belangenconflicten, in het bijzonder door middel van gedragscodes en passende 
regelgeving inzake “draaideuren”, “afkoelingsperioden” en de samenstelling van 
deskundigengroepen, en ook om mogelijke belangenconflicten aan te pakken voor bedri jven die 
in handen zijn van EU-ambtsdragers bij het aanvragen of ontvangen van EU-financiering; 
 

- verzocht om maatregelen ter verbetering van de toegang tot documenten en 
informatie in het wetgevingsproces, die betrekking hebben op alle instellingen en 
organen van de EU, met name wat betreft de volledigheid van de registers van 
documenten, het beschikbaar stellen van trialoogdocumenten, een specifieke 

gezamenlijke databank over de stand van zaken van wetgevingsdossiers, een register voor 
gedelegeerde handelingen, de classificatie van documenten en de publicatie van de 
notulen van vergaderingen van bepaalde organen van de Raad en het Parlement; 
 

- drong ook aan op transparantie en verantwoordingsplicht met betrekking tot 

economische governance in de eurozone en de EU-begroting;  
 

- vestigde de aandacht op het recht van het Parlement op informatie over internationale 
overeenkomsten en op de noodzaak om de samenwerking en informatie-uitwisseling 

gedurende de gehele levenscyclus van dergelijke overeenkomsten te verbeteren; 
 
- benadrukte de behoefte aan de bestrijding van fraude en corruptie, onder meer door 
internationale samenwerking, en aan de bescherming van klokkenluiders aan de hand van een 

doeltreffend EU-wetgevingskader; en 
 

- benadrukte de noodzaak om de verantwoordingsplicht van agentschappen  te 
versterken en belangenconflicten bij hun personeel en deskundigen te vermijden. 



 

 

 

Adviezen in verband met transparantie 
 

Naast dit verslag heeft AFCO ook een advies aangenomen inzake de bescherming van 
personen die inbreuken op het Unierecht melden  (rapporteur: Ramón Jáuregui Atondo 

(S&D, ES)). 
 

In het advies worden onder andere amendementen voorgesteld met het oog op de 
versterking van het rechtskader voor de bescherming van klokkenluiders, ook in geval 

van anonieme meldingen. In het bijzonder omvat het materiële toepassingsgebied van 
het voorstel ook schendingen van de gemeenschappelijke waarden van de EU, in de zin 

van artikel 2 VEU, en schendingen door middel van politieke handelingen. In het advies 
wordt ook voorgesteld om ambtenaren en andere personeelsleden van de EU en de 

Europese Gemeenschap voor Atoomenergie in aanmerking te laten komen  voor 
bescherming, en worden bepalingen vastgesteld ter versterking van de rol van het 

strafrecht bij de tenuitvoerlegging van de voorgestelde richtlijn. In het advies worden ook 

betere bescherming voorgesteld in het geval van lichtzinnige of vexatoire gerechtelijke 
procedures tegen klokkenluiders en psychologische bijstand  en ondersteuning. 

 



 

 

 

 
 

 
4. Europa dichter bij de burger 

brengen 
 
 

 
 

 

 

4.1. Europees burgerinitiatief 
 

 Rapporteur: György Schöpflin (PPE, HU)  
 

 Procedure: Gewone wetgevingsprocedure (2017/0220(COD)) 
 

Hoofdpunten  
 

De commissie heeft sinds haar eerste verslag over de tenuitvoerlegging van het 
Europees burgerinitiatief (EBI) in oktober 2015 gepleit voor een herziening van dit 

rechtsinstrument voor burgerparticipatie. De doelstelling van een herziening van het 
rechtskader voor het EBI was het stroomlijnen, transparanter en gebruiksvriendelijker  
maken van dit agendabepalende instrument op EU-niveau. 

  
Uiteindelijk heeft de Commissie, mede als gevolg van de voortdurende druk van het 

Parlement, op 13 september 2017 een voorstel voor een nieuwe EBI-verordening 
ingediend. De interinstitutionele onderhandelingen zijn in december 2018 afgerond en de 

nieuwe verordening zal van toepassing zijn vanaf 1 januari 2020. Met deze nieuwe 
verordening worden enkele nieuwe elementen geïntroduceerd, zoals de gedeeltelijke 

registratie van een EBI, waardoor het toepassingsgebied ervan wordt beperkt tot het 
vermogen van de Commissie om wetgeving voor te stellen op een bepaald gebied. Dankzij 

het initiatief van AFCO en de steun van het Europees Parlement op plenair niveau krijgen 
EBI-organisatoren nu extra ondersteuning op het gebied van vertaling, toegang tot een 

online samenwerkingsplatform ter lancering van een EBI en krijgen zij aanvullende s teun 
van de lidstaten via contactpunten die op nationaal niveau zijn opgericht. De Commissie 

en het Parlement moeten via hun communicatieactiviteiten bijdragen aan bewustmaking 
over het EBI. Dankzij het Parlement hebben de organisatoren meer tijd gekregen om de 

verzameling van steunbetuigingen voor te bereiden . Het Parlement speelt een grotere 

rol door het houden van een debat over met succes ingediende EBI’s en heeft gezorgd 
voor meer toezicht op de follow-upacties van de Commissie met betrekking tot deze 

initiatieven. Het Parlement heeft er ook toe bijgedragen dat de respons van de 
Commissie op een EBI duidelijk en transparant is door de opname van een lijst met acties 

en een tijdschema voor de uitvoering ervan. 
 



 

 

Het Parlement heeft er ook op aangedrongen om de transparantie van de financiering van 
een EBI te waarborgen door middel van regelmatige verslaglegging over de bronnen van 
steun via het register. Hoewel het Parlement tijdens de interinstitutionele 
onderhandelingen niet heeft kunnen zorgen voor een verlaging tot 16 jaar van de 
vereiste leeftijd voor de ondersteuning van een EBI, kunnen de lidstaten, op aandringen 
van het Parlement, kiezen voor een dergelijke lagere leeftijdsgrens. De verordening 
beoogt ook de bestaande afzonderlijke online verzamelsystemen over een periode van 
drie jaar uit te faseren en die te vervangen door een centraal online systeem voor het 
verzamelen van steunbetuigingen dat door de Europese Commissie is ontwikkeld. 

 

4.2 e-Democratie in de Europese Unie: potentieel en uitdagingen 
 

 Rapporteur: Ramon Jauregui Atondo (S&D, ES) 
 

 Procedure: Initiatiefverslag 2016/2008(INI) 

  

 Hoofdpunten  

In het verslag worden recente ontwikkelingen in het gebruik van nieuwe instrumenten 
voor e-democratie besproken. Het benadrukt dat informatie- en 
communicatietechnologieën nieuwe ruimten creëren voor deelname aan en discussie in 

de democratische sfeer van de EU en de onverschilligheid van de burgers ten opzichte 
van de traditionele politiek kunnen beperken , de transparantie van het politieke stelsel 

kunnen vergroten en het zogeheten Europees “democratisch tekort” kunnen 
terugdringen. 

 
Geconcludeerd wordt dat de ervaring met e-democratie in Europa ongelijk is en dat een 
bredere toepassing ervan specifieke infrastructuur vereist. Er wordt melding gemaakt van 
de noodzaak om beveiligingskwesties aan te pakken en de privacy te waarborgen, 
aangezien deze aspecten van het grootste belang zijn om het vertrouwen van de burgers 
in dergelijke instrumenten te waarborgen. 
  
In het verslag worden de lidstaten voorts opgeroepen om e-inclusie te bevorderen door 
middel van digitale geletterdheid en gelijke en veilige digitale toegang voor alle EU-
burgers, en door dergelijke digitale vaardigheden beter te integreren in 
onderwijsprogramma’s en een leven lang leren, en om betaalbare en toegankelijke 
hogesnelheidsinfrastructuur tot stand te brengen. De lidstaten worden aangemoedigd 
mechanismen te bevorderen die EU-burgers in staat stellen te communiceren met 
overheden en EU-instellingen. Het wijst op het grote potentieel voor ICT-instrumenten in 
de participerende democratie van de EU via het Europees burgerinitiatief, alsook op de 

noodzaak om e-participatie te bevorderen in het openbare raadplegingsproces van de 
Commissie. De Commissie wordt opgeroepen e-participatie te ontwikkelen in het kader 

van de strategie voor de digitale markt die in 2017 van start is gegaan, en de EU-
instellingen worden gevraagd een proces op gang te brengen dat gericht is op de 
ontwikkeling van het Europees Handvest van de internetrechten, teneinde de rechten 

van EU-burgers in de digitale omgeving te bevorderen en te waarborgen.  



 

 

 

Adviezen in verband met burgerschap 
 
Verslag over het EU-burgerschap  
 

Het AFCO-advies (rapporteur: Cristian Dan Preda (PPE, RO)) inzake het verslag over het 
EU-burgerschap beklemtoonde de noodzaak beleid te bevorderen en campagnes en 

activiteiten te organiseren die gericht zijn op bewustmaking van burgerrechten. 
Benadrukt werd dat de hervorming van de Europese kieswet tot doel heeft de participatie 
en het vertrouwen in het democratisch bestel van de EU te vergroten, en de beginselen 
van transparantie, bewustmaking en niet-discriminerende toegang tot informatie van 
essentieel belang zijn. In het advies werd gepleit voor bevordering van de deelname aan 
de EU-verkiezingen door het Europese karakter van de verkiezingen daarvan te 
versterken en de zichtbaarheid van politieke partijen op EU-niveau te vergroten. Het 

advies riep op tot een herziening van de EBI-verordening en drong aan op de ontwikkeling 
van mechanismen en beleid ter bescherming van de grondrechten van natuurlijke 

personen in de digitale omgeving. 
 

4.3 De rol van steden binnen het institutionele kader van de Unie 
 

 Rapporteur: Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR, PL) 

 
 Procedure: Initiatiefverslag, medeverantwoordelijke commissie REGI 

(2017/2037(INI)) 
 

Hoofdpunten 
 

Een aanzienlijk deel van de bevolking van de Europese Unie woont in steden en stedelijke 
gebieden en in de context van institutionele structuren en de tenuitvoerlegging van 
wetgeving in de EU is het belang hiervan toegenomen. AFCO was van mening dat deze 
trend en andere ontwikkelingen, zoals het Handvest van Leipzig over duurzame Europese 
steden, het Burgemeestersconvenant of de stedelijke agenda voor de EU — dat is 
vastgesteld in het kader van de informele bijeenkomst van ministers voor stedelijke 
aangelegenheden van de EU op 30 mei 2016 (“Pact van Amsterdam”) — vroegen om een 
debat over de betrokkenheid van steden bij de huidige besluitvorming en institutionele 
structuur van de EU vanuit het oogpunt van democratische legitimiteit, 
verantwoordingsplicht en transparantie in de geest van de Verdragen. 
 

In het hele verslag drong het Parlement met name aan op de relevantie van de rol van het 
Comité van de Regio’s als raadgevend en adviesorgaan bij het betrekken van steden bij 

het besluitvormingsproces van de EU, en benadrukte het dat de huidige institutionele 
structuur toereikend en in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel was. Het 

Parlement is echter van mening dat de transparante en doeltreffende betrokkenheid van 
steden bij de besluitvorming moet worden versterkt , met name wat betreft de 

wetgeving die hen rechtstreeks aangaat. 
 



 

 

In dit verband werd in het verslag positief gereageerd op en gestreefd naar de versterking 
van initiatieven zoals de “one-stop-shop” voor steden, om de toegang tot informatie te 
vergemakkelijken, of de stedelijke agenda, om te zorgen voor multi-level governance en 
partnerschap. 
 
Het Parlement heeft ook aangedrongen op een grotere politieke betrokkenheid van 
gemeenten en lokale overheden, onder meer door middel van nauwere samenwerking 
met de Raad, teneinde de rol van deze overheden als forum voor openbaar debat en bij 
de vormgeving van de politieke ruimte in de EU te bevorderen. 

 
Om de rol van steden in de EU te ontwikkelen, werd in het verslag gepleit voor nauwe 

samenwerking tussen het Parlement en het Comité van de Regio’s en de 
totstandkoming van een programma van 54 Europese debatfora ter bevordering van 

gemeentelijk debat en raadpleging over EU-aangelegenheden. 
 

In het kader van de follow-up van dit verslag was de Commissie het ermee eens dat er 
inderdaad behoefte was aan een meer systematische dialoog met de lokale en 

regionale overheden en stelde zij dat tegen eind 2019 een studie zou worden uitgevoerd 
om na te gaan hoe de agenda zou worden voortgezet.  

 



 

 

 

 
 
 
 

5. Tenuitvoerlegging van de 
Verdragen 

 
 

 
 

 

 

 

5.1.  Burgerschap 
 
Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake EU-burgerschap 
  

 Rapporteur: Maite Pagazaurtundua Ruiz (ALDE, ES)  
 

 Procedure: Uitvoeringsverslag (2018/2111(INI)) 
  

Hoofdpunten  
 

Met het verslag werd een beoordeling beoogd van de tenuitvoerlegging van de 
verdragsbepalingen inzake EU-burgerschap. Hoewel het EU-burgerschap sinds het 

Verdrag van Maastricht bestaat en in het Verdrag van Lissabon verder is uitgebreid, wordt 
de uitvoering van de verschillende bepalingen betreffende het EU-burgerschap niet 

geacht het volledige potentieel ervan te hebben bereikt, zowel qua reikwijdte als qua 
doeltreffendheid.  
 
De in de Verdragen verankerde rechten van EU-burgers omvatten het recht op 
democratische participatie, het kiesrecht, het recht op vrij verkeer en non-discriminatie 
en in uitgebreide zin het recht op consulaire bescherming. 
 
In het verslag werd aanbevolen deze EU-burgerrechten systematischer te beschermen, 
waar nodig door middel van inbreukprocedures, uitbreiding van de in artikel 20, lid 2, 
VWEU genoemde burgerschapsrechten door middel van de procedure van artikel 25 
VWEU, en meer financiering voor programma’s die gericht zijn op het bevorderen van 
de openbare ruimte van de EU. Ook werd sterk gepleit voor een opwaardering van de rol 
van de Europe Direct-bureaus, die de burgers van de EU actiever zouden moeten 

ondersteunen bij de uitoefening van hun rechten. Voorts werd de instelling van een 
Europese feestdag op 9 mei en de versterking van de rol van burgerschapsvorming 

voorgesteld, en erop aangedrongen het potentieel van de artikelen 165 tot en met 167 
VWEU in dit verband nader te onderzoeken. Tot slot werd in het verslag ook voorgesteld 

dat de procedure uit hoofde van artikel 25 VWEU uiteindelijk moet leiden tot de instelling 
van een EU-statuut van burgerschap, naast de Europese pijler van sociale rechten. 



 

 

 

 

Adviezen inzake de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid 
 

AFCO heeft regelmatig bijdragen geleverd aan het verslag van de Commissie over de 
toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid  met adviezen aan JURI 

als bevoegde commissie in dit dossier (rapporteurs: Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR, PL) 
en Cristian Dan Preda (PPE, RO)). De commissie stelde de toegenomen activiteit van de 
nationale parlementaire kamers vast, zowel in het kader van de politieke dialoog als bij 
het uitbrengen van gemotiveerde adviezen (tijdens de verslagperiode getrokken werden 3 
gele kaarten getrokken). Zij suggereerde dat de kamers in het algemeen betrokken willen 
worden bij het wetgevingsproces van de EU en niet bij de prelegislatieve controle. Er 
werd op gewezen dat de weg naar een dergelijke betrokkenheid gelegen is in de controle 

van hun respectieve regeringen wanneer zij in de Raad optreden. Ook heeft de commissie 
aangedrongen op meer flexibiliteit met betrekking tot het mechanisme voor vroegtijdige 

waarschuwing en de mogelijkheid geopperd van een “groene kaart” om een 
constructievere rol te spelen in het wetgevingsproces van de EU. 

 
In de adviezen werd voorts benadrukt dat de Commissie bij het opstellen van wetgeving 

en bij de beoordeling van beleid beter rekening moet houden met de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid. De commissie is van mening dat de Commissie in het 

kader van beter wetgeven sterkere instrumenten heeft ontwikkeld, maar dat 
effectbeoordelingen in dit opzicht moeten worden verbeterd. 

 

5.2.  Nationale parlementen 
 

 Rapporteur: Paulo Rangel (PPE, PT) 

 

 Procedure: Uitvoeringsverslag (2016/2149 (INI)) 

 
Hoofdpunten 
 

Het verslag, dat op 19 april 2018 werd goedgekeurd, had tot doel het gebruik van de 
huidige mechanismen voor deelname van de nationale parlementen aan het Europese 
politieke proces te beoordelen en mogelijke verbeteringen van die mechanismen te 
onderzoeken, teneinde de nationale parlementen nauwer te betrekken bij het algehele 

integratieproces.  
 

In het kader van de opstelling van haar verslagen heeft de Commissie constitutionele 
zaken een aantal hoorzittingen gehouden en een workshop georganiseerd. De rapporteur 

heeft onderzoeksmissies ondernomen naar de Portugese, Deense en Griekse 
parlementen. De commissie ontving ook schriftelijke bijdragen van diverse nationale 

parlementen en profiteerde van de expertise in de vorm van studies, briefings en een 
juridisch advies. 



 

 

 
In het verslag bevestigde het Parlement de cruciale rol van de nationale parlementen bij 
de controle van het optreden van hun regeringen in Europese aangelegenheden  als 
leden van de Europese Raad en de Raad. In dit verband moedigde het Parlement de 
uitwisseling van beste praktijken aan, regelmatige debatten tussen ministers en 
gespecialiseerde commissies van de nationale parlementen voor en na vergaderingen van 
de Raad en de Europese Raad, en regelmatige bijeenkomsten tussen leden van nationale 
parlementen, leden van de Commissie en leden van het Europees Parlement. Het 
Parlement was ook van mening dat zowel het Europees Parlement als de nationale 

parlementen meer bij het Europees semester moesten worden betrokken en dat met het 
oog hierop de begrotingskalenders op nationaal en Europees niveau beter op elkaar 

zouden moeten worden afgestemd. Voorts stelde het Parlement voor om een jaarlijkse 
Europese week in te stellen waarin de leden van de nationale parlementen tegelijkertijd 

Europese aangelegenheden bespreken met leden van de Commissie en leden van het 
Europees Parlement. 

 
Met betrekking tot de rol van de nationale parlementen bij het toezicht op de naleving 

van het subsidiariteitsbeginsel ondersteunde het Parlement de hervormingen van het 
systeem voor vroegtijdige waarschuwing (EWS) door de Commissie te verzoeken binnen 

het kader van het EWS een technische kennisgevingstermijn in te voeren om een 
praktische regeling te treffen binnen het huidige kader van de Verdragen. Hierdoor 
krijgen de nationale parlementen meer tijd om een gemotiveerd advies uit te brengen 

over een ontwerp van wetgevingshandeling. Ook werd de Commissie opgeroepen in haar 
antwoorden op de gemotiveerde adviezen van de nationale parlementen ook aandacht te 

besteden aan het evenredigheidsbeginsel en het subsidiariteitsbeginsel, en het gebruik 
bepleit van het IPEX-platform voor de systematische uitwisseling van informatie en de 

vroegtijdige melding van zorgen in verband met subsidiariteit. Hoewel het Parlement het 
eens was met het idee van de nationale parlementen om constructieve voorstellen in te 

dienen die de Commissie zou moeten overwegen – met inachtneming van het 
initiatiefrecht van de Commissie — was het Parlement van mening dat de toepassing van 

een rood-kaartprocedure in dit stadium van het integratieproces niet haalbaar is. 
 

Tot slot riep het Parlement op de betrekkingen tussen de Unie en de nationale 
parlementen te versterken, maar ook tot een duidelijke afbakening van de 

besluitvormingsbevoegdheden tussen de nationale parlementen en het Europees 
Parlement, en wees het in dit verband de oprichting van gezamenlijke parlementaire 
besluitvormingsorganen af.  

 

5.3. Nauwere samenwerking 
 

 Rapporteur: Alain Lamassoure (PPE, FR) 
 

 Procedure: Uitvoeringsverslag (2018/2112(INI)) 
 

Hoofdpunten  
 



 

 

In het kader van het overkoepelende thema van de toekomst van Europa heeft AFCO 
besloten om de kwestie van de nauwere samenwerking te onderzoeken en met name te 
onderzoeken hoe de bepalingen van het Verdrag inzake nauwere samenwerking tot 
dusver zijn uitgevoerd.  
 
Ter voorbereiding van het verslag heeft de rapporteur een hoorzitting georganiseerd en 
onderzoeksmissies naar Zwitserland en de VS uitgevoerd. 
 
In haar verslag heeft AFCO de toepassing van dit concept tot dusver beoordeeld en een 

routekaart voorgesteld om de vlotte en doeltreffende uitvoering van de nauwere 
samenwerking in de toekomst te garanderen. 
De inhoud van het verslag was niet alleen gebaseerd op een analyse van de bestaande gevallen 
van nauwere samenwerking in de EU, maar ook van soortgelijke bepalingen inzake 
interstatelijke samenwerking in andere federale modellen, zoals de VS, Canada, Zwitserland, 
Australië, Duitsland en Italië. 
 
De door AFCO voorgestelde routekaart voor effectievere uitvoering van nauwere 
samenwerking zal het besluitvormingsproces stroomlijnen door: 
 

 het vaststellen van een termijn van twee achtereenvolgende Raadsvoorzitterschappen 
om vast te stellen dat de beoogde doelstellingen van de samenwerking niet door de Unie  
in haar geheel kunnen worden verwezenlijkt, overeenkomstig het vereiste van artike l 20 
VEU;  

 voor te stellen gebruik te maken van de speciale overbruggingsclausule in artikel 
333 VWEU om van unanimiteit over te gaan op gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen, en van een bijzondere op de gewone wetgevingsprocedure, 
onmiddellijk nadat een overeenkomst over het begin van nauwere samenwerking 
door de Raad is goedgekeurd.  

 
AFCO heeft ook een actieve rol voor de Commissie bij het beheer van de nauwere 

samenwerking voorgesteld en een grotere rol voor het Parlement in de nauwere 
samenwerking aanbevolen door het voor het Parlement mogelijk te maken nieuwe 

vormen van nauwere samenwerking voor te stellen middels artikel 225 VWEU (quasi-
wetgevingsinitiatief) en deze instelling in alle fasen van de besluitvorming te betrekken. 

 
In het verslag van AFCO werden ook aanbevelingen gedaan met betrekking tot de 

uitgaven in verband met de nauwere samenwerking en de jurisdictie van het Hof van 
Justitie in dergelijke gevallen. Tot slot werd in het verslag ook een aantal aanpassingen 
aan de institutionele structuur van de Unie aanbevolen om beter rekening te houden 
met de besluitvormingsprocedure voor nauwere samenwerking en met de voorgestelde 
bepalingen die de terugtrekking of verwijdering van lidstaten uit het verband van 
nauwere samenwerking mogelijk maken.  
 
Op 12 februari 2019 werden deze kernboodschappen bevestigd bij de stemming over het 
verslag tijdens de plenaire vergadering. 

 

5.4. Gedecentraliseerde agentschappen 



 

 

 

 Rapporteur: Gyorgy Schöpflin (PPE, HU) 
 

 Procedure: Uitvoeringsverslag (2018/2114(INI)) 
 

Hoofdpunten  
 

In dit uitvoeringsverslag, dat op 14 februari 2019 in de plenaire vergadering werd 
aangenomen, wordt onderzocht hoe de institutionele mechanismen die de 

democratische controle op gedecentraliseerde agentschappen verzekeren, zijn 
ingevoerd, met name de gezamenlijke verklaring van 2012 en de gemeenschappelijke 

aanpak inzake de gedecentraliseerde agentschappen , en worden verbeteringen 
voorgesteld om een meer samenhangende, efficiënte en transparante institutionele 
structuur voor parlementair toezicht op de activiteiten van deze agentschappen tot stand 
te brengen. 
 
Ter voorbereiding van het verslag was een vragenlijst toegezonden aan alle 
parlementaire commissies en hebben de onderzoeksdiensten van het Parlement 

opdracht gegeven tot een studie “EU-agentschappen, gemeenschappelijke aanpak en 
parlementaire controle”. De rapporteur heeft onderzoeksmissies uitgevoerd naar het 

Bureau voor de grondrechten (FRA) in Wenen, het Europees Agentschap voor opleiding 
op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) in Boedapest en het Europees GNSS-

Agentschap (GSA) in Praag. 
 
Hoewel de parlementaire commissies agentschappen actief controleren (als begrotings- en 
kwijtingsautoriteit, via de benoeming van leden van de raden van bestuur, via de benoemings- en 
ontslagprocedure van directeuren van agentschappen, door overleg over de werkprogramma’s, 
door de presentatie van jaarlijkse activiteitenverslagen, en door gedachtewisselingen, bezoeken, 

briefings of expertise), verzoekt het Parlement een grondige beoordeling van de uitvoering 
van de gemeenschappelijke aanpak. Op basis van deze evaluatie verzoekt het Parlement om 
opnieuw aandacht te besteden aan het opstellen van een interinstitutioneel akkoord over 
agentschappen en te zorgen voor passend democratisch toezicht en verantwoording, met 
inbegrip van een verplichte vijfjaarlijkse evaluatie van de beginselen die van toepassing zijn op de 
oprichting en de werking van deze agentschappen. Het Parlement is ook van mening dat zijn rol in 
het toezicht op de governance-dimensie verder kan worden verbeterd, onder meer door een 

jaarlijks debat over de werking en het bestuur van de agentschappen.  Het Parlement is voorts 

van mening dat bij een wijziging van het Verdrag rekening moet worden gehouden met 
de wijze waarop de agentschappen nog sterker verankerd kunnen worden in de 

Verdragen. 
 

De voorstellen voor de verhuizing van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en de 
Europese Bankautoriteit (EBA) hebben aanleiding gegeven tot bezorgdheid van de 

commissie AFCO en de bevoegde commissies (ENVI en ECON) dat het Parlement geen 
inspraak heeft in de procedure voor de selectie van de nieuwe zetels, wat afbreuk doet 

aan zijn bevoegdheden op grond van de gewone wetgevingsprocedure. In de context van 
de wetgevingsprocedure voor de verplaatsing van de zetels van deze agentschappen 
heeft het Parlement heeft dan ook een verklaring aangenomen met het verzoek dat de 
desbetreffende bepalingen van de gezamenlijke aanpak 2012 worden herzien. 



 

 

 

5.5.  De bevoegdheid van het Parlement om politieke controle uit te 
oefenen over de Commissie 
 

 Rapporteur: Mercedes Bresso (S&D, IT) 
 

 Procedure: Uitvoeringsverslag (2018/2113(INI)) 
 

Hoofdpunten  
 

Parlementaire controle is een eerste vereiste voor democratische legitimiteit. Recente 

wijzigingen in het wetgevingsproces en de toegenomen wetgevende rol van de 
uitvoerende macht hebben geleid tot de noodzaak van een versterking van de 

parlementaire toezichtprocedures. Dit verschijnsel is niet vreemd aan de institutionele 
structuur van de Unie, waarbij de Commissie wetgevende bevoegdheden in de vorm van 

gedelegeerde handelingen verleend worden, de toenemende “politisering” en de grotere 
behoefte aan versterking van de wet om de doeltreffendheid van de wetgeving te 

vergroten. Dit verslag zal er bijgevolg op gericht zijn de taak van het Parlement van 

toezichthouder van de Commissie opnieuw te beoordelen en op de nieuwe institutionele 
ontwikkelingen af te stemmen. 
In haar verslag heeft AFCO een analyse gemaakt van de bestaande instrumenten voor 
parlementaire controle op de Commissie, de belangrijkste uitdagingen voor 
parlementair toezicht vastgesteld en aanbevelingen gedaan voor het aanpakken van de 
bestaande uitdagingen. 
 
AFCO heeft er onder meer op gewezen dat het Parlement niet ten volle gebruik maakt van alle 
instrumenten van politieke controle op de uitvoerende macht, herinnerde aan haar krachtige 
steun voor het Spitzenkandidaten-proces, onderstreepte dat het uitvoerend orgaan van de EU 
meerlagig is en verschillende vormen kan aannemen naar gelang van het beleidsgebied, en 
waarschuwde tegen de Europese Raad die wetgevende taken uitoefent in strijd met de letter van 

de Verdragen. Dankzij de adviezen van de Begrotingscommissie (BUDG) en de Commissie 
begrotingscontrole (CONT) heeft AFCO ook meer aandacht besteed aan de kwijting en de 
begrotingsprocedures als instrumenten voor parlementair toezicht. 
 
De aanbevelingen van de commissie AFCO waren onder meer dat de instrumenten om de 
Commissie ter verantwoording te roepen worden gecombineerd met de instrumenten 
voor sturend toezicht en dat de eigen werkmethoden van het Parlement worden 

hervormd om zijn toezichthoudende functies te versterken. AFCO heeft de Commissie ook 
verzocht beter rekening te houden met de wetgevingsinitiatieven die het Parlement op 
grond van artikel 225 VWEU heeft genomen, en was van mening dat de mogelijkheid om 
het Parlement het initiatiefrecht te verlenen in het kader van een toekomstige 
Verdragswijziging, serieus moet worden overwogen. Het achtte het ook noodzakelijk dat bij 
een toekomstige herziening van de Verdragen de mogelijkheid wordt onderzocht om 

afzonderlijke commissarissen ter verantwoording te roepen. Voorts heeft AFCO de 

Commissie en de Raad verzocht een politieke dialoog op gang te brengen over het 
voorstel van het Parlement voor een verordening inzake het enquêterecht.  Tot slot 



 

 

heeft AFCO met name aangedrongen op versterkte samenwerking en de uitwisseling van 
beste praktijken met de nationale parlementen op het gebied van parlementaire controle 
op de uitvoerende macht. 
 
Op 12 februari 2019 werden deze kernboodschappen in het algemeen bevestigd bij de 
stemming over het verslag tijdens de plenaire vergadering. 

 

5.6. Grondrechten, democratie en de rechtsstaat 
 
De tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het 
institutionele kader van de EU 
  

 Rapporteur: Barbara Spinelli (GUE, IT)  
 

 Procedure: Uitvoeringsverslag (2017/2089(INI)) 

  
Hoofdpunten  
 

In het verslag wordt de tenuitvoerlegging door de EU-instellingen van het Handvest van 
de grondrechten van de EU als het primaire recht van de EU geanalyseerd. De conclus ie 
luidt dat het weliswaar bijna 10 jaar geleden is dat het Handvest door het Verdrag van 
Lissabon als primair EU-recht is erkend, maar dat de mainstreaming ervan in de 
besluitvorming van de EU aanzienlijk kan worden versterkt. 
  
In het verslag wordt het belang van het Bureau voor de grondrechten in dit proces 
erkend en wordt aangedrongen op versterking van de rol van het Bureau voor de 
grondrechten door middel van een proces van systematische raadpleging. De Commissie 
wordt opgeroepen bij het opstellen van effectbeoordelingen rekening te houden met de 
bepalingen van het Handvest. Voorts wordt in het verslag verzocht om verdere 
tenuitvoerlegging van de resolutie van het Parlement over de instelling van een EU-
mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten (zie hieronder), dat zou 
moeten zorgen voor systematisch toezicht op de ontwikkelingen in de EU, lidstaten en 

EU-instellingen en -organen. In het verslag worden ook alle EU-instellingen verzocht de 
mainstreaming van het Handvest in het EU-beleid te versterken – met name in het kader 
van het Europees semester voor economische coördinatie, regionale financiering van de 
EU, uitbreidingsbeleid, gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en 
handelsbeleid. Het verzoekt de Commissie uitvoering te geven aan de verplichting van de 
EU om toe te treden tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden, welk proces sinds het negatieve advies van het 
Europees Hof van Justitie is vastgelopen. In het verslag wordt nader ingegaan op het 
potentieel van de EU-agentschappen om de lidstaten te helpen hun uit het Handvest 
voortvloeiende verplichtingen na te komen.  
  
In het verslag worden de EU-instellingen, en met name de Europese Commissie, 
opgeroepen om de steun aan de lidstaten bij de uitvoering van het Handvest op 
nationaal niveau te versterken teneinde ervoor te zorgen dat de rechten van het 



 

 

Handvest niet over het hoofd worden gezien of verkeerd worden geïnterpreteerd, en om 
de samenwerking en de uitwisseling van goede praktijken tussen de lidstaten op dit 
gebied te verbeteren. Tot slot werd in het verslag benadrukt dat een meer consistente 
interpretatie van het Handvest door de instellingen, organen en instanties van de EU 
noodzakelijk is om de toepassing ervan doeltreffender te maken.  

 

Adviezen inzake de grondrechten en de rechtsstaat  
 

AFCO heeft naast haar verslagen over de grondrechten en de rechtsstaat verschillende 
adviezen goedgekeurd die verband houden met het onderwerp: 
 
Grondrechten  
 
AFCO heeft een bijdrage geleverd aan het debat over de grondrechten in de EU in de 
jaren 2013-2014 (rapporteur: Ramón Jáuregui Atondo (S&D, ES)) waarin gewezen werd 
op de noodzaak van voortzetting van het toetredingsproces van de EU tot het EVRM, de 

bevordering van de EU-waarden zoals beschreven in artikel 2, en de samenhang tussen 
de interne en externe aspecten op het gebied van de bescherming en bevordering van 

de mensenrechten, met inbegrip van internationale overeenkomsten. In het verslag werd 
gewezen op de institutionele moeilijkheid om een beroep te doen op artikel 7, lid 2, 

VWEU, waarvoor eenparigheid van stemmen in de Raad vereist is, en werd er derhalve op 
aangedrongen bij de lidstaten en de EU-instellingen om een aanvullend mechanisme in te 
voeren voor een doeltreffend toezicht op de eerbiediging van de grondrechten en de 
rechtsstaat, door het mandaat van het Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten (FRA) te verruimen, door openbaarmaking van informatie over inbreuken 
op de grondrechten en door de Commissie in staat te stellen inbreukprocedures in te 
leiden voor schendingen van artikel 2 VEU op basis van de bevindingen van het FRA. 
 
In het verslag wordt ook gesteld dat de inspanningen moeten worden opgevoerd om de 
verordening inzake de toegang van het publiek tot documenten en het Europees 
burgerinitiatief te herzien en iets te doen aan het groeiende probleem van het ontnemen 

van het stemrecht bij nationale verkiezingen aan EU-burgers die hun het recht van vrij 
verkeer uitoefenen.  
  

Rechtsstaatmechanisme  
 
De commissie (rapporteur: György Schöpflin (PPE, HU)) heeft een bijdrage geleverd aan 
het initiatiefverslag van de Commissie LIBE met het oog op de instelling van een EU-
mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten (EU-Pact voor DRG). Het 
Parlement dringt er sinds juni 2015 bij de Commissie op aan een dergelijk mechanisme 
voor te stellen, met als doel de naleving van het Handvest van de grondrechten en de 
Verdragen te waarborgen. In het verslag dat op 25 oktober 2016 door de plenaire 
vergadering is aangenomen, heeft het Parlement de Commissie concrete aanbevelingen 
ter zake gedaan, waaronder een voorstel voor een interinstitutioneel akkoord waarin 
deze aanbevelingen worden omgezet. Met name wordt voorgesteld dat het mechanisme 
bestaande mechanismen moet integreren en aanvullen en dat het op feiten gebaseerd 
en objectief moet zijn. Het stelde voor dat het wordt ondersteund door een breed panel 



 

 

van deskundigen, zich richt tot de lidstaten en de EU-instellingen en zowel corrigerende 
als preventieve maatregelen omvat. AFCO behandelde met name de aanbevelingen met 
betrekking tot haar rechtsvorm (Interinstitutioneel Akkoord), de organisatie van een EU-
wijd interparlementair debat over het Pact voor DRG en de goedkeuring van een 
resolutie. 
 
De situatie in Hongarije 
 
In 2017 heeft AFCO ook een advies over de situatie in Hongarije goedgekeurd 

(rapporteur: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE, ES)). 
  

AFCO herinnerde eraan dat alle lidstaten de in artikel 2 VEU verankerde waarden delen 
en moeten handhaven, en dat deze waarden worden beschermd door de procedure die 

is vastgelegd in artikel 7 VEU. AFCO was ook van mening dat er, gezien de huidige situatie 
in Hongarije, een duidelijk risico bestaat op ernstige schendingen van de in artikel 2 VEU 

bedoelde waarden, en stelt dat het gerechtvaardigd is om de procedure van artikel  7, 
lid 1, VEU in te leiden. 

 
Bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen 

op het gebied van de rechtsstaat 
 
Op 21 november 2018 heeft AFCO een advies aan de Begrotingscommissie en de 

Commissie begrotingscontrole goedgekeurd inzake het voorstel voor een verordening van 
het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van de begroting van de Unie 

in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de 
lidstaten (rapporteur Helmut Scholz (GUE, DE)).  

 
In het advies wordt onder meer voorgesteld dat maatregelen die op grond van de 

verordening worden getroffen pas in werking treden nadat het Europees Parlement en de 
Raad een overschrijving naar een begrotingsreserve hebben goedgekeurd voor een 

bedrag dat overeenkomt met de waarde van de genomen maatregelen. Om een snel 
besluit te kunnen nemen over de maatregelen die nodig zijn om de financiële belangen 

van de Unie te beschermen, moeten dergelijke overdrachten worden beschouwd als 
goedgekeurd, tenzij het Europees Parlement of de Raad, binnen een gestelde termijn, 

deze laatste met gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluit ze te wijzigen of te 
verwerpen. De instelling van dergelijke maatregelen laten de verplichting van lidstaten 
onverlet om het programma of fonds ten uitvoer te leggen dat door de maatregel 
getroffen wordt, en met name de verplichting om betalingen aan eindontvangers of 
begunstigden te verrichten. De Commissie dient actief te controleren of de wettelijke 

rechten van de eindontvangers of -begunstigden worden geëerbiedigd. Wanneer de 
Commissie vaststelt dat de lidstaat zijn wettelijke verplichting om de betalingen te 

waarborgen en de legitieme belangen van de eindontvangers of -begunstigden te 
eerbiedigen niet nakomt, neemt zij alle passende maatregelen om deze eindontvangers of 

-begunstigden bij te staan bij het afdwingen van hun vorderingen.  
 

Programma Rechten en waarden 
 



 

 

Op 21 november 2018 heeft AFCO een advies aan de Commissie burgerlijke vrijheden, 
justitie en binnenlandse zaken goedgekeurd inzake het voorstel voor een verordening van 
het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Rechten en 
waarden voor de periode 2021-2027 (rapporteur Josep-Maria Terricabras (Verts, ES)), 
(2018/0207(COD)). Dit nieuwe programma komt in de plaats van het programma “Europa voor 
de burger” en het programma “Rechten, gelijkheid en burgerschap”, waarvan het de 
hoofdelementen combineert.  

 
Naast de onderdelen van het programma die oorspronkelijk in het voorstel was 
opgenomen, voert het advies een onderdeel Uniewaarden in ter bevordering en 
waarborging van grondrechten waarden, democratie en de rechtsstaat op lokaal, 
regionaal, nationaal en transnationaal niveau. 

 
 



 

 

 

 
 

 

6. Institutionele gevolgen van 
terugtrekking uit de Unie 

 

 
 

 
 

 

 

BREXIT 
 
1. Rol van het Europees Parlement – een gecentraliseerde procedure 

 
De terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk was van algemeen horizontaal belang voor het 

gehele Parlement. In deze context is het Parlement als geheel van meet af aan betrokken 
geweest bij de organisatie van de interne procedures voor de begeleiding van de 
terugtrekking en voor de vaststelling van de gevolgen van de terugtrekking voor de EU en 
voor de beleidsterreinen die onder de bevoegdheid van elke parlementaire commissie 
vallen. Het Parlement heeft zo snel en volledig mogelijk voldaan aan de eisen van de rol die 
het in het Verdrag is toegekend. Het heeft zijn politieke en administratieve middelen 
doeltreffend ingezet om een responsieve, verantwoordelijke en constructieve rol te kunnen 
spelen in de besprekingen en in de procedure als geheel. 
 

Hoewel het Europees Parlement formeel geen deelnemer is aan de onderhandelingen over 
de terugtrekking van een lidstaat, is het krachtens artikel 50 VEU bevoegd tot goedkeuring 

van een tussen de EU en de zich terugtrekkende lidstaat gesloten terugtrekkingsakkoord. 
Het Parlement is ook de EU-instelling met een algemene politieke controlebevoegdheid, 

zoals bepaald in het Verdrag. Om die redenen volgde het Parlement zeer nauwlettend, en 
speelde het een actieve rol in, elke fase van de terugtrekking van het VK uit de Unie. 

 
Het Parlement is bij deze kwestie betrokken geraakt na het referendum in het Verenigd 

Koninkrijk van 23 juni 2016, waarin een meerderheid van 51,9 % vóór het verlaten van de 
Europese Unie had gestemd.  
 
Onmiddellijk na het referendum vond op 24 juni 2016 een buitengewone vergadering van de 
Conferentie van voorzitters plaats om de Voorzitter van het Parlement voor te bereiden op 
de vergadering met de voorzitters van de andere instellingen naar aanleiding van het 
referendum, en om de volgende stappen van het Parlement in het proces te bespreken. 
 
Tijdens de buitengewone vergaderperiode van 28 juni 2016, waarin het resultaat van het 
referendum werd besproken, nam het Parlement een resolutie aan over de beslissing om de 
EU te verlaten als gevolg van het referendum in het Verenigd Koninkrijk (P8_TA (2016) 

0294), met 395 stemmen voor, 200 tegen en 71 onthoudingen. Wijzend op zijn 
bevoegdheden uit hoofde van de Verdragen werd daarin de eis gesteld volledig betrokken te 

worden in alle stadia van het terugtrekkingsproces. Op eigen initiatief en het initiatief van de 



 

 

andere instellingen is het Parlement sinds het begin daadwerkelijk betrokken bij het proces. 

Over alle institutionele en politieke gevolgen van de brexit heeft het Parlement 
gedebatteerd, analyses verricht en advies gevraagd. 

 
Gezien de complexe politieke, horizontale, juridische en beleidskwesties werd de coördinatie 

van de werkzaamheden van het Parlement gecentraliseerd op het niveau van de Conferentie 
van voorzitters, dat de leidende instantie is binnen het Parlement in verband met de 

terugtrekking van het VK uit de EU. De Conferentie van voorzitters had een gefaseerde 
aanpak voor het proces vastgesteld: een eerste fase tot de vaststelling van de richtsnoeren 

van de Europese Raad, wanneer de werkzaamheden op het niveau van de Conferentie 
zouden worden gehouden, met Guy Verhofstadt (ALDE, BE) als coördinator voor de 

onderhandelingen over de terugtrekking van het VK na zijn benoeming tijdens de 
vergadering van de Conferentie van 8 september 2016; een tweede fase van 

onderhandelingen, waarin Guy Verhofstadt de werkzaamheden zou coördineren met de 
voorzitter van de commissie Constitutionele zaken (AFCO), Danuta Hübner (PPE, PL); en een 
derde fase, onder leiding van AFCO en andere commissies, overeenkomstig de 
goedkeuringsprocedure.  
 
In deze context, en met hetzelfde doel om de gestructureerde betrokkenheid van het 
Parlement bij het terugtrekkingsproces te waarborgen, was de brexitstuurgroep (BSG) 

opgericht door de Conferentie van voorzitters (formeel op de vergadering van de 
Conferentie van voorzitters van 6 april 2017, maar informeel vastgesteld na de goedkeuring 

van de resolutie van het Parlement van 28 juni 2016).  
 

De BSG was belast met de coördinatie en de voorbereiding van de besprekingen, 
overwegingen en resoluties van het Parlement over de terugtrekking van het VK uit de EU, 

onder de auspiciën van de Conferentie van voorzitters. De brexitstuurgroep bestond uit Guy 
Verhofstadt, voorzitter en coördinator, Elmar Brok (PPE, DE), Roberto Gualtieri (S & D, IT), 

Philippe Lamberts (Verts/ALE, BE), Gabriele Zimmer (GUE/NGL, DE) en Danuta Hübner, als 
voorzitter van AFCO. 

 
Het Parlement was te allen tijde betrokken bij de methoden en structuren voor de 
onderhandelingen, via informatiekanalen of actieve participatie. Overeenkomstig de 
verklaring van 15 december 2016 die na de informele bijeenkomst van de staatshoofden en 
regeringsleiders van de 27 lidstaten is afgegeven, zijn “vertegenwoordigers van het 
Parlement” uitgenodigd voor de voorbereidende vergaderingen van de Europese Raad. Dit 
betekende dat het Parlement daadwerkelijk betrokken was, onder meer op de 
bijeenkomsten van de Sherpa’s en de Raad Algemene Zaken. Bij een besluit van de 
Conferentie van voorzitters van 4 april 2017 heeft de Voorzitter van het Parlement drie 

leden benoemd, Elmar Brok, Roberto Gualtieri en Guy Verhofstadt, om het Parlement te 
vertegenwoordigen op de vergadering van de Sherpa’s ter voorbereiding van de 

bijeenkomsten van de Europese Raad over de terugtrekking van het VK. Op dezelfde 
vergadering werd Guy Verhofstadt belast met het bijwonen van de relevante vergaderingen 

van de Raad Algemene Zaken en vergaderingen over de politieke inventarisatie van de stand 
van zaken. De Voorzitter van het Parlement wordt uitgenodigd om bij het begin van de 

vergadering van de Europese Raad te worden gehoord. Tot slot heeft de 
hoofdonderhandelaar van de Unie, Michel Barnier, het Parlement gedetailleerd en 



 

 

regelmatig op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen, briefings en debriefings voor en 

na elke onderhandelingsronde en in het kader van belangrijke ontwikkelingen of stappen in 
het proces, zoals de bijeenkomsten van de Europese Raad in verband met de brexit. Michel 

Barnier heeft deelgenomen aan verschillende vergaderingen van de Conferentie van 
voorzitters en de Conferentie van commissievoorzitters om de stand van de 

onderhandelingen met fractievoorzitters en commissievoorzitters te bespreken.  
 

De BSG is meer dan 70 keer bijeengekomen en heeft er daadwerkelijk aan bijgedragen dat 
het Parlement stelselmatig betrokken was bij, en altijd een prominente rol heeft gespeeld in 

de procedure, door middel van tijdige resoluties en verklaringen die gemotiveerde 
standpunten bevatten over alle onderhandelingen en belangrijke ontwikkelingen sinds de 

kennisgeving van het voornemen tot terugtrekking.  
 

De betrokkenheid van het Parlement is niet alleen gebleken uit het grote aantal 
vergaderingen van de brexitstuurgroep en de debatten in de Conferentie van voorzitters, 
maar ook uit de debatten in de plenaire vergadering over de brexit. Zijn resoluties waren 
altijd in grote lijnen afgestemd op de standpunten van de andere instellingen over alle 
kwesties in verband met de brexit. De BSG heeft ook een aantal verklaringen uitgegeven 
over verschillende kwesties op cruciale momenten wanneer de onderhandelingen vorderden 
of in een impasse belandden. Het Parlement is ook in nauw contact gebleven met de 

regering en de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk, met name het Britse ministerie van 
Binnenlandse Zaken, met betrekking tot de kwestie van de burgerrechten. 

 
2. Rol van AFCO — voorbereidende werkzaamheden 

 
Afgezien van dergelijke organisatorische besluiten van de Conferentie van voorzitters is de 

commissie AFCO volgens het Reglement de commissie die bevoegd is met betrekking tot de 
goedkeuring als bedoeld in artikel 50 VEU. Artikel 884 van het Reglement bepaalt: “indien 

een lidstaat overeenkomstig artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie besluit 
om zich uit de Unie terug te trekken, wordt de zaak naar de bevoegde commissie verwezen”. 

Overeenkomstig afdeling XVIII van bijlage V bij het Reglement over de bevoegdheden en 
verantwoordlijkheden van de parlementaire commissies is de commissie AFCO bevoegd voor 
de institutionele gevolgen van terugtrekking uit de Unie, en derhalve verantwoordelijk voor 
de goedkeuringsprocedure na de afsluiting van de onderhandelingen.  
 
AFCO moet daarom een horizontale rol spelen, zonder afbreuk te doen aan de specifieke 
bevoegdheden van andere commissies met betrekking tot sectorale kwesties. AFCO is belast 
met het uitbrengen van een aanbeveling tot goedkeuring of verwerping van een 
terugtrekkingsakkoord dat is overeengekomen door de EU en de zich terugtrekkende 

lidstaat. Een dergelijke aanbeveling moet de vorm aannemen van een resolutie, met 
inbegrip van citaten, maar niet van overwegingen, en zou een korte toelichting kunnen 

bevatten die niet in stemming wordt gebracht. Amendementen zijn alleen ontvankelijk 
wanneer ermee wordt beoogd de aanbeveling van de rapporteur een tegenovergestelde 

strekking te geven. De desbetreffende procedure is geregeld in artikel 1055 van het 
Reglement. 
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Het Parlement moet een besluit nemen inzake toestemming dat rekening houdt met de 
aanbeveling van de commissie AFCO. Overeenkomstig artikel 105, lid 46, van het Reglement 

besluit het Parlement bij een enkele stemming ter verlening van de goedkeuring, ongeacht 
of de aanbeveling tot goedkeuring dan wel tot verwerping strekt. Er kunnen geen 

amendementen worden ingediend en, overeenkomstig artikel 887, besluit het Parlement bij 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.  

 
AFCO heeft uitgebreid voorbereidend werk verricht en bewijsmateriaal, advies en expertise 

uit verschillende publieke of private sectoren en van belanghebbenden, hetzij op het 
continent, hetzij in het Verenigd Koninkrijk verzameld. AFCO heeft, net als andere 

parlementaire commissies, debatten en hoorzittingen georganiseerd over de gevolgen van 
de terugtrekking van het VK uit de Unie voor de beleidsterreinen die onder hun respectieve 

bevoegdheden vallen, overeenkomstig de richtsnoeren van de Conferentie van voorzitters. 
 
Sinds 3 september 2015 heeft AFCO de brexit besproken tijdens meer dan 40 
commissievergaderingen, waaronder debatten met de hoofdonderhandelaar van de EU, de 
BSG-coördinator en andere institutionele belanghebbenden. Er zijn hoorzittingen, 
workshops en presentaties van studies of briefingdocumenten geweest over kwesties die 
gaan van de heronderhandeling van de constitutionele relatie van het Verenigd Koninkrijk 

met de Europese Unie en de overeenkomst die de Europese Raad op 18 en 19 februari 2016 
heeft bereikt, tot de toekomstige constitutionele relatie van het Verenigd Koninkrijk met de 

Europese Unie, burgerrechten, en de gevolgen van de brexit voor de Ierse grens. 
 

AFCO nam ook deel aan of was rechtstreeks betrokken bij de hoorzittingen van andere 
commissies over kwesties in verband met de terugtrekking of de toekomstige relatie van de 

EU met het VK. Naast deze speciale evenementen werden de terugtrekkingskwesties, en met 
name de stand van zaken van het proces na de kennisgeving van het voornemen om zich 

terug te trekken, tijdens vrijwel elke commissievergadering besproken.  
 
AFCO heeft in september 2016 een interne werkgroep opgericht om de werkzaamheden van 
AFCO voor te bereiden en te coördineren met betrekking tot de procedure voor de 
terugtrekking van het VK uit de Unie na de kennisgeving uit hoofde artikel 50 VEU.  
 
Tot slot was de voorzitter van de AFCO-commissie en lid van de BSG, Danuta Hübner, actief 
betrokken bij de intensieve inspanningen om bewijsmateriaal en informatie te verzamelen, 
in verband waarmee zij ongeveer 500 bilaterale bijeenkomsten met publieke en private 
belanghebbenden heeft gehouden over kwesties in verband met de terugtrekking en de 
gevolgen ervan voor de EU en het VK, en heeft deelgenomen aan een aanzienlijk aantal 

externe evenementen in verband met de brexit. Als lid van de BSG nam zij deel aan om en 
nabij 70 vergaderingen en bracht zij tijdens AFCO-vergaderingen consequent verslag uit van 

de resultaten van alle BSG- en bilaterale bijeenkomsten aan de leden van AFCO.  
 

Alle AFCO-activiteiten hebben een schat aan belangrijke en relevante informatie opgeleverd 
over de terugtrekking en wat dies meer zij, met name over de werking van de Europese Unie 
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en de gevolgen van de terugtrekking voor burgers, bedrijven, instellingen en 

gemeenschappen.  
 

AFCO heeft in een vroeg stadium de belangrijkste constitutionele en institutionele kwesties 
in verband met de terugtrekking van het VK geïdentificeerd en een document opgesteld dat 

een aantal voorgestelde en voorlopige vragen over deze kwesties bevat. Tot de meest 
relevante kwesties die werden geïdentificeerd in de context van de bevoegdheid van AFCO 

was de herziening van het besluit van de Europese Raad inzake de samenstelling van het 
Europees Parlement8. 

 
In Besluit 2013/312/EU van de Europese Raad van 28 juni 2013 inzake de samenstelling van 

het Europees Parlement (waaraan het Parlement zijn goedkeuring heeft gehecht) worden 73 
zetels in het Europees Parlement toegewezen aan het Verenigd Koninkrijk.  

 
Overeenkomstig artikel 4 van dat besluit, dat uitsluitend van toepassing is op de 
zittingsperiode 2014-2019, was het Parlement gehouden voor het einde van 2016 een 
voorstel in te dienen “met het doel een systeem in te voeren waarmee in de toekomst vóór 
elke nieuwe verkiezing van het Europees Parlement de zetels op objectieve, eerlijke, 
duurzame en transparante wijze onder de lidstaten kunnen worden verdeeld (...)”. 
 

De terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk had rechtstreekse gevolgen voor de 
zetelverdeling en de samenstelling van het Parlement. Het Parlement, in zijn resolutie van 7 

februari 2018 over de samenstelling van het Europees Parlement, heeft derhalve een nieuwe 
zetelverdeling voorgesteld die moet worden toegepast na de Europese verkiezingen van 

2019. Het besluit 2013/312/EU van de Europese Raad is vervolgens herzien en vervangen 
door het besluit van de Europese Raad (EU) 2018/937 van 28 juni 2018. Dit besluit bevat 

specifieke bepalingen voor het geval “het Verenigd Koninkrijk aan het begin van de 
zittingsperiode 2019-2024 nog steeds een lidstaat van de Unie is”, en voor het geval dat de 

terugtrekking rechtsgeldig wordt voor het begin van die zittingsperiode. 
 
3. Terugtrekkingsprocedure 
 
De ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot de terugtrekking hebben de 
procedure tot stilstand gebracht. Na de afsluiting van de onderhandelingen in november 
2018 en ondanks alle inspanningen en de garanties die de EU en de regering van het 
Verenigd Koninkrijk hebben verstrekt met betrekking tot de uitvoering van het 
terugtrekkingsakkoord en de onderhandelingen over een toekomstige relatie, heeft het 
Lagerhuis het ontwerpterugtrekkingsakkoord in drie opeenvolgende “betekenisvolle” 
stemmingen verworpen. De eerste stemming is gehouden op 15 januari 2019 (432 stemmen 

tegen, 202 stemmen voor), de tweede stemming op 12 maart 2019 (391 stemmen tegen, 
242 stemmen voor), en de derde stemming op 29 maart 2019 (344 stemmen tegen, 286 

stemmen voor). 

                                                 
8 Op initiatief en na goedkeuring van het Parlement besluit de Europese Raad met eenparigheid van stemmen 

(artikel 14, lid 2, VEU). De Conferentie van voorzitters had haar besluit over de door AFCO gevraagde 

toestemming om het wetgevend initiatiefverslag op te stellen uitgesteld tot de inwerkingstelling van de 

procedure van artikel 50 door het Verenigd Koninkrijk, maar AFCO gemachtigd te beginnen met de nodige 

voorbereidende werkzaamheden. De Voorzitter van het Europees Parlement heeft de voorzitter van de Europese 

Raad hiervan bij brief d.d. 14 december 2016 in kennis gesteld.  



 

 

 

Gezien de omstandigheden heeft de Europese Raad op 21 maart 2019 het verzoek van de 
eerste minister van het VK om verlenging van de termijn op grond van artikel 50, lid 3, 

ingewilligd. De brexit werd vervolgens uitgesteld tot 22 mei 2019, op voorwaarde dat het 
Lagerhuis het terugtrekkingsakkoord op uiterlijk 29 maart goedkeurde of, bij gebreke 

daarvan, tot 12 april 2019. Na de nederlaag van 29 maart 2019 heeft het Verenigd Koninkrijk 
op 5 april 2019 een tweede verzoek om verlenging ingediend, dat op 10 april 2019 door de 

Europese Raad is ingewilligd. Deze tweede verlenging moest zo lang duren als nodig is om 
ratificatie van het terugtrekkingsakkoord mogelijk te maken, maar niet langer dan tot 31 

oktober 2019, en op voorwaarde dat het VK, omdat het op 22 mei 2019 nog niet had 
geratificeerd, zou deelnemen aan de Europese verkiezingen van 23-26 mei 2019. 

 
Daarom, en hoewel het ontwerpbesluit van de Raad van de Raad betreffende de sluiting van 

het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en 
Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie aan 
het Parlement was voorgelegd en op 31 januari 2019 in de plenaire vergadering was 
aangekondigd, werd de goedkeuringsprocedure niet afgesloten, aangezien de goedkeuring 
van het terugtrekkingsakkoord van het parlement van het Verenigd Koninkrijk niet was 
verkregen. 



 

 

 

 
 

 
7. Interinstitutionele 

betrekkingen 
 
 

 
 
 

 

 

7.1. Beter wetgeven  
 
- Interinstitutioneel Akkoord “Beter wetgeven”  
 

 Rapporteur: Danuta Maria Hübner (PPE, PL) 

 
 Procedure: Interinstitutioneel Akkoord (2016/2005(ACI))  

 
- Interpretatie en tenuitvoerlegging van het Interinstitutioneel Akkoord “Beter wetgeven” 
 

 Rapporteurs: Richard Corbett (AFCO, S&D, UK) en Pavel Svoboda (JURI, PPE, CZ) 

 

 Procedure: Initiatiefverslag, gezamenlijke commissieprocedure JURI (2016/2018(INI))  

 

Hoofdpunten  
 

Op 19 mei 2015 heeft de Commissie een nieuw interinstitutioneel akkoord (IIA) “Beter 

wetgeven” voorgesteld, als onderdeel van het pakket voor betere regelgeving. Na 
verschillende onderhandelingsrondes tussen de Commissie, het Parlement en de Raad, 
werd op 8 december 2015 een akkoord bereikt. Vervolgens werd het akkoord op 16 
december 2015 goedgekeurd door de Conferentie van voorzitters. Overeenkomstig het 

Reglement heeft de commissie AFCO het akkoord beoordeeld en de plenaire vergadering 
aanbevolen het IIA aan te nemen. Op 9 maart 2016 heeft het Parlement besloten tot 
goedkeuring van het akkoord.  
 

Het Parlement was ingenomen met het akkoord en beschouwde dit als een goede basis 

voor het opbouwen en ontwikkelen van een nieuwe, meer open en transparante 
onderlinge relatie tussen de drie instellingen, met het oog op het realiseren van betere 

regelgeving, in het belang van de burgers van de Unie. In het besluit van het Parlement 
werden ook een aantal onderwerpen vastgesteld waarvoor verdere follow-up op politiek 
en/of technisch niveau nodig was.  
 
Deze kwesties waren het onderwerp van verdere analyse in een gezamenlijk initiatiefverslag van 

JURI-AFCO over de interpretatie en tenuitvoerlegging van het nieuwe IIA.  Met het oog op het 



 

 

opstellen van dit verslag hebben de commissies JURI en AFCO een werkgroep opgericht 
om de tenuitvoerlegging van het nieuwe IIA meer in detail te onderzoeken. Op basis van 
de werkzaamheden van deze werkgroep hebben de twee commissies het verslag over de 
uitvoering en interpretatie van het IIA opgesteld, dat door het Parlement is aangenomen 
in de plenaire vergadering van 30 mei 2018. 
 
Het verslag had betrekking op de uitvoering van de bepalingen inzake programmering, 
instrumenten voor beter wetgeven, wetgevingsinstrumenten, gedelegeerde en 
uitvoeringshandelingen, de transparantie en coördinatie van het wetgevingsproces, de 

uitvoering en toepassing van de wetgeving van de Unie, vereenvoudiging en de uitvoering 
en monitoring van het IIA. Het verslag was over het algemeen ingenomen met de 

geboekte vooruitgang (bv. de goedkeuring van gezamenlijke verklaringen over de jaarlijkse 
interinstitutionele programmering, de instelling van een gezamenlijk register voor 

gedelegeerde handelingen, toegang tot vergaderingen van deskundigen van de Commissie 
bij de voorbereiding van gedelegeerde handelingen) en de ervaring die in de eerste 

anderhalf jaar van de toepassing van het nieuwe IIA is opgedaan. In het verslag worden de 
instellingen aangemoedigd nadere inspanningen te leveren om de overeenkomst volledig 

ten uitvoer te leggen, met name wat betreft de interinstitutionele onderhandelingen over 
niet-bindende criteria voor de toepassing van de artikelen 290 en 291 van het VWEU 

(gedelegeerde en uitvoeringshandelingen), de aanpassing van alle basishandelingen die 
nog betrekking hebben op de regelgevingsprocedure met toetsing (RPT), 
interinstitutionele onderhandelingen over praktische regelingen voor samenwerking en 

informatie-uitwisseling met betrekking tot de onderhandelingen over en de sluiting van 
internationale overeenkomsten, en de oprichting van een speciale gemeenschappelijke 

databank over de stand van zaken van wetgevingsdossiers. 
 

De commissie heeft ook een advies goedgekeurd over het Commissievoorstel tot 
wijziging van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de 

wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren (Rapporteur: Pascal Durand (Verts, FR)). In het verslag werd 

opgeroepen tot meer transparantie van de stemming door de lidstaten in de comités en 
het comité van beroep. Het voorstel van de Commissie om geen rekening te houden met 

lidstaten die zich onthouden van stemming in het comité van beroep, werd evenwel niet 
gesteund.  

 

7.2. Strategisch onderzoek van de Ombudsman betreffende de transparantie 
van het wetgevingsoverleg in de voorbereidende instanties van de Raad 
 

 Rapporteurs: Jo Leinen (S&D, DE) en Yana Toom (ALDE, EE) 
 

 Procedure: Initiatiefverslag, gezamenlijke commissievergaderingsprocedure PETI 
(2018/2096 (INI)) 

 
Hoofdpunten  

 
In maart 2017 opende de Europese Ombudsman een strategisch onderzoek naar de 



 

 

transparantie van de wetgevingsbesprekingen in de voorbereidende instanties van de 
Raad, waarin zij vaststelde dat de huidige praktijken van de Raad neerkomen op 
wanbeheer, en op 9 februari 2018 drie specifieke aanbevelingen en suggesties aan de 
Raad deed over de wijze waarop de transparantie van zijn wetgevingsproces kan worden 
verbeterd. De Raad heeft binnen de wettelijk voorgeschreven termijn van drie maanden 
niet geantwoord. Op 16 mei 2018 heeft de Ombudsman een speciaal verslag aan het 
Europees Parlement gestuurd om zijn steun in deze kwestie te vragen . 
 
De Conferentie van voorzitters heeft het verzoek om toestemming ingewilligd van de 

commissies AFCO en PETI voor het opstellen van een initiatiefverslag over het speciaal 
verslag van de Europese Ombudsman in het strategisch onderzoek naar de transparantie 

van het wetgevingsproces van de Raad.  
 

In zijn verslag deelde AFCO de mening van de Ombudsman dat de burgers de voortgang 
van de wetgevingsprocedure moeten kunnen begrijpen, gedetailleerd kunnen volgen, en 

daaraan moeten kunnen deelnemen, en riep op tot een hoge mate van transparantie van 
het wetgevingsproces. In het verslag werd tevens het gebrek aan transparantie van de 

vergaderingen van de voorbereidende instanties van de Raad betreurt alsook het 
wanbeheer van de Raad om de meeste documenten met betrekking tot 

wetgevingsdossiers niet proactief openbaar te maken. AFCO was ook van mening dat de 
praktijk van de Raad om documenten over wetgevingsdossiers die in zijn voorbereidende 
instanties zijn verspreid systematisch als “LIMITE” te classificeren in strijd was met de 

jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU). Dit gebrek aan 
informatie belemmert het vermogen van de nationale parlementen om controle uit te 

oefenen op het optreden van de nationale regeringen in de Raad  en is onverenigbaar 
met de democratische beginselen. AFCO was ook van mening dat het stemmen in het 

publiek een fundamenteel kenmerk is van democratische besluitvorming. Het dringt er 
bij de Raad op aan gebruik te maken van de mogelijkheid van gekwalificeerde 

meerderheid en, waar mogelijk, van de praktijk om besluiten bij consensus te nemen 
zonder een formele stemming in het openbaar. Tot slot heeft AFCO zich ook volledig 

geschaard achter de aanbevelingen van de Ombudsman aan de Raad. 
 

De voorstellen van AFCO zijn grotendeels bevestigd in een stemming in de plenaire 
vergadering op 17 januari 2019. 

 

7.3. Procedures en praktijken met betrekking tot de hoorzittingen met de 
commissarissen, conclusies over de procedure van 2014 
 

 Rapporteur: Richard Corbett (S&D, UK) 
 

 Procedure: Initiatiefverslag (2015/2040(INI)) 
 

Hoofdpunten  
 

Net als na de vorige verkiezingen heeft het Parlement de procedures en methoden voor 
de hoorzittingen van de afzonderlijke commissarissen geëvalueerd, waarbij de regels  en 



 

 

technische regelingen, de vragenlijsten, de structuur van de hoorzittingen, de uitkomst 
van de eerste 27 en de 2 daaropvolgende hoorzittingen, de uitslag van de stemming van 
het Parlement en de belangstelling van de media, werden geanalyseerd. In zijn resolutie 
van 8 september 2015 stelde het Parlement voor om een termijn vast te stellen 
waarbinnen alle lidstaten hun kandidaten moeten voordragen en dat elke lidstaat ten 
minste twee kandidaten – mannen en vrouwen op basis van gelijkheid – moeten 
voordragen, ter overweging door de verkozen voorzitter van de Commissie. Het 
Parlement heeft ook het belang onderstreept van een grondige analyse van de opgaven 
van de financiële belangen, met inbegrip van de belangen van de familie, en heeft enkele 

voorstellen gedaan om het verloop van de hoorzittingen, de schriftelijke vragen, het 
toezicht op de antwoorden, de richtsnoeren voor de evaluatievergaderingen van de 

coördinatoren na de hoorzittingen te verbeteren en informatie beschikbaar te stellen in 
het kader van de hoorzittingen. De goedkeuring van dit verslag heeft geleid tot latere 

wijzigingen van het Reglement.  
 

7.4.  Herziening van het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het 
Europees Parlement en de Europese Commissie 
 

 Rapporteur: Esteban González Pons (PPE, ES) 

 
 Procedure: Interinstitutioneel akkoord overeenkomstig artikel 1489 van het Reglement 

(2017/2233 (ACI)) 
 

Hoofdpunten  
 
De Europese Commissie heeft, per brief d.d. 23 november 2016 van zijn voorzitter aan de 
Voorzitter van het Europees Parlement, een voorstel ingediend tot herziening van het 
interinstitutionele akkoord over de betrekkingen tussen de twee instellingen, en daarmee gevolg 
gegeven aan zijn werkprogramma voor 2017. Met het voorstel werd beoogd de voorwaarden 
waaronder de zittende leden van de Commissie als kandidaten aan de Europese verkiezingen 
zouden kunnen deelnemen, ook als lijsttrekkers (“Spitzenkandidaten”) van politieke partijen.  

 
Na afloop van de onderhandelingen met de Conferentie van voorzitters heef t de Commissie per 
brief d.d. 2 oktober 2017 van zijn voorzitter aan de Voorzitter van het Europees Parlement, 
bevestigd dat zij goedkeuring hechtte aan de wijzigingen waarover overeenstemming was bereikt. 

 
De commissie AFCO heeft op 21 november 2017 Esteban González Pons (PPE, ES) aangewezen als 
rapporteur voor de wijziging van het interinstitutionele akkoord. Op 23 januari 2018 heeft de 
commissie haar verslag goedgekeurd over de herziening van het Kaderakkoord over de 
betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie (2017/2233(ACI)) ,  met 
17 stemmen voor, 6 tegen, bij 0 onthoudingen. 

 
Tot slot heeft de plenaire vergadering op 7 februari 2018 zijn besluit over de herziening van het 
Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie  
(2017/2233(ACI)) aangenomen met 457 stemmen voor, 200 tegen, bij 20 onthoudingen. 
 

                                                 
9 Oud artikel 140 van het Reglement. 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2233(ACI)


 

 

Dit besluit, naast de goedkeuring van de tussen vertegenwoordigers van beide instellingen 
overeengekomen wijziging van het kaderakkoord, bood met name de gelegenheid om de steun 
van het Europees Parlement aan het systeem van Spitzenkandidaten nog eens krachtig te 
bevestigen en de eis kracht bij te zetten dat het resultaat van de komende verkiezingen in 2019 
door de Europese Raad zal worden gerespecteerd wanneer aan het Europees Parlement een 
kandidaat wordt voorgesteld voor het voorzitterschap van de Europese Commissie die op 1 
november 2019 aantreedt.  

 



 

 

 

 
 
 

 
8. Verkiezingsprocedure 

 

 
 
 
 
 

 

8.1. Hervorming van de kieswet inzake de verkiezing van leden van de 
Europese Unie door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen 
 

 Rapporteurs: Danuta Maria Hübner (PPE, PL) en Jo Leinen (S&D, DE) 
 

 Procedure: Bijzondere wetgevingsprocedure van artikel 223, lid 1, VWEU, waarbij het 

Parlement een voorstel opstelt en aan de Raad voorlegt. De Raad stelt zijn besluit 
met eenparigheid van stemmen vast, na goedkeuring van het Parlement. Om zijn 
goedkeuring te geven, heeft het Parlement de meerderheid van stemmen van zijn 
leden nodig (een absolute meerderheid van 376 stemmen). Vervolgens dienen de 
lidstaten deze bepalingen overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke 
bepalingen goed te keuren (2015/2035(INL)). 

 

Hoofdpunten  

 
Hoewel het Verdrag van Rome (1957) reeds voorzag in de mogelijkheid om een 
eenvormige verkiezingsprocedure op basis van rechtstreekse algemene verkiezingen tot 
stand te brengen, worden de verkiezingen voor het Europees Parlement nog altijd sterk 
gedomineerd door de nationale verkiezingsvoorschriften. De Commissie AFCO was dan 
ook vastbesloten na te gaan hoe de verouderde en uiteenlopende regels voor de 

Europese verkiezingen konden worden hervormd. 
 

Het ontwerpverslag over de hervorming van de kieswet van de EU is in AFCO in stemming 
gebracht op 28 september 2015 en tijdens de plenaire vergadering van 11 november 

2015 aangenomen. Een van de meest opmerkelijke wijzigingen van het besluit van 1976 
in de resolutie van het Parlement was de vorming van een gemeenschappelijk kiesdistrict 

waarvan de kieslijsten worden aangevoerd door de kandidaat van de politieke familie 
voor het voorzitterschap van de Commissie. (Deze wijziging maakt geen deel uit van het 

oorspronkelijke voorstel van AFCO, maar werd tijdens de plenaire vergadering 
toegevoegd); de invoering van een verplichte drempel; maatregelen om de 

zichtbaarheid van Europese politieke partijen te vergroten; gemeenschappelijke 
termijnen voor de opstelling van lijsten op nationaal niveau en voor de definitieve 
opstelling van de kiezerslijst; de invoering van elektronisch, via internet en per brief 

stemmen; maatregelen ter waarborging van gendergelijkheid; het kiesrecht van burgers 



 

 

die buiten de EU wonen; gemeenschappelijke sluitingstijden van stembureaus; en 
enkele andere maatregelen om de rol van het Parlement bij de vaststelling van de 
verkiezingsperiode te versterken. 
 
De Raad heeft op de vergadering van het Coreper van 7 juni 2018 overeenstemming 
bereikt en het Parlement is op 18 juni 2018 officieel verzocht zijn goedkeuring te geven. 
Goedkeuring door het Parlement van het ontwerp van besluit van de Raad tot wijziging 
van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door 
middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, gehecht aan Besluit 76/787/EGKS, EEG, 

Euratom van de Raad van 20 september 1976, werd op 2 juli 2018 met 397 stemmen voor 
en 207 stemmen tegen, bij 62 onthoudingen, gegeven. 

 
op 13 juli 2018 is Besluit 2018/994 van de Raad vastgesteld. 

 
De hervorming van 2018 bestond uit de volgende onderdelen: 

 
• Artikel 1 – Verwijzing naar de leden van het Europees Parlement als 

vertegenwoordigers van de burgers van de Unie  
• Artikel 3 – Verplichte drempel met een bandbreedte van 2-5 % voor kiesdistricten met 

meer dan 35 zetels  
• Artikel 3 bis – Een niet-bindende uiterste datum voor de kandidaatstelling , uitsluitend 
indien de nationale bepalingen voorzien in een uiterste datum, en teruggebracht van 12 weken 
tot 3 weken 

• Artikel 3 ter – maatregelen om de zichtbaarheid van Europese politieke partijen  te 
vergroten  
• Artikel 4 bis – de mogelijkheid om per brief, elektronisch en via internet te stemmen   
• Artikel 9 – nieuwe bepaling die de verplichting schept voor lidstaten om ervoor te 

zorgen dat op dubbel stemmen bij verkiezingen voor het Europees Parlement 
doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties staan 
• Artikel 9 bis – In overeenstemming met hun nationale verkiezingsprocedures kunnen de 

lidstaten de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat hun burgers die in 
derde landen verblijven, hun stem kunnen uitbrengen bij verkiezingen voor het 

Europees Parlement 
• Artikel 9 ter – Verplichting voor de lidstaten om een contactinstantie aan te wijzen 

voor de uitwisseling van gegevens over kiezers en kandidaten en een uiterste termijn vast 
te stellen voor het begin van die uitwisseling van gegevens. 

 

8.2. Vaststelling van de periode voor de negende verkiezing van 
vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van 
rechtstreekse algemene verkiezingen 
 

 Rapporteur: Danuta Maria Hübner (PPE, PL)  

 
 Procedure: Bijzondere procedure uit hoofde van artikel 11, lid 2, van de Akte 

betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van 
rechtstreekse algemene verkiezingen, op grond waarvan de Raad het Parlement 



 

 

raadpleegt over een voorstel tot wijziging van de gebruikelijke periode van de 

verkiezingen (2018/0805(CNS)). 
 

Hoofdpunten  
 

Dit verslag volgde op een verzoek om raadpleging van de Raad over een ontwerp van 
besluit tot wijziging van de periode tijdens welke de eerstvolgende Europese 
verkiezingen anders hadden moeten plaatsvinden. Overeenkomstig artikel 11, l id 2, van 
de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel 
van rechtstreekse algemene verkiezingen (“de verkiezingsakte”) zou deze periode 
donderdag 6 en zondag 9 juni 2019 zijn geweest, naar analogie van de data waarop de 
eerste rechtstreekse algemene verkiezingen zijn gehouden (donderdag 9 tot en met 
zondag 12 juni 1979). 
 
Artikel 11, lid 2, van de verkiezingsakte bepaalt echter dat, indien het onmogelijk blijkt de 
verkiezingen in die periode te houden, de Raad, met eenparigheid van stemmen, na 
raadpleging van het Europees Parlement, uiterlijk een jaar voor het einde van de periode 

van vijf jaar een andere verkiezingsperiode vaststelt, die ten vroegste twee maanden voor 
en uiterlijk een maand na de normaal geldende periode valt. 

 
De lidstaten waren het er in de Raad over eens geworden dat het onmogelijk zou zijn de 
volgende verkiezingen voor het Europees Parlement op de normaal geldende data te 
houden en hebben voorgesteld, in afwachting van de raadpleging van het Europees 
Parlement, de verkiezingen in de periode van 23 tot en met 26 mei 2019 te houden. In 
haar vergadering van 11 januari 2018 heeft de Conferentie van voorzitters van het 
Parlement dezelfde periode voorgesteld. 

 



 

 

 

 
 
 

9. Politieke partijen en politieke 
stichtingen op Europees niveau 

 

 
 

 
 

 

 
 Rapporteurs: Mercedes Bresso (S&D, IT) en Rainer Wieland (PPE, DE) 

 
 Procedure: Gewone wetgevingsprocedure uit hoofde van artikel 224 VWEU 

 
Belangrijkste elementen  

 
Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 betreffende het statuut en de financiering van Europese 
politieke partijen en Europese politieke stichtingen is in de zittingsperiode 2014-2019 tweemaal 
herzien. Voor deze verordening geldt de gewone wetgevingsprocedure overeenkomstig 
artikel 224 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).  
 
De eerste herziening werd ingegeven door een gezamenlijke brief d.d. 28 april 2016 van de 
voorzitters van drie Europese politieke partijen (de Europese Volkspartij, de Partij van de 
Europese Sociaaldemocraten en de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa) aan de 
Europese Commissie (in het kader van haar initiatiefrecht) en een resolutie van het Europees 
Parlement van 15 juni 2017 over de financiering van politieke partijen en politieke stichtingen op 
Europees niveau waarin de Commissie werd verzocht een herziening voor te stellen, met name 
wat betreft de graad van medefinanciering (eigen middelen) en de mogelijkheid voor leden van 
het Europees Parlement om lid van verschillende partijen te zijn.  
 
De Commissie heeft deze verzoeken opgevolgd met de indiening van een wetgevingsvoorstel op 
13 september 2017. 
 
Op 28 september 2017 heeft de commissie AFCO twee corapporteurs benoemd: Mercedes Bresso 
(S&D, IT) en Rainer Wieland (PPE, DE), wier verslag over het voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 van 
het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de financiering van Europese 
politieke partijen en Europese politieke stichtingen door AFCO werd goedgekeurd op 21 november 
2017 met 19 stemmen voor en 2 tegen, bij 2 onthoudingen. 

 
De plenaire vergadering heeft vervolgens tijdens haar zitting van 29 en 30 november 2017 op 
basis van dit verslag een onderhandelingsmandaat goedgekeurd.  
 
Eén trialoogvergadering op 27 februari 2018 was voldoende om te komen tot een akkoord met de 
Raad, dat vervolgens op 21 maart 2018 met 22 stemmen voor en 1 tegen, bij 1 onthouding, door 
AFCO werd goedgekeurd en op 17 april 2018 met 589 stemmen voor en 89 tegen, bij 
36 onthoudingen, door de plenaire vergadering werd bekrachtigd. 



 

 

 
De aldus aangenomen amendementen op de basisverordening, vervat in Verordening (EU, 
Euratom) 2018/673 van het Europees Parlement en de Raad van 3 mei 2018 tot wijziging van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 betreffende het statuut en de financiering van Europese 
politieke partijen en Europese politieke stichtingen  en in dezelfde bewoordingen goedgekeurd 
door de Raad, zijn op 4 mei 2018 gepubliceerd en in werking getreden. 

 
Deze amendementen hebben met name gezorgd voor strengere regels voor de toegang van 
partijen en stichtingen tot Europese overheidsfinanciering en voor de terugvordering van 
verkeerd gebruikte fondsen: sinds de aanneming ervan kunnen alleen nationale politieke parti jen 
(en niet langer ook particulieren) een Europese politieke partij oprichten als zij in aanmerking 
willen komen voor deze financiering. Daarnaast kan een partij uit het door de Autoriteit voor 
Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen ingestelde register worden 
geschrapt als zij de Autoriteit onjuiste of misleidende informatie heeft verstrekt. Bovendien is het 
– op uitdrukkelijk verzoek van het Europees Parlement – voor groepen burgers mogelijk geworden 
het Europees Parlement te verzoeken om bij de Autoriteit een verzoek in te dienen tot verificatie 
van de eerbiediging van de fundamentele waarden van de Unie door partijen en stichtingen. 
 
De tweede herziening werd aangekondigd door Jean-Claude Juncker, voorzitter van de 
Commissie, in zijn toespraak over de staat van de Unie. Het voorstel van de Commissie werd 
diezelfde dag ingediend. 
 
Deze herziening maakte deel uit van het “pakket” maatregelen gericht op het garanderen van 
“vrije en eerlijke Europese verkiezingen”. 
 
Op 24 september 2018 heeft de commissie AFCO Mercedes Bresso (S&D, IT) en Rainer Wieland 
(PPE, DE) tot haar twee corapporteurs benoemd, en op 6 december 2018 heeft zij met 
eenparigheid van de 21 stemmen hun verslag over het voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 van de 
Raad wat betreft een verificatieprocedure in verband met inbreuken op de regels inzake de 
bescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen voor het Europees Parlement  
goedgekeurd. 

  
De plenaire vergadering heeft vervolgens tijdens haar zitting van 10-13 december 2018 op basis 
van dit verslag een onderhandelingsmandaat goedgekeurd.  
 
Tijdens de enige trialoogvergadering van 16 januari 2019 werd met de Raad een akkoord bereikt,  
dat op 29 januari 2019 door AFCO werd goedgekeurd, opnieuw met eenparigheid van de 
20 stemmen, en op 12 maart 2019 door de plenaire vergadering werd geratificeerd met 
586 stemmen voor en 55 tegen, bij 24 onthoudingen. 
 
De aldus aangenomen amendementen op de basisverordening, vervat in Verordening (EU, 
Euratom) 2019/493 van het Europees Parlement en de Raad van 25 maart 2019 tot wijziging van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 wat betreft een verificatieprocedure in verband met 
inbreuken op de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens in de context van 
verkiezingen voor het Europees Parlement en in dezelfde bewoordingen goedgekeurd door de 
Raad, zijn op 27 maart 2019 gepubliceerd en in werking getreden. 
 
Doel hiervan was het voorkomen en bestraffen (ook in financiële zin), met name op basis van 
besluiten van nationale toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteiten, van pogingen om 
bewust invloed uit te oefenen op de uitslag van de Europese verkiezingen door gebruik te maken 



 

 

van een inbreuk door een natuurlijke of rechtspersoon op de toepasselijke regels inzake de 
bescherming van persoonsgegevens. Met de verordening zijn tevens de administratieve 
bevoegdheden van de directeur van de Autoriteit voor Europese politieke parti jen en Europese 
politieke stichtingen uitgebreid. 
 
Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Alliantie voor Vrede en Vrijheid 

 
In artikel 5 van Verordening (EG) nr. 2004/2003, ingetrokken bij Verordening nr. 1141/2014, werd 
bepaald dat het Europees Parlement regelmatig moest onderzoeken of de Europese politieke 
partijen de fundamentele waarden van de Unie eerbiedigen.  
 
Het Parlement had de bepalingen inzake deze verificatie vastgelegd in artikel  225 van zijn 
Reglement. 
 
Artikel 40 van Verordening nr. 1141/2014 was echter een overgangsbepaling, op grond waarvan 
de bij die verordening ingetrokken verordening van toepassing zou blijven “op rechtshandelingen 
en vastleggingen met betrekking tot de financiering (...) voor de begrotingsjaren 2014, 2015, 2016 
en 2017”. 

 
Op 26 mei 2016 ontving AFCO een verzoek van de Voorzitter van het Europees Parlement, 
ingediend op initiatief van de PPE-, S&D-, ALDE- en GUE/NGL-Fracties en gesteund door het 
vereiste aantal leden (ten minste een vierde van de leden van het Parlement dat ten minste  drie  
fracties vertegenwoordigt), om de verificatieprocedure ten uitvoer te leggen ten aanzien van de 
Europese politieke partij “Alliantie voor Vrede en Vrijheid”.  

 
Voorafgaand aan dit verzoek werd de Juridische Dienst van het Parlement verzocht na te  gaan of  
in dit verband aan de voorwaarden voor de verlenging van de voorlopige toepassing van 
Verordening (EG) nr. 2004/2003 was voldaan. 

 
Toen de conclusies van de Juridische Dienst hierover positief uitvielen, heeft AFCO – via de 
tussenpersoon van de Voorzitter van het Parlement – het bij Verordening (EG) nr. 2004/2003 
ingestelde comité van onafhankelijke vooraanstaande personen om advies verzocht. 
 
Hoewel dit advies nog niet was uitgebracht, heeft AFCO op 9 februari 2017 toch een hoorzitting 
georganiseerd met vertegenwoordigers van de betreffende politieke partij.  
 
Aangezien het advies van het comité van onafhankelijke vooraanstaande personen een essentiële 
voorwaarde is waaraan moet worden voldaan alvorens een aanbeveling aan de plenaire 
vergadering kan worden vastgesteld, heeft de commissie AFCO de procedure opgeschort in 
afwachting van het advies van het comité. 
Daar Verordening nr. 1141/2014 op 1 januari 2018 volledig van kracht is geworden en het comité  
van onafhankelijke vooraanstaande personen nog altijd geen advies had uitgebracht (het comité is 
namelijk nooit bijeengekomen), is deze procedure komen te vervallen.  
 



 

 

 

 
 
 

 

10. Reglement 
 

 
 
 
 

 

 

10.1. Algemene herziening 
 
Bij de vaststelling van haar werkprogramma, na haar instelling aan het begin van de 
zittingsperiode (najaar 2014), heeft de commissie AFCO besloten het Reglement van het 
Parlement grondig te herzien om mogelijke fouten, inconsistenties en leemten op te sporen, 
alsmede bepalingen die achterhaald zijn of aangepast moeten worden in het licht van de in 
de afgelopen jaren opgedane ervaringen. 
 
Zij heeft hiertoe een werkgroep opgericht met vertegenwoordigers van alle fracties en een 
waarnemer van de niet-fractiegebonden leden. Deze groep benoemde Rainer Wieland 
(PPE, DE) – tevens ondervoorzitter van het Parlement – tot voorzitter en Richard Corbett 
(S&D, VK) – auteur van diverse belangrijke verslagen over de wijziging van het Reglement 
tijdens vorige zittingsperioden – tot rapporteur. 

 
De werkgroep heeft tussen 13 januari 2015 en 9 juni 2016 33 vergaderingen gehouden, 

afwisselend in Straatsburg en in Brussel. Ze werd bijgestaan door een projectgroep van alle 
diensten van het secretariaat-generaal van het Parlement die rechtstreeks door de 

voorgestelde wijzigingen werden geraakt, evenals vertegenwoordigers van de kabinetten 
van de secretaris-generaal, de Voorzitter van het Parlement en de coördinatie van de 

fracties. 
 
De bevindingen van de werkgroep zijn vervolgens gebruikt als basis voor het verslag van de 
commissie AFCO, die Richard Corbett op 12 juli 2016 officieel tot rapporteur heeft 
benoemd. 
 
De verrichte werkzaamheden gingen uiteindelijk dus veel verder dan het bovengenoemde 
oorspronkelijke mandaat. De voorgestelde wijzigingen hadden gevolgen voor alle titels van 
het Reglement, met uitzondering van de titels  VI (Betrekkingen met de nationale 
parlementen), XI (Secretariaat-generaal van het Parlement) en XIV (Diverse bepalingen), 
terwijl van de vijf bijlagen waarvoor dezelfde goedkeuringsprocedure geldt als voor de 

wijzigingen van het Reglement, alleen de bijlagen III (Richtsnoeren en algemene criteria voor 
de keuze van de onderwerpen die moeten worden geplaatst op de agenda voor het debat 

over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat, als 
bedoeld in artikel 135) en IV (Procedure voor de behandeling en aanneming van besluiten 



 

 

inzake de verlening van kwijting) niet werden gewijzigd. Het ging dus om de belangrijkste 

herziening van het Reglement sinds de eerste verkiezing van het Europees Parlement door 
middel van rechtstreekse algemene verkiezingen in 1979. 

 
Op 8 november 2016 heeft de commissie AFCO het verslag van Richard Corbett over de 

algemene herziening van het Reglement van het Parlement  aangenomen, met 19 stemmen 
voor en 5 tegen, bij 0 onthoudingen. 

 
De stemming in de plenaire vergadering vond plaats op 13 december 2016 (besluit 

aangenomen met 548 stemmen voor en 145 tegen, bij 13 onthoudingen) en de 
aangebrachte wijzigingen zijn in werking getreden bij de opening van de volgende 

vergaderperiode, op 16 januari 2017, met uitzondering van enkele bepalingen betreffende 
de artikelen 196 t/m 200 (over de instelling van de parlementaire commissies), 204 (over de 

commissiebureaus) en 212 (over interparlementaire delegaties), die pas van kracht dienden 
te worden vanaf de eerste vergaderperiode na de verkiezingen van 2019, oftewel op 2 juli 
2019. 
 
De belangrijkste wijzigingen die met deze herziening zijn ingevoerd, zijn onder meer de 
vergroting van de transparantie van en controle op de regelingen voor interinstitutionele 
onderhandelingen in het kader van de wetgevingsprocedure, de omzetting van de 

verplichtingen die voortvloeien uit het Interinstitutioneel Akkoord “Beter wetgeven”, de 
versterking van de gedragscode voor de leden en hun verplichtingen op het gebied van 

financiële belangen, alsook van de sancties die van toepassing zijn in geval van schending, de 
rationalisering van de vereiste procedurele drempels en de beperking van het aantal 

verzoeken om hoofdelijke stemming, de wijziging van de wijze van samenstelling van de 
parlementaire commissies en de invoering van debatten over actuele zaken naar keuze van 

elke fractie, alsook van beperkte en uitgebreide interpellaties ten aanzien van 
vertegenwoordigers van andere instellingen. 

 
Tot slot zijn de bijlagen bij het Reglement grotendeels ondergebracht in een Compendium 

van de belangrijkste rechtshandelingen betreffende het Reglement , dat losstaat van het 
Reglement dat alleen nog de bijlagen die rechtstreeks afkomstig zijn van het Parlement of 
van zijn organen als echte bijlagen handhaaft.  
 
In het besluit werd verwezen naar verder onderzoek naar de herziening van de interne 
begrotingsprocedures, alsook naar de evaluatie van de toepassing van de nieuwe bepalingen 
betreffende de vaststelling van drempels en de artikelen ter uitvoering daarvan. 
 

10.2. Herziening ter aanvulling van de algemene herziening 
 

Iets meer dan een jaar later werd een nieuwe werkcyclus in gang gezet, aanvankelijk om 
kwesties aan de orde te stellen die bij de algemene herziening niet waren afgehandeld. 

 
Het bleek echter voorbarig om een discussie op gang te brengen over de interne 

begrotingsbepalingen en de vaststelling en toepassing van drempels. Deze kwesties zijn 
daarom overgeheveld naar de volgende zittingsperiode. 



 

 

 

Het debat was dus toegespitst op zaken die al eerder waren behandeld, maar waarvan de 
uitvoering problematisch bleek of ten aanzien waarvan een aanzienlijk deel van het 

Parlement om verdere verbeteringen vroeg, met name op het vlak van transparantie. 
 

In het licht daarvan is de werkgroep van de commissie die de algemene herziening had 
voorbereid opnieuw bijeengekomen tussen 5 oktober 2017 en 14 juni 2018, in dezelfde 

samenstelling, tijdens zeven opeenvolgende vergaderingen. 
 

Na afloop van haar werkzaamheden heeft de commissie AFCO Richard Corbett (S&D, VK) op 
20 juni 2018 nogmaals tot rapporteur benoemd. 

 
Na diverse discussies in de commissie en tussen de schaduwrapporteurs heeft de commissie 

AFCO het verslag tot wijziging van het Reglement van het Europees Parlement met 
betrekking tot: titel I, hoofdstukken 1 en 4; titel V, hoofdstuk 3; titel VII, hoofdstukken 4 en 
5; titel VIII, hoofdstuk 1; titel XII; titel XIV en bijlage II aangenomen op 6 december 2018, 
met 21 stemmen voor bij 0 onthoudingen. 
 
De plenaire vergadering heeft zich vervolgens op 31 januari 2019 uitgesproken (besluit 
aangenomen met 496 stemmen voor en 114 tegen, bij 33 onthoudingen), en de 

goedgekeurde wijzigingen zijn op 11 februari 2019 in werking getreden, met uitzondering 
van een aantal bepalingen betreffende artikel 11 (over de gedragsregels), de punten 6 en 7 

van de Code voor passend gedrag voor leden van het Europees Parlement bij de uitvoering 
van hun taken en de artikelen 196 (over de instelling van vaste commissies) en 204 (over de 

commissiebureaus), die pas bij aanvang van de negende zittingsperiode (juli  2019) van 
kracht dienden te worden. 

 
Deze aanvullende herziening heeft onder meer geleid tot een verdere aanscherping van de 

gedragsnormen voor de leden, met name om het gebruik van beledigend taalgebruik of 
ongepast gedrag, met inbegrip van psychologische en seksuele intimidatie, tegen te gaan, 
tot aanzienlijke vooruitgang op het gebied van transparantie van 
wetgevingswerkzaamheden (openbaarheid van vergaderingen met 
belangenvertegenwoordigers) en de besteding van parlementaire vergoedingen, alsmede op 
het vlak van het functioneren van interfractiewerkgroepen, tot een herschikking van de 
procedures voor parlementaire vragen (met name de interpellaties die bij de vorige 
hervorming werden ingevoerd) en tot de opneming van bepalingen over de behandeling van 
Europese initiatieven en over de voorwaarden voor de ontvankelijkheid van verzoeken van 
burgers tot verificatie van de naleving door Europese politieke partijen en stichtingen van de 
fundamentele waarden van de Unie. 

 

10.3. Interpretaties van het Reglement 
 

Het Europees Parlement heeft eveneens op voorstel van de commissie AFCO verschillende 
besluiten aangenomen over de interpretatie van zijn Reglement betreffende: 

 



 

 

– lid 1 (a) van bijlage XVI (werd bijlage VII10), inzake de toetsing van de verklaringen van 

voorgedragen commissarissen betreffende hun financiële belangen (besluit van 28 april 
2015); 

 
– artikel 13811, lid 3, inzake vragen met verzoek om schriftelijk antwoord (besluit van 

9 september 2015); 
 

– artikel 20112 inzake onderbreking of sluiting van de vergadering (besluit van 
9 september 2015); 

 
– artikel 6113, lid 2, inzake aanneming van amendementen op een voorstel van de Commissie  

(besluit van 15 september 2016); 
 

– artikel 5, lid 5, en artikel 22114 inzake raadpleging van vertrouwelijke informatie (besluit 
van 5 juli 2017); 
 
– artikel 18215, lid 1, onder b), inzake afwezigheid van meerderheid van stemmen in de 
commissie over een voorstel voor een juridisch bindende handeling (besluit van 13 maart 
2019); 
 

– artikel 15816, lid 2, inzake de redactie of wijziging van de titel van een resolutie die werd 
ingediend tot afsluiting van een debat (besluit van 17 april 2019); 

 
– artikel 3317, lid 5, eerste alinea, tweede streepje, inzake de politieke verklaring voor de 

oprichting van een fractie (besluit van 17 april 2019). 

                                                 
10 Voormalige bijlage VI, vóór de hernummering die in juli 2019 in werking trad. 
11 Voormalig artikel 130, vóór de hernummering die in juli 2019 in werking trad. 

 
12 Voormalig artikel 191, vóór de hernummering die in juli 2019 in werking trad. 
13 Nummering ongewijzigd gebleven. 
14 Voormalig artikel 210 bis, vóór de hernummering die in juli 2019 in werking trad. 
15 Voormalig artikel 171, vóór de hernummering die in juli 2019 in werking trad. 
16 Voormalig artikel 149 bis, vóór de hernummering die in juli 2019 in werking trad. 
17 Voormalig artikel 32, vóór de hernummering die in juli 2019 in werking trad. 



 

 

 

 
 
 

11. Betrekkingen met de 
nationale parlementen 

 
 
 
 

 

 

11.1. Interparlementaire commissievergaderingen 
 
De commissies van het Europees Parlement kunnen op commissieniveau rechtstreeks 
dialogen aangaan met de nationale parlementen. Dit kan onder meer gebeuren door middel 
van vergaderingen van leden van de nationale parlementen en het Europees Parlement die 
deel uitmaken van corresponderende commissies, waarbij kwesties van gemeenschappelijk 
belang worden besproken. 

 
Tijdens de achtste zittingsperiode heeft AFCO vijf interparlementaire 

commissievergaderingen georganiseerd over de volgende onderwerpen: 
 

Datum Programma en deelnemers 

19 november 
2015 

De toekomstige institutionele ontwikkeling van de Unie: intensivering 
van de politieke dialoog tussen het EP en de nationale parlementen en 
versterking van de parlementaire controle van de uitvoerende macht 
op Europees niveau 

Inleidende opmerkingen: 

• Marc Angel, voorzitter van de commissie Buitenlandse en Europese 
Zaken, Defensie, Samenwerking en Immigratie van het Luxemburgse 

parlement 

• Nicolas Schmit, Luxemburgs minister van Arbeid, Werkgelegenheid en 
Sociale en Solidaire Economie — voormalig lid van de Europese 

Conventie 

I:  De toekomstige institutionele ontwikkeling van de Unie 

• Mercedes Bresso en Elmar Brok, AFCO-corapporteurs voor 
“Verbetering van de werking van de Europese Unie, voortbouwend 

op het potentieel van het Verdrag van Lissabon” (2014/2249(INI)) 

II: Versterking van de parlementaire controle op de EU-governance 

Hoorzitting over “Parlementaire controle op de uitvoerende macht 



 

 

Datum Programma en deelnemers 

in de EU” 

• Christine Neuhold, bijzondere leerstoel democratisch bestuur in de 

EU, vakgroep Politieke Wetenschappen, Faculty of Arts and Social 

Sciences, Universiteit Maastricht 

• Olivier Rozenberg, universitair docent Politieke Wetenschappen, 

Centre d’études européennes de Sciences Po, Parijs  

• Philippe Poirier, titularis van de leerstoel parlementaire studies in 
het Luxemburgs parlement, hoofd collectie parlementaire studies – 

Editions Larcier, universitair docent Politieke Wetenschappen aan 
het Collège des Bernardins en de Universiteit Parijs – Sorbonne 

(Celsa) 

29 november 
2016 

Het enquêterecht van het Europees Parlement 
De herziening van de kieswet van de Europese Unie 

De toekomstige institutionele ontwikkeling van de Europese Unie 

Inleidende opmerkingen: 

• Peter Javorčík, permanent vertegenwoordiger van Slowakije bij de EU 

• Kristalina Georgieva, vicevoorzitter van de Europese Commissie 

I: Het enquêterecht van het Europees Parlement 

• Ramón Jáuregui Atondo, AFCO-rapporteur voor het “Voorstel voor 
een verordening van het Europees Parlement tot vaststelling van de 
wijze van uitoefening van het enquêterecht van het Europees 
Parlement en tot intrekking van het Besluit van het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie van 19 april 1995 (95/167/EG, 

Euratom, EGKS)” (voormalig 2009/2212(INL)) 

II: De herziening van de kieswet van de Europese Unie 

• Danuta Maria Hübner en Jo Leinen, AFCO-corapporteurs voor “De 

hervorming van de kieswet van de Europese Unie” (2015/2035(INL)) 

III: De toekomstige institutionele ontwikkeling van de Europese Unie 

Hoorzitting over “Welke constitutionele wegen voor de toekomstige 

ontwikkeling van de Europese Unie?” 

• Mario Monti, voorzitter van de Groep op hoog niveau inzake eigen 
middelen, voormalig premier van Italië en Europees commissaris  

• António Vitorino, voormalig Europees commissaris 

• Mercedes Bresso en Elmar Brok, AFCO-corapporteurs voor 
“Verbetering van de werking van de Europese Unie, voortbouwend 

op het potentieel van het Verdrag van Lissabon” (2014/2249(INI))  



 

 

Datum Programma en deelnemers 

2 mei 2017 De tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen betreffende nationale 

parlementen 

Inleidende opmerkingen: 

• Václav Hampl, voorzitter van de commissie EU-aangelegenheden van 

de Tsjechische Senaat 

• Vanino Chiti, voorzitter van de commissie EU-aangelegenheden van de 
Italiaanse Senaat 

• Enrico Forti, directeur bij de Europese Commissie voor de betrekkingen 

met de andere instellingen, met inbegrip van de nationale parlementen 

Presentatie van een voorbereidend document 
 door Paulo Rangel, AFCO-rapporteur voor “De tenuitvoerlegging van 

de Verdragsbepalingen betreffende nationale parlementen” 
(2016/2149(INI)) 

Hoorzitting over “De tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen 
betreffende nationale parlementen: hoe verder?”  

• Carlo Casini: Interparlementaire samenwerking op EU-niveau 
 (voormalig AFCO-voorzitter en voormalig rapporteur voor nationale 

parlementen)  

• Ludwik Dorn: Subsidiariteit en nationale parlementen 

 (voormalig voorzitter van de Poolse Nationale Vergadering) 

• Ingolf Pernice: Politieke gestructureerde dialoog en nationale 
parlementen 

 (directeur onderzoek Mondiaal Constitutionalisme, Humboldt 

Institute for Internet and Society, Berlijn) 

11 oktober 

2017 

De toekomst van Europa: vooruitzichten inzake de voorstellen van het 

Europees Parlement en het witboek van de Commissie 

Inleidende opmerkingen: 

• Matti Maasikas, voorzitter van de Raad van de Europese Unie, 

onderminister voor EU-aangelegenheden van de Republiek Estland 

• Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor 
de Euro en Sociale Dialoog, alsook voor Financiële Stabiliteit, Financiële 

Diensten en Kapitaalmarktenunie 

I: De verdieping van de economische en monetaire unie, de toekomst 
van de EU-financiën, de sociale dimensie 

II: De toekomst van de Europese defensie en het in goede banen leiden 



 

 

Datum Programma en deelnemers 

van de mondialisering 

10 oktober 
2018 

Stand van het debat over de toekomst van Europa 

Inleidende opmerkingen: 

• Juliane Bogner-Strauß, Oostenrijks voorzitterschap van de Raad, 
federaal minister voor Vrouwenzaken, Gezinszaken en Jeugdbeleid van 

Oostenrijk 

• Věra Jourová, commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en 
Gendergelijkheid 

• Reinhold Lopatka, voorzitter van de vaste subcommissie EU-

aangelegenheden van de Nationale Raad van Oostenrijk 

• Christian Buchmann, voorzitter van de EU-commissie van de Federale 
Raad van Oostenrijk 

Presentaties door: 

• Luca Jahier, voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité 

• Barbara Duden, voorzitter van de commissie Burgerschap, 
Governance, Institutionele en Externe Aangelegenheden (CIVEX) van 
het Comité van de Regio’s 

• Joaquín Almunia, voormalig vicevoorzitter van de Europese Commissie 

• Ramón Jáuregui Atondo, AFCO-rapporteur voor “Stand van het debat 

over de toekomst van Europa” (2018/2094(INI)) 

• Ivana Maletić, ECON-rapporteur voor advies voor “Stand van het debat 
over de toekomst van Europa” (2018/2094(INI)) 

(medeverantwoordelijke commissie) 

 



 

 

11.2. Conferentie van de organen van de parlementen van de Europese Unie 
die gespecialiseerd zijn in communautaire aangelegenheden (COSAC) 
 
Overeenkomstig artikel 143 van het Reglement van het Europees Parlement is de voorzitter 
van de commissie AFCO medevoorzitter van de delegatie van het Europees Parlement in de 
Conferentie van de organen van de parlementen van de Europese Unie die gespecialiseerd 
zijn in communautaire aangelegenheden (COSAC), tezamen met de ondervoorzitter van het 
Europees Parlement die verantwoordelijk is voor het onderhouden van de betrekkingen met 
de nationale parlementen. 
 
De COSAC werd geformaliseerd in titel II, artikel 10 van het Protocol (nr. 1) betreffende de rol 
van de nationale parlementen in de Europese Unie dat aan de Verdragen tot oprichting van 
de Europese Unie is gehecht. 
 

De Conferentie komt vier keer per jaar bijeen, te weten twee keer per jaar op het niveau van 
de voorzitters van haar delegaties en twee keer in plenaire vergadering, in aanwezigheid van 
de delegaties van zes leden van de commissies Europese Zaken van elk nationaal parlement 
en een delegatie van vier leden van het Europees Parlement (naast de twee 
medevoorzitters), die wordt samengesteld op basis van de thema’s die tijdens de 

betreffende vergadering worden besproken. 
 
De vergaderingen worden in het kader van de parlementaire dimensie van het 
voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie gedurende zes maanden georganiseerd 
en voorgezeten in de lidstaat die het voorzitterschap bekleedt. 
 
In de achtste zittingsperiode van het Europees Parlement werden ze achtereenvolgens 
gehouden in Italië (2014-II), Letland en Luxemburg (2015), Nederland en Slowakije (2016), 

Malta en Estland (2017), Bulgarije en Oostenrijk (2018) en Roemenië (2019-I). 
 

Tijdens de vorige zittingsperiode werd de delegatie van het Europees Parlement gezamenlijk 
voorgezeten door de voorzitter van de commissie AFCO, Danuta Hübner (PPE, PL), en de 

eerste ondervoorzitter van het Europees Parlement, Mairead McGuinness (PPE, IE). 
 
Na elke COSAC-vergadering heeft de AFCO-voorzitter de commissieleden op de hoogte 

gebracht van het verloop en de conclusies. 

 

Alle documenten met betrekking tot deze vergaderingen zijn beschikbaar op het volgende 
adres: www.cosac.eu. 

 
 

 

http://www.cosac.eu/en/
http://www.cosac.eu/en/
http://www.cosac.eu/en/
http://www.cosac.eu/en/
https://parleu2018bg.bg/en/news
https://parleu2018bg.bg/en/news


 

 

 
 

 

12. Onafgedane zaken 
 

 
 

 
 
 

 

 

12.1. Enquêterecht 
 
Het Europees Parlement (en met name de commissie AFCO) probeert sinds  2012 zonder veel 
succes overeenstemming te bereiken met de Raad en de Commissie over de aanpassing van 
het rechtskader waarbinnen het Parlement onderzoeken instelt aan de bepalingen van het 
Verdrag van Lissabon en in het bijzonder artikel 226 VWEU (zie hierboven 3.1). 
 
In zijn resolutie van 18 april 2019 over de onderhandelingen met de Raad en de Commissie 

over het wetgevingsvoorstel voor een verordening inzake het enquêterecht van het 
Europees Parlement heeft het Parlement voorgesteld de werkzaamheden voor dit dossier als 

volgt te laten verlopen: 

— JURI moet de haalbaarheid onderzoeken van het aanhangig maken van een zaak bij het 
Hof van Justitie van de Europese Unie in verband met het beginsel van wederzijdse loyale 

samenwerking tussen de instellingen (artikel 13, lid 2, VEU); 

– in het kader van de wetgevingsprocedure op grond van het recht van wetgevend initiatief 
dat het Parlement krachtens de Verdragen is toegekend, moet een verzoek om de 
vaststelling van een wetgevende kalender voor de betreffende initiatieven worden 
opgenomen in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven (IIA), zoals in de gewone 
wetgevingsprocedure; 
 
— de Raad en de Commissie moeten de onderhandelingen met het nieuw verkozen 
Parlement hervatten en erkennen dat de in het non-paper gepresenteerde nieuwe 
formulering van het voorstel voor verbetering heeft gezorgd; 
 
– de politieke partijen moeten erop toezien dat uit hun verkiezingsprogramma blijkt dat zij 
zich scharen achter het voorstel van het Parlement voor een nieuwe, geactualiseerde 
verordening inzake zijn enquêterecht, en de verschillende Spitzenkandidaten wordt verzocht 
deze kwestie openlijk politiek te steunen. 
 
Om de impasse te doorbreken heeft het Parlement in de komende zittingsperiode een 

nieuwe strategie nodig voor de onderhandelingen over dit dossier. Een van de 
mogelijkheden is om te beginnen met een nieuwe ontwerptekst waarin de bezorgdheden 
van de Raad in aanmerking worden genomen. 



 

 

 

12.2. Transparantieregister 
 
Het Europees Parlement heeft herhaaldelijk aangedrongen op de invoering van een 

verbeterd transparantieregister om de interactie tussen belangenvertegenwoordigers en EU-
beleidsmakers in goede banen te leiden. Ondanks zijn talrijke oproepen om het 

transparantieregister verplicht te stellen door middel van een wetgevingshandeling in plaats 
van een IIA (zie de resoluties van 11 mei 2011, 15 april 2014, 28 april 2016 en 14 september 
2017), is tot op heden geen dergelijk voorstel verschenen. Het Parlement heeft aangevoerd 
dat een IIA, in tegenstelling tot een rechtshandeling, de instellingen alleen in staat stelt hun 
samenwerking te organiseren (overeenkomstig artikel 295 VWEU), maar hun niet de 
mogelijkheid biedt verplichtingen op te leggen aan derden, hetgeen nodig is om het register 
daadwerkelijk verplicht te stellen. Geconcludeerd werd dat de enige geschikte 

rechtsgrondslag voor een handeling ter regulering van deze kwestie artikel  352 VWEU zou 
zijn. Desalniettemin heeft de Commissie op 26 september 2016 een nieuw voorstel 

ingediend voor een tussen de Commissie, de Raad en het Europees Parlement te sluiten 
interinstitutioneel akkoord tot vaststelling van een “verplicht transparantieregister”.  

  
Op 27 oktober 2016 heeft de Conferentie van voorzitters vicevoorzitter Sylvie Guillaume en 

AFCO-voorzitter Danuta Hübner aangewezen om namens het Parlement onderhandelingen 
te voeren, met de hulp van een contactgroep. Op 15 juni 2017 heeft de Conferentie haar 

goedkeuring gehecht aan een mandaat van het Parlement, opgesteld door de 
hoofdonderhandelaars met de hulp van de Contactgroep. Het Coreper heeft het mandaat 
van de Raad op 6 december 2017 goedgekeurd. Zowel het mandaat van het Parlement als 
dat van de Raad verschilden aanzienlijk van het oorspronkelijke voorstel, en beide 
instellingen hebben in 2017 advies gevraagd aan hun juridische diensten, die vervolgens hun 

respectieve onderhandelaars op de hoogte hebben gebracht. Het belangrijkste bezwaar van 
de Raad was dat de permanente vertegenwoordigingen niet formeel aan een dergelijke 
wettelijke regeling kunnen worden onderworpen op grond van het EU-recht en dat elke 
verbintenis van hun kant vrijwillig moet zijn. De belangrijkste juridische belemmering voor 
het Parlement, zoals vastgesteld door zijn juridische dienst, was dat een wettelijke 
verplichting voor EP-leden om enkel geregistreerde belangenvertegenwoordigers te 

ontmoeten, zou neerkomen op een onevenredige beperking van het grondwettelijke recht 
op de uitoefening van een vrij mandaat (als gedefinieerd in de Kieswet en het Statuut van 

het Parlement). Er hebben tal van technische bijeenkomsten plaatsgevonden, maar er zijn 
slechts drie politieke onderhandelingsrondes geweest (op 16 april 2018, 12 juni 2018 en 

13 februari 2019).  

  
Tijdens de onderhandelingen heeft de Commissie erop gehamerd dat het 
transparantieregister alleen daadwerkelijk verplicht kan worden gesteld door het beginsel 
“geen registratie, geen vergadering” altijd toe te passen op alle instellingen en alle 
beleidsmakers die in haar voorstel voor een IIA worden genoemd. De Raad kwam met een 
alternatief: een vrijwillige regeling waarbij de huidige en toekomstige voorzitterschappen 
worden onderworpen aan de verplichtingen van het transparantieregister middels een 
politieke verklaring die samen met het IIA over het transparantieregister in de Raad moet 
worden goedgekeurd. Deze verklaring zou de vrijwillige verplichting uitbreiden tot de 



 

 

23 lidstaten die zich bereid hebben verklaard de regeling te onderschrijven. De inspanningen 

van het Parlement om een brug te slaan tussen de standpunten waren erop gericht de 
toegang van niet-geregistreerde belangenvertegenwoordigers tot de beleidsmakers van het 

Parlement onmogelijk te maken middels een reeks bijkomende maatregelen (zoals een 
registratieverplichting voor belangenvertegenwoordigers wanneer zij hoorzittingen of 

vergaderingen van delegaties of interfractiewerkgroepen willen bijwonen, een verbod op 
beschermheerschap voor evenementen, de afgifte van toegangspasjes, enz.). Parallel 

daaraan en via een afzonderlijke procedure heeft het Parlement zijn Reglement gewijzigd 
voor wat de transparantiemaatregelen betreft, waarbij met name aan rapporteurs, 

schaduwrapporteurs en commissievoorzitters de verplichting is opgelegd om alle geplande 
bijeenkomsten met belangenvertegenwoordigers die onder het toepassingsgebied van het 

transparantieregister vallen online te publiceren (artikel 11). In september 2018 heeft de 
Commissie besloten de onderhandelingen op te schorten. De laatste politieke vergadering 

vond plaats op 13 februari 2019. Zowel het Parlement als de Raad hebben er met klem voor 
gepleit dat het IIA inzake het transparantieregister in de achtste zittingsperiode zou worden 
aangenomen, maar dit bleek niet mogelijk. 
  
In deze context, en na een gedachtewisseling met de hoofdonderhandelaars van het 
Parlement, heeft de Conferentie van voorzitters tijdens haar vergadering op 11 april 2019 
benadrukt dat interinstitutionele akkoorden alleen bindend kunnen zijn voor de instellingen 

en alleen in de mate dat deze instellingen zich uit hoofde van de Verdragen kunnen 
vastleggen, en dat een echt verplichte transparantieregeling die ook voor derden bindend 

dient te zijn niet tot stand kan worden gebracht met een interinstitutioneel akkoord. 
  

De Conferentie van voorzitters heeft daarom haar goedkeuring gehecht aan de aanbeveling 
van de hoofdonderhandelaars dat de volgende Commissie met een wetgevingsvoorstel 

komt. Mocht dit niet mogelijk blijken, dan moeten de onderhandelingen over het IIA in de 
komende zittingsperiode worden hervat, voortbouwend op het werk en mandaat van de 

afgelopen twee jaar.  

 

12.3. Evaluatie van de procedure uit hoofde van artikel 50 VEU 
 
Bij de tenuitvoerlegging van artikel 50 VEU is gebleken dat er een zekere politieke 
speelruimte bestaat wat betreft de interpretatie van belangrijke aspecten van dit artikel. 
Anderzijds leggen de bepalingen van artikel 50 VEU en de Verdragen als geheel de 
terugtrekkingsprocedure en -voorwaarden aanzienlijke grondwettelijke beperkingen op, 

waaraan de instellingen zich gedurende het proces strikt hebben gehouden. 
 

Artikel 50 VEU biedt geen antwoord op alle vragen die tijdens de toepassing ervan naar 
voren zij gekomen, zoals die met betrekking tot de inhoud van de 

terugtrekkingsvoorwaarden, de gedetailleerdheid van het kader voor de toekoms tige 
betrekkingen en, aan de procedurele kant, de wijze van kennisgeving van het voornemen tot 

terugtrekking uit de Unie, de mogelijkheid tot intrekking van het voornemen tot 
terugtrekking en het verloop van de onderhandelingen.  

 



 

 

Deze kwesties werden opgelost naarmate de terugtrekkingsprocedure van het Verenigd 

Koninkrijk vorderde. De Europese Raad (met zijn opeenvolgende richtsnoeren), de Raad (met 
zijn onderhandelingsrichtsnoeren), het Parlement (met zijn diverse resoluties) en het Hof 

van Justitie (met zijn rechtspraak over de brexit) hebben samen vorm gegeven aan wat als 
een doctrine en praktijk inzake terugtrekking uit de EU kan worden beschouwd.  

 
Aan het einde van de zittingsperiode was de terugtrekkingsprocedure van het Verenigd 

Koninkrijk nog niet afgerond. De twee opeenvolgende verlengingen die op grond van 
artikel 50, lid 3, VEU werden toegekend, brachten zowel juridische als politieke problemen 

met zich mee met betrekking tot de deelname van het Verenigd Koninkrijk aan de 
verkiezingen voor het Europees Parlement van 23-26 mei 2019. Deze problemen betroffen 

onder meer de verplichting van het Verenigd Koninkrijk om deel te nemen aan de 
verkiezingen als het land tijdens de verkiezings- en nieuwe zittingsperiode nog lidstaat zou 

blijven, en de gevolgen die de voortzetting van het EU-lidmaatschap van het Verenigd 
Koninkrijk zou kunnen hebben voor de institutionele werking van de EU, en in het bijzonder 
die van het Europees Parlement. 
 
Daarnaast moeten de interne organisatie van de procedure in het Parlement en de 
interinstitutionele dynamiek worden beoordeeld. Wat de interne organisatie betreft, 
verdienen zowel de effectieve rol van AFCO in het proces als haar interactie met de 

brexitstuurgroep (BSG) de nodige aandacht. Wat het interinstitutionele perspectief betreft, 
kunnen tevens de verschillende benaderingen ten aanzien van het Europees Parlement van 

de diverse instellingen tijdens het gehele proces worden herzien en geanalyseerd. 
 

De complexe politieke, institutionele, juridische en constitutionele EU-aangelegenheden die 
hierbij een rol spelen, moeten worden geanalyseerd en besproken om een volledig en 

grondig inzicht te krijgen in de procedure uit hoofde van artikel  50 VEU en de gevolgen ervan 
voor de structuur en werking van de EU als geheel. 

 

12.4. Toetreding van de EU tot het Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 
 
Artikel 6, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) luidt: “De Unie treedt 

toe tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden. Die toetreding wijzigt de bevoegdheden van de Unie, zoals bepaald 
in de Verdragen, niet.” 
 

Op 5 april 2013 hebben vertegenwoordigers van de Europese Unie en de Raad van Europa 
een ontwerpovereenkomst gesloten. 
 
Gedurende de hele duur van de onderhandelingen stelde een informeel orgaan voor de 
coördinatie van de informatie-uitwisseling tussen het Europees Parlement en de 
Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa de twee vergaderingen in staat het 
proces gezamenlijk te volgen. 

 



 

 

De sluiting van de toetredingsovereenkomst vereist evenwel de goedkeuring van het 

Europees Parlement, overeenkomstig artikel 218, lid 6, tweede alinea, punt a), ii), VWEU, en 
die van de lidstaten, overeenkomstig hun grondwettelijke bepalingen. 

 
Alvorens de ontwerpovereenkomst ter ondertekening en vervolgens ter ratificatie voor te 

leggen, heeft de Europese Commissie het Hof van Justitie van de Europese Unie op 
7 september 2013 echter om advies gevraagd over de verenigbaarheid ervan met de 

Verdragen. 
 

Het Hof heeft op 18 december 2014 zijn (bindende) advies uitgebracht, met als conclusie dat 
de onderhandelde overeenkomst onverenigbaar is met de Verdragen en het daaraan 

gehechte Protocol nr. 8, dat betrekking heeft op deze toetreding. 
 

Op 26 februari 2015 heeft de commissie AFCO een eerste gezamenlijke vergadering met de 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) gehouden om de 
inhoud van het advies van het Hof en de follow-up ervan te bespreken. 
 
Op 20 april 2016 heeft een tweede gezamenlijke vergadering met de commissie LIBE 
plaatsgevonden, terwijl noch de Commissie, noch de Raad ondertussen het initiatief had 
genomen om het toetredingsproces nieuw leven in te blazen, waarvoor – overeenkomstig de 

conclusies van het advies – de vaststelling van een herzien onderhandelingsmandaat 
noodzakelijk zou zijn. Tijdens deze vergadering hebben juridische deskundigen en 

vertegenwoordigers van de Raad, de Commissie en de Raad van Europa besproken hoe de 
bezwaren van het Hof het hoofd konden worden geboden. 

 
Deze kwestie zal in de volgende zittingsperiode nog op de agenda staan, aangezien zich 

sindsdien geen nieuwe ontwikkelingen hebben voorgedaan. 
 

12.5. Reglement 
 
Tijdens de herziening van het Reglement van het Parlement werd het voorbarig geacht 

besprekingen te voeren over twee onderwerpen in verband met de interne 
begrotingsprocedures en de toepassing van de desbetreffende regels. Deze onderwerpen 

zullen bij een toekomstige herziening aan de orde komen.  
 

12.6. Interinstitutioneel Akkoord betreffende de begrotingsdiscipline, de 
samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer 

 
In dit dossier, dat verband houdt met het pakket MFK-voorstellen voor de periode 2021-

2027, wordt gespecificeerd hoe de instellingen samenwerken bij de jaarlijkse 
begrotingsprocedure en aan enkele van de speciale instrumenten die in het kader van de 

MFK-verordening worden voorgesteld.  
 

Hoewel AFCO overeenkomstig het Reglement van het Parlement bevoegd is voor de 
beoordeling van interinstitutionele akkoorden en als zodanig verantwoordelijk is voor de 



 

 

opstelling van het verslag aan het Parlement waarin de goedkeuring of afkeuring van de 

ontwerpovereenkomst wordt voorgesteld, is BUDG bevoegd voor de onderhandelingen over 
en tenuitvoerlegging van IIA’s op het vlak van de begrotingsbevoegdheden van het 

Parlement en zal BUDG als zodanig ook een verslag over dit IIA opstellen. Overeenkomstig 
de procedure die eerder ook werd gevolgd, met name in 2007 en 2013, moeten beide 

verslagen gezamenlijk worden besproken en ter stemming worden gebracht in de plenaire 
vergadering en dient geen van beide commissies een advies op te stellen inzake het verslag 

van de andere commissie. 
 

Aangezien de onderhandelingen over het MFK 2021-2027 niet in de achtste zittingsperiode 
zijn afgerond, worden zowel de MFK-verordening als het IIA betreffende de 

begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer 
overgeheveld naar de nieuwe zittingsperiode. 

 



 

 

Bijlage 1 

 

 Goedgekeurde verslagen van de Commissie constitutionele zaken en 
nog af te handelen verslagen 
 

AFCO – Reports – 8th Legislature 
Procedure no. 

A8 = tabled text 

P8 = adopted text 

Title Rapporteur(s) 

Number of 
AFCO 

amendments 

2014/2248(INI) 

P8_TA(2017)0048 

Possible evolutions of and 
adjustments to the current 
institutional set-up of the 
European Union 

Guy 
VERHOFSTADT 

1039 

2014/2249(INI) 

P8_TA(2017)0049 

Improving the  functioning 
of the European Union 
building on the potential of 
the Lisbon Treaty 

Elmar BROK 

+ 

Mercedes BRESSO 

888 

2014/2257(INI) 

P8_TA(2015)0382 

Implementation report on 

European Citizens initiative 
(ECI) regulation 

György 
SCHÖPFLIN 127 

2015/2035(INL) 

P8_TA(2015)0395 

The reform of the Electoral 
Law of the European Union 

Danuta Maria 
HÜBNER 

+ 

Jo LEINEN 

284 

2015/2040(INI) 

P8_TA-(2015)0287 

 

Procedures and practices 

regarding Commissioner 
Hearings, lessons to be 
taken from the 2014 
process 

Richard CORBETT 

49 

2015/2041(INI) 

P8_TA(2017)0358 

Transparency, 

accountability and integrity 
in the EU institutions 

Sven GIEGOLD 

466 

2015/2343(INI) 

P8_TA(2017)0092 

Constitutional, legal and 
institutional implications of 
a common security and 

defence policy: possibilities 
offered by the Lisbon Treaty 

Esteban GONZÁLEZ 
PONS (AFCO) 

+ 

Michael GAHLER 

(AFET-SEDE) 

458 

2016/2005(ACI) 

P8_TA(2016)0081 

Interinstitutional agreement 

on Better Law-making 

Danuta Maria 

HÜBNER 97 

2016/2008(INI) 

P8_TA(2017)0095 

eDemocracy in the 

European Union: potential 

Ramón JÁUREGUI 
ATONDO 233 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/2248(INI)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0048_EN.html?redirect
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2035(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0395_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2040(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0287_EN.html?redirect
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0092_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2005(ACI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0081_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2008(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0095_EN.html?redirect


 

 

AFCO – Reports – 8th Legislature 
Procedure no. 

A8 = tabled text 
P8 = adopted text 

Title Rapporteur(s) 

Number of 
AFCO 

amendments 

and challenges 

2016/2018(INI) 

P8_TA(2018)0225 

Interpretation and 

implementation of the 
Interinstitutional 

Agreement on Better Law-
Making 

Richard CORBETT 
(AFCO) 

+ 

Pavel SVOBODA 

(JURI) 

142 

2016/2114(REG) 

P8_TA(2016)0484 

General revision of 
Parliament’s Rules of 
Procedure 

Richard CORBETT 
1283 

2016/2149(INI) 

P8_TA(2018)0186 

The implementation of the 

Treaty provisions concerning 
national Parliaments 

Paulo RANGEL 

119 

2017/2037(INI) 

P8_TA(2018)0273 

Role of cities in the 
institutional framework of 
the Union 

Kazimierz Michał 
UJAZDOWSKI 123 

2017/2054(INL) 

P8_TA(2018)0029 

 

Composition of the 
European Parliament 

Danuta Maria 
HÜBNER 

+ 

Pedro SILVA 
PEREIRA 

173 

2017/2089(INI) 

P8_TA(2019)0079 

The implementation of the 
Charter of Fundamental 
Rights of the European 
Union in the EU institutional 
framework 

Barbara SPINELLI 

100 

2017/0219(COD) 

P8_TA(2018)0098 

Proposal for a Regulation of 

the European Parliament 

and of the Council 
amending Regulation (EU, 

Euratom) No. 1141/2014 of 
the European Parliament 

and the Council of 22 
October 2014 on the statute 

and funding of European 
political parties and 
European political 
foundations 

Rainer WIELAND 

+ 

Mercedes BRESSO 

66 

2017/0220(COD) Proposal for a Regulation of 
the European Parliament 

György 
SCHÖPFLIN 

194 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2018(INI)&l=en
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0186_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2037(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0273_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2054(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0029_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2089(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0079_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0219(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0098_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0220(COD)&l=en


 

 

AFCO – Reports – 8th Legislature 
Procedure no. 

A8 = tabled text 
P8 = adopted text 

Title Rapporteur(s) 

Number of 
AFCO 

amendments 

P8_TA(2019)0153 and of the Council on the 
European citizens’ initiative 

2017/2233(ACI) 

P8_TA(2018)0030 

Revision of the framework 
agreement on relations 

between the European 
Parliament and the 
Commission 

Esteban 
GONZÁLEZ PONS 

61 

2017/0810(COD) 

P8_TA(2018)0288 

Draft decision of the 

European Parliament and of 
the Council amending 

Article 22 of the Statute of 

the European System of 
Central Banks and of the 
European Central Bank 

Danuta Maria 
HÜBNER (AFCO) 

+ 

Gabriel MATO 

(ECON) 

48 

2018/0805(CNS) 

P8_TA(2018)0107) 

Draft Council  decision 

fixing the period for the 
ninth election of 

representatives to the 
European Parliament by 
direct universal suffrage 

Danuta Maria 
HÜBNER 

2 

2017/0900(NLE) 

P8_TA(2018)0249 

Draft European Council 
decision establishing the 
composition of the 
European Parliament 

Danuta Maria 
HÜBNER 

+ 

Pedro SILVA 

PEREIRA 

0 

2018/2080(INL) 

P8_TA(2019)0080  

Draft regulation of the 
European Parliament laying 

down the regulations and 
general conditions 

governing the performance 
of the Ombudsman’s duties 

(Statute of the European 
Ombudsman) and repealing 

Decision 94/262/ECSC, EC, 
Euratom 

Paulo RANGEL 

61 

2018/2093(INI) 

P8_TA(2019)0044  

Differentiated integration Pascal DURAND 
91 

2018/2094(INI) 

P8_TA(2019)0098 

The state of the debate on 
the Future of Europe 

Ramón JÁUREGUI 
ATONDO 244 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0153_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2233(ACI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0030_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0810(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0288_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0805(CNS)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0107_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0900(NLE)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0249_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2080(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0080_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2093(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0044_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2094(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0098_EN.html?redirect


 

 

AFCO – Reports – 8th Legislature 
Procedure no. 

A8 = tabled text 
P8 = adopted text 

Title Rapporteur(s) 

Number of 
AFCO 

amendments 

 

2018/2111(INI) 

P8_TA(2019)0076 

Implementation of the 
Treaty provisions related to 
EU Citizenship 

Maite 
PAGAZAURTUND
ÚA RUIZ 

117 

2018/2112(INI) 

P8_TA(2019)0077  

Implementation of the 
Treaty provisions 

concerning enhanced 
cooperation 

Alain 
LAMASSOURE 

55 

2018/2113(INI)  

P8_TA(2019)0078  

Implementation of the 

Treaty provisions on 
Parliament’s power of 
political control over the 
Commission 

Mercedes BRESSO 

86 

2018/2114(INI) 

P8_TA(2019)0134  

Implementation of the legal 

provisions and the Joint 
Statement ensuring 

parliamentary scrutiny over 
decentralised agencies 

György 
SCHÖPFLIN 

32 

2018/2096(INI) 

P8_TA(2019)0045 

Ombudsman’s strategic 
inquiry OI/2/2017 on the 

transparency of legislative 
discussions in the 
preparatory bodies of the 
Council of the EU 

Jo LEINEN 

(AFCO) 

+ 

Yana TOOM 

(PETI) 

105 

2015/0907(APP) 

P8_TA(2018)0282  

Election of the members of 
the European Parliament by 
direct universal suffrage, 

annexed to Council Decision 
76/787/ECSC, EEC, Euratom 
of 20 September 1976 

Danuta Maria 
HÜBNER 

+ 

Jo LEINEN 

4 

2018/2170(REG) 

P8_TA(2019)0046 

Amendments to the Rules 

of Procedure affecting 
Chapters 1 and 4 of Title I; 
Chapter 3 of Title V; 
Chapters 4 and 5 of Title VII, 
Chapter 1 of Title VIII; Title 
XII; Title XIV and Annex II 

Richard CORBETT 

46 

2018/0336(COD) 

P8_TA(2019)0155  

Proposal for a Regulation of 
the European Parliament 
and of the Council 

Rainer WIELAND 
+ 15 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2111(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0076_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2112(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0077_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2113(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0078_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2114(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0134_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2096(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0045_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0907(APP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0282_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2170(REG)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0046_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0336(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0155_EN.html?redirect


 

 

AFCO – Reports – 8th Legislature 
Procedure no. 

A8 = tabled text 
P8 = adopted text 

Title Rapporteur(s) 

Number of 
AFCO 

amendments 

amending Regulation (EU, 
Euratom) No 1141/2014 as 
regards a verification 
procedure 

related to infringements of 
rules on the Protection of 

personal data in the context 
of elections to the European 
Parliament 

Mercedes BRESSO 

2018/0811(CNS) 

P8_TA(2019)0009 

Proposal for a Council 

decision amending the 
Statute of the European 
Investment Bank 

Danuta Maria 
HÜBNER 

0 

2019/0804(CNS) 

P8_TA(2019)0414 

Proposal for Amendment of 
the EIB’s Statute - Request to 

launch the Article 308 
procedure 

Danuta Maria 
HÜBNER 

0 

 

PENDING – AFCO – Reports – 8th Legislature 

INL Proposal for a Regulation 

of the European 
Parliament on the detailed 

provisions governing the 
exercise of the European 

Parliament’s right of 
inquiry replacing the 

Decision of the European 
Parliament, the Council 

and the Commission of 19 
April 1995 (95/167/EC, 

Euratom, ECSC) 

Ramón JÁUREGUI 

ATONDO 

Oral Questions: 
- B8-0613/2017 (to the 
Council) 

- B8-0614/2017 (to the 
Commission) 
Debate in Plenary on 13 
December 2017: 
PV PLENARY_P8_PV-
PROV(2017)12-13_EN 
• 22 01 2019: adoption of 
draft Questions to Council and 
Commission for oral answer 
with debate (Rule 128) (by 14 
+; 1-; 1abstention, NO RCV) on 
Negotiations with Council and 
Commission on European 
Parliament’s right of inquiry 
legislative proposal - 
AFCO/8/15393 2019/2536 
(RSP) 
Commission: 
B8-0000/2019 
O-000004/19 (COMM) 
Council 
B8-0000/2019 
O-000003/19 (CONS)  
• 29.1.2019 Motion for a 
Resolution (to wind-up the 
debate in Plenary) on 
Negotiations with the Council 
and Commission on 
Parliament’s right of inquiry 
legislative proposal was 
adopted in AFCO on 29 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0811(CNS)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0009_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0804(CNS)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0414_EN.html?redirect


 

 

PENDING – AFCO – Reports – 8th Legislature 
January 2019 with RCV 
(requested by S&D): 19 votes 
in favour, 1 against, 1 
abstention 

2018/0427

(NLE)  

Proposal for a COUNCIL 

DECISION on the 
conclusion of the 

Agreement on the 
withdrawal  

of the United Kingdom of 
Great Britain and Northern 

Ireland from the European 
Union and the European 
Atomic Energy Community 

Guy VERHOFSTADT Awaiting committee 

decision 

2016/2246
(ACI) 

Inter-institutional 

Agreement establishing a 
mandatory transparency 

register covering 
Parliament, Council and 
Commission 

Transparency Register 

contact group: 
Ra iner WIELAND (EPP) 
Jo LEINEN (S&D) 

Pi rkko RUOHONEN-LERNER 
(ECR) 
Maite PAGAZAURTUNDÚA 
RUIZ (ALDE) 
Denis DE JONG (GUE/NGL) 
Sven GIEGOLD 
(GREENS/EFA) 

Isabella ADINOLFI (EFDD) 
Edouard FERRAND (ENF) 

 

2018/2070
(ACI)  

Proposal for a 
Interinstitutional 
Agreement between the 
European Parliament, the 

Council and the 
Commission on budgetary 

discipline, on cooperation 
in budgetary matters and 

on sound financial 
management 

Charles GOERENS  

 

 

Bijlage 2 
 

 Aangenomen interpretaties van de Commissie constitutionele zaken 
 

AFCO – Interpretations – 8th Legislature 

Procedure 

number 
Title Rapporteur 

2015/2047(REG) 
P8_TA(2015)0096 

Interpretation of paragraph 1 (a) of Annex 

XVI to the Rules of Procedure (Guidelines 
for the approval of the Commission) 

 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0427(NLE)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0427(NLE)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2070(ACI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2070(ACI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0096_EN.html?redirect


 

 

AFCO – Interpretations – 8th Legislature 

Procedure 
number 

Title Rapporteur 

2015/2152(REG) 

P8_TA(2015)0295 

Interpretation of Rule 130, paragraph 3, of 
the Rules of Procedure 
(Questions for written answer) 

 

2015/2153(REG) 
P8_TA(2015)0296 

Interpretation of Rule 191 of the Rules of 

Procedure (Suspension or closure of the 
sitting) 

 

2016/2218(REG) 
P8_TA(2016)0362 

Interpretation of Rule 61(2) of the Rules of 
Procedure 

(Adoption of amendments to a Commission 
proposal) 

 

2017/2095(REG) 
P8_TA(2017)0293 

Interpretation of Rules 5 and 210a of the 
Rules of Procedure 

Rainer Wieland 
+ 
Richard Corbett 

2019/2011(REG) 
P8_TA-

PROV(2019)0164 

Interpretation of Rule 171 (1) (b) of the 
Rules of Procedure 

(Voting procedure) 

Richard Corbett 

2019/2019(REG) 
P8_TA-
PROV(2019)0393 

Interpretation of Rule 32(5), first 
subparagraph, second indent of the Rules 
of Procedure (Establishment and dissolution 
of political groups) 

Richard Corbett 

2019/2020(REG) 
P8_TA-

PROV(2019)0392 

Interpretation of Rule 149a(2) of the Rules 
of Procedure 

(Adopting and amending the agenda) 

Richard Corbett 

 

 
Bijlage 3 

 

 Aangenomen mondelinge vragen en ontwerpresoluties van de 
Commissie constitutionele zaken 
 

AFCO – Oral questions and motion for resolution – 8th Legislature 

Procedure number Title Rapporteur 

2017/2550(RSP) 

To the Commission: 
O-

000007/2017/rev.1 
B8-0205/2017 

Review of the regulation on the statute and 

funding of European political parties and 
foundations 

Danuta Maria 
Hübner 

(on behalf of the 
Committee on 
Consti tutional Affairs) 

2017/2993(RSP) 

To the Commission: 
O-000090/2017 

B8-0614/2017 

The European Parliament’s right of inquiry Danuta Maria 

Hübner 

(on behalf of the 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0295_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0296_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0362_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0293_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0164_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0164_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0393_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0393_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0392_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0392_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2017-000007_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2017-000007_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2017-000090_EN.html?redirect


 

 

AFCO – Oral questions and motion for resolution – 8th Legislature 

Procedure number Title Rapporteur 

To the Council:  
O-000089/2017 

B8-0613/2017 

Committee on 

Consti tutional Affairs) 

2017/3019(RSP) 

To the Council:  
O-000099/2017 

B8-0002/2018 

Reform of the electoral law of the European 

Union  
Danuta Maria 

Hübner 

(on behalf of the 
Committee on 
Consti tutional 
Affa i rs) 

2019/2536(RSP) 
To the Commission:  
O-000004/2019 
B8-0020/2019 
To the Council: 
O-000003/2019 
B8-0019/2019 
 

Motion for a 
Resolution: 

B8-0238/2019 

on Negotiations with the Council and 
Commission on Parliament’s right of inquiry 
legislative proposal 
 
 
 
 
 

on the negotiations with the Council and 
Commission on the legislative proposal for a 

regulation on the European Parliament’s 
right of inquiry 

Danuta Maria 

Hübner 

(on behalf of the 
Committee on 
Consti tutional 

Affa i rs) 

 

 
Bijlage 4 
 

 Toezicht van de Commissie constitutionele zaken op gedelegeerde en 
uitvoeringshandelingen 

 

Procedure number Title 

2015/2647 (DEA) 
 

Commission Delegated Regulation (EU) amending Annexes III, V 
and VII of Regulation No 211/2011 of the European Parliament 
and of the Council on the citizens’ initiative 

2015/2889(DEA) 

 

Commission Delegated Regulation on the content and functioning 

of the register of European political parties and foundations  

2018/2800(DEA)  Commission Delegated Regulation amending Annex III of 
Regulation (EU) No 211/2011 of the European Parliament and of 
the Council on the citizens’ initiative 

2019/2619(DEA) 
 

Commission Delegated Regulation replacing Annex I and 
amending Annexes II and VII to Regulation (EU) No 211/2011 of 
the European Parliament and of the Council on the citizens’ 

initiative 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2017-000089_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2017-000099_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2019-000004_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2019-000003_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2019-0238_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2647(DEA)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2889(DEA)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2800(DEA)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2619(DEA)&l=en


 

 

 

 
Bijlage 5 
 

 Goedgekeurde adviezen van de Commissie constitutionele zaken aan 
andere commissies en nog af te handelen adviezen 
 

AFCO – Opinions – 8th Legislature 

Procedure 

number 
Title Rapporteur 

NumberA
FCO 

amendm
ents 

2014/2040(BUD) 

P8_TA(2014)0036 

General budget of the European 
Union for the financial year 2015 - 
all sections 

Danuta Maria 
HÜBNER 10 

2014/2145(INI) 

P8_TA(2015)0238 

The review of the economic 

governance framework: stocktaking 
and challenges 

Sylvie GOULARD 

42 

2014/2252(INI) 

P8_TA(2016)0103 

Annual reports 2012-2013 on 
subsidiarity and proportionality 

Kazimierz 
Michał 
UJAZDOWSKI 

34 
 

2014/2253(INI) 

P8_TA(2015)0322 

30th and 31st annual reports on 
monitoring the application of EU 
Law (2012-2013) 

Fabio Massimo 
CASTALDO 32 

2014/2254(INI) 

P8_TA(2015)0286 

The situation of fundamental rights 
in the European Union (2013-2014) 

Ramón 

JÁUREGUI 
ATONDO 

57 

2014/2228(INI) 

P8_TA(2015)0252 

Recommendations to the European 

Commission on the negotiations for 
the Transatlantic Trade and 
Investment Partnership (TTIP) 

Esteban 

GONZÁLEZ 
PONS 

53 

2015/0009(COD) 

P8_TA(2015)0236 

European Fund for Strategic 
Investments 

Danuta Maria 
HÜBNER 

213 

2015/2060(INI) 

P8_TA(2016)0108 

The EU role in the framework of 
international financial, monetary 
and regulatory institutions and 
bodies 

Paulo RANGEL 

52 

2015/2074(BUD) 

P8_TA(2015)0263 

2016 Budget - Mandate for the 

Trilogue 

Danuta Maria 

HÜBNER 
NA 

2015/2104(INI) 

P8_TA(2015)0403 

The role of the EU within the UN - 

how to better achieve EU foreign 
policy goals 

David 
McALLISTER 41 

2015/2132(BUD) General budget of the European 

Union for the financial year 2016 - 

Danuta Maria 
 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/2040(BUD)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2014-0036_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2145(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0238_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2252(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0103_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2253(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0322_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2254(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0286_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2228(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0252_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0009(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0236_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2060(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0108_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2074(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0263_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2104(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0403_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2132(BUD)&l=en


 

 

AFCO – Opinions – 8th Legislature 

Procedure 

number 
Title Rapporteur 

NumberA
FCO 

amendm

ents 

P8_TA(2015)0376 all sections HÜBNER 

2015/2128(INI) 

P8_TA(2016)0071 

Annual Report 2014 on the 

Protection of the EU’s Financial 
Interests - Fight against fraud 

Mercedes 
BRESSO 28 

2015/2156(DEC) 

P8_TA(2016)0418 

Discharge 2014: EU general budget - 
Council and European Council 

Pascal DURAND 
27 

2015/2254(INL) 

P8_TA(2016)0409 

Establishment of an EU mechanism 
on democracy, the rule of law and 
fundamental rights 

György 
SCHÖPFLIN 81 

2015/2283(INI) 

P8_TA(2017)0210 

Annual report 2014 on subsidiarity 
and proportionality 

Kazimierz 
Michał 
UJAZDOWSKI 

66 

2015/0906(COD) 

P8_TA(2016)0278 

Transfer to the General Court of the 

EU of jurisdiction at first instance in 

disputes between the Union and its 
servants 

Danuta Maria 

HÜBNER 
 

2015/0270(COD) 

 

Proposal for a Regulation of the 
European Parliament and of the 

Council amending Regulation (EU) 
806/2014 in order to establish a 
European Deposit Insurance Scheme 

Danuta Maria 
HÜBNER 

36 

2015/2344(INI) 

P8_TA(2017)0050 

Budgetary capacity for the euro area Paulo RANGEL 
86 

2015/2353(INI) 

P8_TA(2016)0309 

Preparation of the post-electoral 
revision of the MFF 2014-2020: 

Parliament’s input ahead of the 
Commission’s proposal 

Pedro SILVA 
PEREIRA 

29 

2016/2009(INI) 

P8_TA(2016)0485 

The situation of fundamental rights 
in the European Union in 2015 

Cristian DAN 
PREDA 

50 

2016/2047(BUD)P

8_TA(2016)0475 

General budget of the European 

Union for the financial year 2017 - 
all sections 

György 

SCHÖPFLIN 4 

2015/2326(INI) 
P8_TA(2016)0385 

Monitoring the application of Union 
law: 2014 Annual Report 

Gerolf 
ANNEMANS 

NA 

2016/2052(INI) 

P8_TA(2016)0435 

European Defence Union David 
McALLISTER 

66 

2016/2055(INI) 

P8_TA(2017)0022 

The role of whistle-blowers in the 
protection of the EU´s financial 
interests 

Morten 
MESSERSCHMIDT 40 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0376_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2128(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0071_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2156(DEC)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0418_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2254(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0409_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2283(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0210_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0906(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0278_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0270(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2344(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0050_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2353(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0309_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2009(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0485_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2047(BUD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2047(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0475_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2326(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0385_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2052(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0435_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2055(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0022_EN.html?redirect
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Procedure 

number 
Title Rapporteur 

NumberA
FCO 

amendm

ents 

2015/2329(INI) 
P8_TA(2017)0063 

Implementation report on Europe 
for Citizens 

Kazimierz Michał 
UJAZDOWSKI 

28 

2016/2224(INI) 

P8_TA(2017)0402 

Legitimate measures to protect 
whistle-blowers acting in the public 

interest when disclosing the 
confidential information of 
companies and public bodies 

Fabio MASSIMO 
CASTALDO 

74 

2016/0823(CNS) 

P8_TA(2017)0023 

List of third States and organisations 

with which Europol shall conclude 
agreements 

Danuta Maria 
HÜBNER NA 

2017/2010(INI) 

P8_TA(2018)0120 

Annual Reports 2015-2016 on 
subsidiarity and proportionality  

Cristian DAN 
PREDA 

41 

2017/2011(INI) 

P8_TA(2017)0421 

Monitoring the application of EU law 
2015 

Kazimierz Michał 
UJAZDOWSKI 

59 

2017/0035(COD)  Proposal for a Regulation of the 
European Parliament and of the 

Council amending Regulation (EU) 
No 182/2011 laying down the rules 

and general principles concerning 
mechanisms for control by Member 

States of the Commission’s exercise 
of implementing powers 

Pascal DURAND 

43 

2017/2043(BUD) 
P8_TA(2017)0302 

2018 Budget - Mandate for the 
Trilogue 

Danuta Maria 
HÜBNER 

NA 

2017/2044(BUD) 

P8_TA(2017)0458 
 

General budget of the European 

Union for the financial year 2018 - 
all sections 

Danuta Maria 
HÜBNER 5 

2017/2052(INI) 

P8_TA(2018)0075 

The next MFF: preparing the 

Parliament’s position on the MFF 
post-2020 

Gerolf 
ANNEMANS 31 

2017/2053(INI) 
P8_TA(2018)0076 

Reform of the European Union’s 
system of own resources 

Mercedes 
BRESSO 

30 

2017/2069(INI) 

P8_TA(2017)0487 
 

EU Citizenship Report 2017: 
Strengthening Citizens’ Rights in a 
Union of Democratic Change 

Cristian DAN 
PREDA 42 

2017/2131(INL) 

P8_TA-PROV(2018)0340 

The situation in Hungary (pursuant 
to the European Parliament 
resolution of 17 May 2017) 

Maite 
PAGAZAURTUND
ÚA RUIZ 

32 

2017/0232(COD) Proposal for a regulation of the Danuta Maria 45 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2329(INI)&l=en
file://///ipolbrusnvf01/afco/wpdoc/14_BILAN%20DE%20LA%208eme%20LEG_AFCO/P8_TA(2017)0063
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2224(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0402_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0823(CNS)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0023_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2010(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0120_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2011(INI)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0421_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0035(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2043(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0302_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2044(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0458_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2052(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0075_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2053(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0076_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2069(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0487_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2131(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0340_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0232(COD)&l=en
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Procedure 

number 
Title Rapporteur 

NumberA
FCO 

amendm

ents 

P8_TA-PROV(2019)0375 European Parliament and of the 
Council amending Regulation (EU) 
No 1092/2010 on European Union 
macro-prudential oversight of the 
financial system and establishing a 
European Systemic Risk Board 

HÜBNER 

2017/0326(COD) 
P8_TA-PROV(2018)0426 

 

Regulation of the European 
Parliament and of the Council 

amending Regulation (EU) No 
1093/2010 as regards the location of 
the seat of the European Banking 
Authority 

Fabio MASSIMO 
CASTALDO 

5 

2017/0328(COD) 

P8_TA-PROV(2018)0427 

Regulation of the European 
Parliament and of the Council 
amending Regulation (EC) No 

726/2004 as regards the location of 
the seat of the European Medicines 
Agency 

Mercedes 
BRESSO 

8 

2017/2273(INI) 

P8_TA(2018)0268 

Monitoring the application of EU law 
2016 

Kazimierz Michał 
UJAZDOWSKI 

39 

2017/0335(CNS)  Proposal for a Council Directive 
laying down provisions for 

strengthening fiscal responsibility 
and the medium-term budgetary 
orientation in the Member States 

György 
SCHÖPFLIN 

(became rapporteur for 
the opinion on 21 
November 2018 since 
Claudia Tapardel resigned 
as a result of the vote) 

12 

2018/2024(BUD) 
P8_TA-PROV(2018)0311 

2019 Budget – Mandate for the 
Trilogue 

Danuta Maria 
HÜBNER 

NA 

2018/2046(BUD) 

P8_TA-PROV(2018)0404 

General budget of the European 
Union for the financial year 2019 - 
all sections 

Danuta Maria 
HÜBNER 4 

2018/0900(COD) 

P8_TA-PROV(2019)0179 

Proposed amendments to Protocol 
No 3 on the Statute of the Court of 
Justice of the European Union 

Morten 
MESSERSCHMID
T 

13 

2018/0106(COD) 

P8_TA-PROV(2019)0366 

Proposal for a Directive of the 
European Parliament and of the 
Council on the protection of persons 
reporting on breaches of Union law 

Ramón 
JÁUREGUI 
ATONDO 

250 

2018/0136(COD) 

P8_TA-PROV(2019)0349 

Proposal for a Regulation of the 
European Parliament and of the 

Helmut SCHOLZ 
121 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0375_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0326(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0426_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0328(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0427_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2273(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0268_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0335(CNS)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2024(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0311_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2046(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0404_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0900(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0179_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0106(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0366_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0136(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0349_EN.html?redirect
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Procedure 

number 
Title Rapporteur 

NumberA
FCO 

amendm

ents 

Council on the protection of the 
Union’s budget in case of 
generalised deficiencies as regards 
the rule of law in the Member States 

2018/2099(INI) 

P8_TA-PROV(2018)0514 

Annual report on the 
implementation of the Common 
Security and Defence Policy 

Paulo RANGEL 
35 

2018/0207(COD) 

P8_TA-PROV(2019)0000 

Proposal for a Regulation of the 

European Parliament and of the 
Council establishing the Rights and 
Values programme 

Josep Maria 
TERRICABRAS 

108 

2018/0166R(APP) 

P8_TA-PROV(2018)0449 

Interim report on the Multiannual 
Financial Framework 2021-2027 – 

Parliament’s position in view of an 
agreement 

Fabio MASSIMO 
CASTALDO 

44 

2017/0333R(APP) 
P8_TA-PROV(2019)0218 

Establishment of the European 
Monetary Fund 

Danuta Maria 
HÜBNER 

27 

2019-2010(BUD)  2020 Budget Mandate for the 
Trilogue 

Alain 
LAMASSOURE 

NA 
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2011/0073(COD) 

 

Amendment to Regulation (EC) No 
1049/2001 regarding public access 
to European Parliament, Council and 
Commission documents 

Helmut SCHOLZ 

2017/0333(APP) 

 

Proposal for a Council Regulation on 
the Establishment of the European 
Monetary Fund 

Danuta Maria HÜBNER 

2017/0360(NLE) 

 

Proposal for a Council decision on 

the determination of a clear risk of a 

serious breach by the Republic of 
Poland of the rule of law 

Maite PAGAZAURTUNDÚA 

RUIZ 

2018/0135(CNS) 

 

Proposal for a Council Decision on 
the system of Own Resources of the 
European Union 

Jasenko SELIMOVIC 

2018/0166(APP) 

 

Proposal for a Council regulation 

laying down the multiannual 
financial framework for the years 

Fabio MASSIMO CASTALDO 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2099(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0514_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0207(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0407_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0166R(APP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0333R(APP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0218_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2010(BUD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0073(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0333(APP)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0360(NLE)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0135(CNS)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0166(APP)&l=en
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2021 to 2027 

 BUDGET 2020 Alain LAMASSOURE 

Bijlage 6 
 

 Openbare hoorzittingen en workshops georganiseerd door de 
Commissie constitutionele zaken 

 

AFCO – Hearings and Workshops – 8th Legislature 

Title and poster Date Experts 

Hearing Commissioner-designate 
 
Frans TIMMERMANS, First Vice-
President of the European 
Commission, in charge of Better 
Regulation, Inter-Institutional 

Relations, the Rule of Law and the 
Charter of Fundamental Rights  

07/10/2014 (The CoP decided that the First Vice-
President designate Frans Timmermans 
(foreseen to be auditioned jointly by AFCO, 

LIBE and JURI), would be auditioned in a 
hearing under the format of CoP open to all 
Members. The reason advanced for this 
decision is the horizontal nature of the 

functions of the Vice-President) 

Workshop (Policy Department): 

 
Challenges in  Constitutional 

Affairs in the new term: taking 
stock and looking forward 

 

06/11/2014 ● Yves Bertoncini 

● Uwe Puetter 
● Olivier Costa 

● Wolfgang Wessel 
● Monica Claes 

● Steve Peers 
● Carlos Closa Montero 

● Luciano Bardi  
● Enrico Calossi 
● Marta Ballesteros 

● David Coen 

Hearing 
 
The reform of the European 
Electoral Law 
 

04/12/2014 ● Andrew Duff, both former MEP and 
AFCO Rapporteur on the 
modification of the Act concerning 
the election of the members of the 
European Parliament by direct 



 

 

AFCO – Hearings and Workshops – 8th Legislature 

Title and poster Date Experts 

 

universal suffrage of 20 September 
1976 

● Friedrich Pukelsheim, former 
Professor (professor emeritus) of 
the Institute for Mathematics at the 
University of Augsburg 

● Brendan O’Leary, Lauder Professor 
of Political Science at the University 
of Pennsylvania 

● Roberto d’Alimonte, full Professor 

of Political Science at the 
Department of Political Science at 
the University of Florence 

● Yves Bertoncini, Director of the 
Notre Europe Institute Jacques 
Delors in Paris 

Hearing AFCO 

European Youth Hearing (EYE) 

20/03/2015 The European Youth Event (EYE) was created by 
the European Parliament in 2013, as a  new forum 
for discussing with young people.  

Idea Givers: 

● Madeeha Mehmood 

● Loredana Urzica 
● Michael Mayer 

Hearing (AFCO, with PETI 
associated) 

 
Lessons to be drawn from the 

implementation of the European 
Citizens’ Initiative(ECI) regulation 

 

26/02/2015 ● Carsten Berg, General Coordinator 
of “The ECI Campaign” 

● Philippe Poirier holder of the Chair 
in parliamentary studies at the 

University of Luxembourg 
● Jean-Luc Sauron, associate 

professor of International law at 
the Paris-Dauphine University 

Other speakers: 
● Frans TIMMERMANS, First Vice-

President of the European 

Commission 
● Pablo Sánchez Centellas, 

Spokesperson for the organizers of 
the successful ECI on the Right to 

Water 
● Prisca Merz, Director of the ECI End 

Ecocide in Europe 
● Ernst Johansson, lawyer 

representing the rejected ECI - the 



 

 

AFCO – Hearings and Workshops – 8th Legislature 

Title and poster Date Experts 

 
 

Minority SafePack case 
● Ian Harden, Secretary-General, 

European Ombudsman 
● Anne-Marie Sigmund, CESE 
● Tamás Molnár, adjunct professor, 

Corvinus University of Budapest, 
Institute of International Studies 

● Francisco Polo, International 
petitioning platform Change.org 

● Susana del Río Villar, author and 

director of the EU project: 
Upgrading Europe 

● Diana Wallis, former PETI 
rapporteur on the ECI Regulation 

● Carlo Casini, former AFCO Chair 
● György Schöpflin, EP rapporteur on 

the implementation of Regulation 
211/2011 

● Beatriz Becerra, PETI rapporteur on 
the implementation of Regulation 
211/2011 

Joint-Hearing AFCO, CONT, LIBE, 
JURI 

 
Towards a high degree of 

accountability, transparency and 
integrity in the EU institutions 

 
 
 

26/03/2015 ● Raj Chari 
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Title and poster Date Experts 

Joint-Hearing AFCO, ECON 
 

Institutional aspects of the new 
rules on economic governance 

and the role of the Eurogroup 
 

 

05/05/2015 Experts AFCO: 
● Paul Craig, University of Oxford 

● Daniela Schwarzer, Senior Director 
of Research and Director of the 

Europe Programme, German 
Marshall Fund 

● Mario La Torre, Professor of 
Economics of Financial 

Intermediaries, La Sapienza 
University 

 
Experts ECON:  
● Daniel Gros, Director of Economic 

Policy Studies CEPS 
● René Repasi, Scientific coordinator 

of the European Research Centre 
for Economic and Financial 
Governance of Universiteit Leiden 

● Xavier Ragot, Director of 
Observatoire Français des 
Conjonctures Économique (OFCE) 

Hearing (AFCO)  

 
The institutional future of the 

European Union within and 
beyond the Treaty of Lisbon 

 

26/05/2015 ● René Repasi, European Research 

Centre for Economic and Financial 
Governance 

● Marise Cremona, European 
University Institute 

● Sergio Carrera, Centre for European 
Policy Studies 

● Antonio Padoa Schioppa, 
Università degli Studi di Milano 

● Christian Calliess, Freie Universität 
Berlin  

● Andrew Duff, former Member of 
the European Parliament 

● Markku Markkula (President of the 
Committee of the Regions) 

● Luca Jahier (President of Group III 
“Various Interests” of the European 

Economic and Social Committee) 
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Title and poster Date Experts 

Workshop AFCO (Policy 
Department) 

 
The best practices in legislative 

and regulatory processes in a 
constitutional perspective 

 

 

17/06/2015 ● Andrea Renda, Center for European 
Policy Studies 

● Arnout Mijs, Clingendael 
● Rachel Shub, Office of the United 

States Trade Representative 
● Malgorzata Kaluzynska, Ministry of 

Foreign Affairs of Poland, EU 
Economic Department 

Workshop AFCO (Policy 
Department) 
 
Transparency, accountability and 
integrity in the EU institutions 
 

 

22/09/2015 (Study Pol icy Department on Declarations of 

Financial interests and their Scrutiny in the 
Nacional Legislatures) 

● Janos Bertok, Head of the Public 
Sector Integrity Division, Public 

Governance Directorate of the 

OECD 
● David Coen, Director of the School 

of Public Policy at the University 
College London and author of the 

study on “Institutional and 
Constitutional aspects of special 

interest representation” 
● Roland Blomeyer, Blomeyer & 

Sanz, author of the study 
“Declarations of financial interests 

and their scrutiny in the national 
legislatures” 
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Joint-Hearing AFCO-AFET 

The Common Foreign and 

Security Policy under the Treaty 
of Lisbon: unlocking its full 

potential 

 

13/10/2015 

(AFET slot) 

Experts AFCO: 
● Panos Koutrakos  

● Stefano Silvestri  

Experts AFET 

● Nicolai von Ondarza 
● Olivier de France 

Hearing (JURI, with AFCO 
associated) 

 
The Interinstitutional Agreement 

on Better Regulation 

 

13/10/2015 

(JURI slot) 

Expert JURI: 
● William Robinson, Associate Fellow 

at Institute of Advanced Legal 
Studies, University of London, UK 

Other speakers: 

● Angelika Niebler, MEP 
● József Szájer, MEP  

● Sylvia-Yvonne Kaufmann, MEP  
● Sajjad Karim, MEP 

● Kostas Chrysogonos, MEP 
● Heidi Hautala, MEP 
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Title and poster Date Experts 

Hearing 
 

Parliamentary scrutiny over the 
executive in the European Union 

 

19/11/2015 ● Christine Neuhold, Special Chair EU 
Democratic Governance, 

Department of Political Science, 
Faculty of Arts and Social Sciences, 

Maastricht University 
● Olivier Rozenberg, Associated 

Professor in Political Sciences, 
Centre d’études européennes de 

Sciences Po, Paris 
● Philippe Poirier, Holder of the Chair 

of Parliamentary Studies Research 
in the Chamber of Deputies of 
Luxembourg, Head of the collection 
on parliamentary studies - Editions 
Larcier, Associate Professor of 
Political Sciences at the College of 
Bernardins & at the University of 
Paris Sorbonne (Celsa) 

Joint-Hearing LIBE-AFCO 
 
Respect for Democracy, 

Fundamental rights and the Rule 
of law: the role of the judiciary 
 

 

22/02/2016 
(in the framework of enhanced cooperation 
(Rule 53 +)) AFCO opinion to LIBE on the 
Establishment of an EU mechanism on 
democracy, the rule of law and fundamental 
rights  (2015/2254(INL)) (rapporteur György 

Schöpflin) 

AFCO expert: 

● Miklos Szantho, managing director 
and head analyst of Centre of 

Fundamental Rights (Alapjogokért 
Központ) 

Other speakers: 

● Michal Bobek, Advocate General, 
Court of Justice of the European 

Union  
● Angelika Nussberger, Judge, 

European Court of Human Rights 
● Jean De Codt, First President, Court 

of Cassation (Belgium) and Member 
of the Network of the Presidents of 

the Supreme Judicial Courts of the 
EU 

● Dariusz Zawistowski, National 
Council of the Judiciary of Poland, 

Member of the European Network 
of Councils for the Judiciary 
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Title and poster Date Experts 

Hearing AFCO 
 

e-Democracy in the European 
Union: potential and challenges 

 

14/03/2016 
(this hearing is an element for the preparation of 
the report: 
eDemocracy in the European Union: potential and 
chal lenges (2016/2008(INI)) of Ramón Jáuregui 

Atondo) 

● Roberto Viola, Director-General, 
DG CONNECT, European 
Commission 

● Rafał Trzaskowski, former Polish 
Minister for the Administration and 
Digitalization and former MEP 

● Elena García Guitián, Professor of 
Political Sciences and 
Administration at the Autonomous 
University of Madrid 

● Alexander Trechsel, Professor of 
Political Science and Head of the 
Department of Political and Social 
Sciences of the European University 
Institute 

● Elisa Lironi, ECAS Digital Democracy 
Coordinator 

● Josephine Shaw, Milieu Limited’s 

Senior Expert  
 

 

Joint-Hearing JURI, LIBE, AFCO, 
PETI  

 
Union citizenship in practice: our 

common values, rights and 
democratic participation 

15/03/2016 Hearing jointly organized by the European 
Commission (DG Justice and Consumers) and the 
European Parliament (LIBE, PETI, AFCO and JURI 

Committees) 

● Paul Nemitz, Director of 
Directorate for Fundamental rights 

and Union citizenship, DG Justice 
and Consumers, EC 

● Andrew Duff, Visiting Fellow, 
European Policy Centre 

● Yves Bertoncini, Director of the 
Jacques Delors Institute 

● Carmen Preising, Head of Unit, 
Work Programme and Stakeholder 

Consultation, Secretariat-General, 
EC 

● Ida Birkvad Sørensen, Member of 
the Board, European Youth Forum 
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Title and poster Date Experts 

Hearing AFCO 

Accession to the European 

Convention on Human Rights 
(ECHR): stocktaking after the ECJ’s 

opinion and way forward 

 

20/04/2016 ● Sonia MORANO-FOADI, Reader in 
Law (Associate Professor) and 

Director of the Centre for Legal 
Research and Policy Study at the 

Law School, Oxford Brookes 
University 

● Stelios ANDREADAKIS, Lecturer in 
Law from the University of Leicester 

Other speakers: 
● Martijn DE GRAVE, Head of Legal 

and Institutional Affairs, 
Coordinator for Justice and Home 
Affairs (Dutch Permanent 

representation, Council Presidency) 
● Johannes KRÄMER, Legal Adviser at 

the Legal Service of the European 
Commission 

● Jörg POLAKIEWICZ, Director at the 
Legal Advice and Public 

International Law Directorate of the 
Council of Europe 

● Jean-Paul JACQUÉ, Honorary 
Director General of the Legal 

Service of the Council of the 
European Union 

● Ricardo PASSOS, Director for 
Institutional and Parliamentary 
Affairs of the Legal Service of the 

European Parliament 

Hearing AFCO, with AFET 
associated 
 
The role of the EU in 
international organisations 

including the United Nations 

15/06/2016 AFCO experts: 
● Jan Wouters, Full Professor of 

International Law and International 
Organizations, and Director at the 
Leuven Centre for Global 

Governance Studies - Institute for 
International Law, KU Leuven 

(Belgium) 
● Mateusz Irmiński, Attorney-at-law 

at the “Sołtysiński Kawecki & 
Szlęzak” law firm in Warsaw 

(Poland) 

AFET expert: 
● Jonas Jonsson, Head of Division, 
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Title and poster Date Experts 

 

Multilateral Relations at the 
European External Action Service 
(EEAS) 

Workshop (Policy Department) 

After the UK Referendum: 
Future Constitutional 
Relationship of the United 
Kingdom with the European 
Union 
 

05/09/2016 ● Francisco Aldecoa Luzárraga, 
Fundacion Alternativas / 
Unversidad Complutense de Madrid 

● Mercedes Guinea Lorenete, 
Fundacion Alternativas / 
Unversidad Complutense de Madrid 

● René Repasi, EURO-CEFG, 
University of Rotterdam 

● Steve Peers, Professor, University 
of Essex 

 
 

 

Mini-Hearing AFCO  
 

The constitutional relationship of 
the United Kingdom with the 

European Union: the 
consequences of the results of 
the referendum of 23 June 2016 

29/09/2016 
● Guntram Wolff (Director of 

Bruegel) 

● Giorgio Maganza (former Director 
for Institutional Affairs at the 

Council of the EU) 
● Yves Bertoncini (Director of 

Institute Jacques Delors - Notre 
Europe) 

Hearing AFCO 

European Youth Hearing (EYE) 

08/11/2016 The EYE speed hearings - in line with the Bureau 
note of last 23 May - are meant to be a political 
fol low-up to the EYE that was held in Strasbourg 
last May, which gathered over 7.500 young people 

discussing the future of Europe. Several EYE speed 
hearings are currently taking place in various 
parl iamentary committees 
The European Youth Event (EYE) was created by 
the European Parliament in 2013, as a  new forum 

for discussing with young people.  
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Title and poster Date Experts 

 

Topics selected for the hearing  
• The future of Europe after Brexit  
• Active ci tizenship 

Idea Givers: 

● Nikolaus Edlinger 

● Leonie Sloots 
● Seyi Akiwowo 

Hearing AFCO 

What constitutional paths for the 
future development of the 
Union? 

29/11/2016 ● Mario Monti, Chair of the High 
level group on own resources, 
former Prime Minister of Italy and 
European Commissioner 

● António Vitorino, Former European 
Commissioner 

Hearing AFCO 

Constitutional implications of 
referenda on European issues 

 

05/12/2016 AFCO experts: 
● Federico de Montalvo, Assistant 

Professor of Constitutional Law, 

Comillas Pontifical University; Vice-
Chair, Spanish Bioethics 

Committee; Member, International 
Bioethics Committee of UNESCO 

● Richard Rose, FBA, Director, Centre 
for the Study of Public Policy, U. of 

Strathclyde and Visiting Prof. 
European U. Institute Florence; 

Wissenschaftszentrum Berlin 

Policy Department experts 
(presentation of a study entitled 

“Referendums on EU matters”): 
● Mario Mendez, Senior Lecturer, 

Department of Law, Queen Mary 
University of London (QMUL) and 

Co-Director, Centre for European 
and International Legal Affairs 

(QMUL), and by 
● Fernando Mendez, Senior 

Researcher, Centre for Research on 
Direct Democracy, University of 

Zurich 

Workshop (Policy Department) 

The composition of the European 
Parliament 
 

30/01/2017 (co-rapporteurs Danuta Hübner and Pedro Silva 

Pereira) 
● Friedrich Pukelsheim, Institut für 

Mathematik, University of 
Augsburg 
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Title and poster Date Experts 

● Victoriano Ramírez González, 
Department of Applied 
Mathematics, University of 
Granada 

● Wojciech Słomczyński, Institute of 
Mathematics, Center for 
Quantitative Research on Politics, 
Jagiellonian University of Cracow 

Workshop (Policy Department) 

Democratic Complementarity: 

Implementing the Treaty 
Provisions on National 

Parliaments 

 

20/03/2017 (Workshop in the framework of the discussions on 
the Implementing report of Paulo Rangel “The 
implementation of the Treaty provisions 

concerning national Parliaments” (2016/2149 
(INI)) 

● Olivier Rozenberg, Associate 
Professor, Centre d’études 

européennes, Sciences Po (Paris) 
● Diane Fromage, Assistant 

Professor, Faculty of Law, 

Maastricht University 
● Luís Heleno Terrinha, Guest 

Professor, Porto Faculty of Law, 
Universidade Católica Portuguesa 

Hearing AFCO 
 
The development of a European 

“demos” 

20/03/2017 ● Peter Wagner (Professor at the 
University of Barcelona) 

● Daniel Innerarity (Professor at the 
University of Basque Country) 

● Kalypso Nicolaïdis (Professor of 

International Relations, University 
of Oxford; Director, Center for 

International Studies, DPIR) 
● Aidan O’Sullivan (the 

Ombudsman’s Head of Cabinet, on 
behalf of the European 

Ombudsman) 



 

 

AFCO – Hearings and Workshops – 8th Legislature 

Title and poster Date Experts 

 

Workshop (Policy Department) 
 
The Impact and Consequences of 
Brexit on ‘Vested’ Rights of EU 
Citizens Living in the UK and 
British Citizens Living in the EU-
27 

21/03/2017 ● Antonio Fernández Tomás, 
Professor of Public International 
Law, University of Castilla-La 
Mancha 

● Diego López Garrido, Professor of 
Constitutional Law, University of 
Castilla-La Mancha FUNDACIÓN 
ALTERNATIVAS 

Hearing AFCO 

Implementation of the Treaty 
provisions concerning National 

Parliaments: the way forward 

 

02/05/2017 ● Ingof Pernice, Research Director on 

Global Constitutionalism from the 
Humboldt Institute for Internet and 

Society, Berlin 
● Carlo Casini, former AFCO Chair 

and former rapporteur on national 
Parliaments 

● Ludwik Dorn, former Polish Sejm 
Speaker 
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Title and poster Date Experts 

Hearing AFCO 

BREXIT: constitutional challenges 

and implications 

 

 

 

20/06/2017 ● Sionaidh Douglas-Scott, 
Anniversary Chair in Law, Queen 

Mary University of London 
● Piet Eeckhout, Professor of EU Law, 

University College London, Faculty 
of Laws 

● Christophe Hillion, Professor of 
European Law at the University of 

Leiden and at the University of 
Gothenburg 

 
 
 
 

Hearing AFCO 

 
Regulation 1141/2014 on the 
statute and funding of European 

political parties and foundations 
 

12/07/2017 ● Rainer Wieland and Ulrike 

Lunacek, EP Vice-Presidents in 
charge of the European political 
parties; 

● Didier Klethi, Director General DG 
Finance European Parliament; 

● Ilze Juhansone, Deputy Secretary 
General of the European 

Commission; 
● Michael Adam, Director of the 

Authority for the European Political 
Parties and Foundations 

Hearing AFCO 

Origins and development of sub-
groups of Member States within 
the EU and its impact in the 
integration process 

28/09/2017 ● Charles de Marcilly, Fondation 
Robert Schuman, Head of Brussels 
Office 

● Anna-Lena Kirch, Program 
Coordinator Alfred von Oppenheim 
Center for European Policy Studies, 
German Council on Foreign 
Relations 

● Jacques Ziller, Professor of 
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Title and poster Date Experts 

 

European Law, University of Pavia, 
Department of Political and Social 
Sciences  

Workshop (Policy Department) 

 
The impact and consequences of 

Brexit on the devolved 
administrations of Scotland, 

Wales and Northern Ireland and 
on the Overseas Territory of 

Gibraltar 

 

28/09/2017 ● Jonathan Tonge, Professor, 

University of Liverpool 
● Michael Keating, Professor, 

University of Aberdeen 

Hearing AFCO 

The constitutional implications of 

the different scenarios for the 
future of the Union 

21/11/2017 ● Luís Miguel Poiares Pessoa 
Maduro, Professor, Director of the 
EUI School of Transnational 
Governance, European University 

Institute 
● Cristina Elías Méndez, Profesora 

Titular de Derecho Constitucional, 
Universidad Nacional de Educación 

a Distancia (UNED), Facultad de 
Derecho  

● René Repasi, Scientific Coordinator 
of the European Research Centre 
for Economic and Financial 
Governance (EURO-CEFG) of the 
Universities of Leiden, Delft and 
Rotterdam 
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Workshop (Policy Department) 

 
Brexit and the issue of the 

jurisdiction over the Withdrawal 
Agreement and the future 

relationship agreement between 
the EU and the UK 

21/11/2017 ● Antonio Fernández Tomás, 

Professor of Public International 
Law, University of Castilla-La 

Mancha 
● Steve Peers, Professor, University 

of Essex 

Workshop (Policy Department) 
 
The implications of Brexit on the 
Irish border 

 

28/11/2017 ● David Phinnemore (UK), Professor 
of European Politics; Dean of 
Education (Queen’s University 
Belfast); Visiting Professor (College 

of Europe, Bruges) 
● Katy Hayward (UK), Reader in 

Sociology (Queen’s University 
Belfast); Senior Research Fellow 

(Senator George J. Mitchell 
Institute for Global Peace, Security 
and Justice) 

● Lars Karlsson (Sweden), President 
of KGH Border Services; Former 

Director of World Customs 
Organization; Deputy Director 
General of Swedish Customs 

● John Temple Lang (Ireland) 
Solicitor; Adjunct Professor in 
Trinity College Dublin; Senior 

Research Fellow in Oxford 
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Joint Hearing AFCO-PETI 

Revision of the ECI legal 

framework: Assessing the 
Commission Proposal for a new 

Regulation on the European 
Citizens’ Initiative (2017/0220 
(COD)) 

 

21/02/2018 

(PETI slot) 

AFCO experts: 
● Imants Breidaks, CEO of citizens’ 

initiative platform in Latvia, 
Manabals.lv 

● James Organ, Lecturer in Law at the 
School of Law and Social Justice, 

University of Liverpool 

Hearing AFCO 

Globalisation “trilemma”: how to 

reconcile globalisation, democracy 
and welfare - lessons for the EU 

25/04/2018 ● Davide Cadeddu, professor of 
political theory at the University of 

Milan and executive editor of 
“Glocalism: Journal of Culture, 
Politics and Innovation” 

● Susan George, President of the 
Transnational Institute in 
Amsterdam and Fellow of the Royal 
Society of Arts 

● Ingolf Pernice, Research Director 
on Global Constitutionalism from 
the Humboldt Institute for Internet 
and Society, Berlin 

● Daniel Gros, Director Centre for 
European Policy Studies, Brussels  
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Workshop (Policy Department) 

The consequences for the EU of 
the future relationship agreement 

with the United Kingdom 

 

24/05/2018 ● Federico Fabbrini, Full Professor of 

European Law School of Law & 
Government and Principal of the 

Brexit Institute, Dublin City 
University 

● Franklin Dehousse, Professor of EU 
Law, University of Liège, Former 

Judge of the Court of Justice of the 
EU 

● Michael Dougan, Professor of 
European Law and Jean Monnet 
Chair in EU Law, University of 

Liverpool 

Hearing LIBE, in association with 

ITRE, JURI, AFCO 

FACEBOOK/CAMBRIDGE 

ANALYTICA CASE 

 

04/06/2018 
25/06/2018 
02/07/2018 

Public hearings organised by LIBE in 

association with ITRE, AFCO and JURI to carry 
out an analysis of the various aspects of 
personal data protection 
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Hearing AFCO 

Legality and legitimacy in the 

European integration process 

 

20/06/2018 

 

● Julian Plottka, Institut für 
Europäische Politik e.V., Berlin 

● Warren J. Newman, Senior General 
Counsel, Constitutional, 

Administrative & International Law 
Section, Department of Justice of 

Canada 
● Eleanor Spaventa, Dipartimento di 

Studi Giuridici, Università Bocconi 

AD-HOC Hearing AFCO 

The withdrawal agreement 

between the EU and the UK 

 

24/09/2018 ● René Repasi, Scientific Coordinator 
of the European Research Centre 
for Economic and Financial 
Governance (EURO-CEFG) of the 

Universities of Leiden, Delft and 
Rotterdam 

● Christophe Hillion, Professor of 

European Law, University of Oslo 
and University of Leiden 
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Hearing AFCO 

Institutional structure and 

governance of existing forms of 
enhanced cooperation 

 

24/09/2018 (in the framework of two AFCO reports: the 
implementation report on the Treaty provisions 
concerning enhanced cooperation 

(2018/2112(INI)) (Rapporteur: Alain Lamassoure) 
and the own-initiative report on Differentiated 
integration (2018/2093(INI)) (Rapporteur: Pascal 

Durand) 

● H.E. Ambassador Alexander 

Kmentt, Austrian Permanent 
Representative to the Political and 

Security Committee 

● Peter Csonka, Head of Unit for 
Criminal Law in DG Justice of the 
European Commission 

● Maria Isabel Martinez del Peral, 

Legal Adviser of the European 
Commission Legal Service 

● Maria Teresa Fabregas Fernandez, 
Director for Indirect Taxation and 

Tax administration, DG TAXUD of 
the European Commission 

● Arnout Molenaar, Senior Expert 
Defence Policy Matters, Crisis 

Management and Planning 
Directorate, European External 

Action Service 
● Michael Simm, Head of Strategy 

and Policy Unit at the European 
Defence Agency 

● Hubert Legal, Legal Adviser to the 

European Council and Director-
General of the Council Legal Service  

Hearing AFCO 

Parliament’s powers of political 
control over the Commission after 

Lisbon: lessons learnt and the way 
forward 

10/10/2018 (in the framework of the AFCO “Implementation 
report on the Treaty provisions on Parliament’s 

powers of political control over the Commission” 
(2018/2113(INI)) (Rapporteur: Mercedes Bresso) 

● Olivier Costa, Director of the 
Department of European Political 

and Administrative Studies since 
2013 and Professor at the College 
of Europe 

● Eva-Maria Poptcheva, PhD in 
Constitutional Law, EP 
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Hearing AFCO 
 
Constitutional perspective of EU’s 
social dimension in the context of 
the debate on the future of 
Europe 

 

27/11/2018 ● Frank Vandenbroucke, Professor at 
the University of Amsterdam 

● Francesco Costamagna, Associate 
Professor of European Union law 
and lecturer in international public 
law at the Law Department of 
University of Turin 

● Esther Lynch, Confederal Secretary, 
European Trade Union 

Confederation 

Hearing AFCO 

European Youth Hearing (EYE) 

 

27/11/2018 The European Youth Event (EYE) was created by 
the European Parliament in 2013, as a  new forum 
for discussing with young people.  

Around 9.000 young people aged between 16 and 
30 from a l l over Europe took part in the third 
edition of the European Youth Event (EYE2018) at 

the European Parliament in Strasbourg on 1-2 
June. The EYE2018 served as a  platform for 
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Title and poster Date Experts 
dia logue between young ci tizens and European 
decision makers. As a direct follow-up of the 
EYE2018, selected EYE2018 participants will 
discuss with MEPs  some of the most relevant 
ideas from the EYE and get their direct feedback. 
European Youth Hearings will take place in seven 

parl iamentary committees between October and 
November. 
 

Idea Givers: 

● Dénes András Nagy 
● Kalojan Hoffmeister 
● Andrea Ugrinoska 

Hearing AFCO 

Constitutionalism in the European 
Union and the constitutional 
interaction between the West and 

East of Europe 

 

07/03/2019 

 

● Anneli Albi, Professor of Law at 

Kent Law School 
● Piero Graglia, Associate Professor 

on History of the International 
Relations at the School of 

Political,Economic and Social 

Sciences, Milan State University 
● Kálmán Pócza, Associate professor 

at the Pázmány Péter Catholic 
University, Budapest 

Hearing AFCO 

European Parliamentary Elections, 

European Parties, European 
Voters 

18/03/2019 ● Claire McGing, Maynooth 
University 

● Marina Costa Lobo, University of 
Lisbon 

● Juan Rodríguez Teruel, University 
of Valencia 

 

 

 



 

 

AFCO – Hearings and Workshops – 8th Legislature 

Title and poster Date Experts 

 

Other speakers 
● Mikel Landabaso Alvarez, Director 

for Strategy and Corporate 
Communication at the European 
Commission 

● Alexander Kleinig, Head of unit of 
Concept & Design in DG COMM of 
the European Parliament 

 
 

Bijlage 7 
 

 Dienstreizen van de Commissie constitutionele zaken 
 

AFCO – Missions – 8th Legislature 

Place Date Purpose Participants 

2015 

Riga 

(Latvia) 

18-20 
March 
2015 

Objective: to have a  thorough discussion 

on the perspectives for the EU future 
institutional evolution with different 
national authorities, notably the Latvian 
National Parliament and Constitutional 
Court, as  well as think tanks, social 
partners, civil society organisations and 
prominent Latvian public figures involved 

in EU Affa irs. 

Meetings held with:  

 Representatives  of the EU pol i tica l  
foundations in Latvia 

 The Deputy Speaker of Saeima 

 The Latvian Constitutional Court  

 Students  and academic s taff of the 

Riga  Graduate School of Law 
 The Parl iamentary State Secretary fo r 

EU Affa i rs  

 Representatives of Latvian minorities 

• György Schöpflin 
(EPP) 

• Mercedes Bresso 
(S&D) 

• Gerolf Annemans 

(NI) 

Berlin 
(Germany) 

18-19 June 
2015 

Objective: to hold meetings with national 

institutions playing a leading role in the 
current European debate. 

• Danuta Maria 
Hübner (Chair, EPP) 
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Meetings held with: 

 Members of the German B un destag , 
Committee for Affairs of the European 
Union 

 Meeting with the German Co u n ci l  o f  
Foreign Relations (DGAP) 

 Meeting with Prof. Dr. Ingolf Pe rnice, 
Director of the Walter-Hal ls tein-

Institut 
 Meeting with Stiftun g Wissenschaf t 

und Pol itik  

 The Minis ter of State for European 
Affa i rs 

 Meeting with the Konrad-Adenauer-
Foundation, the Friedrich-Ebert-
Foundation, the Heinrich-Böl l -

Foundation and the Rosa-Luxemburg -
Foundation 

 Dr. Ulrike Guérot, Director of the 
European Democracy Lab  

 The Head of the Federal  Ch an cel lery 

and Federal Minister for Special Tasks 

• György Schöpflin 

(EPP) 

• Viviane Reding 
(EPP) 

• Constance LE GRIP 
(EPP) 

• Elmar Brok (EPP) 

• Mercedes Bresso 
(S&D) 

 

 

Strasbourg 

(France) 

8 July 2015 Meeting with Judges at the European 

Court of Human Rights 

Issues discussed: 

1. The European Union accession to the 
European Convention for the protection 

of Human Rights and fundamental 
freedoms 

2. The relationship between the 
European Court of Human Rights and the 
Consti tutional Courts in the Member 

States? Example of “best practice”?  

3. Examples of cases on electoral law 

infringements 

• Paulo Rangel (EPP) 

• Mercedes Bresso 

(S&D) 

• Sylvie Goulard 

(ALDE) 

• Barbara Spinelli 

(GUE/NGL) 

• Josep-Maria 
Terricabras 

(Greens/EFA)  

Washington 
D.C. 
and 

Annapolis, 
Maryland 

(United 
States of 
America) 

[ad hoc 

3-6 
November 

2015 

Objective: to acquire direct insight into 
the US constitutional and political 
processes, in particular the distribution of 
powers between Congress and the White 
House, the risk of political gridlock and 
the constitutional mechanism ensuring 
democratic accountability at all levels of 
decision-making and the application of 
the principle of subsidiarity. This is would 
serve for the reflection on the future 
institutional evolution of the EU, the 
need to enhance democratic legitimacy 

of the European Governance, the reform 
of the EU electoral system, the right of 
inquiry of the EP, and more in general on 

transparency, ethics, accountability and 
integrity. 

• Danuta Maria 

Hübner (Chair, EPP) 

• György Schöpflin 

(EPP) 

• Enrique Guerrero 
Salom (S&D) 

• Jo Leinen (S&D) 

• Josep-Maria 
Terricabras 
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delegation, 
outside the EU] 

Meetings held with: 

 The Bipartisan Policy Center  

 The American Enterprise Institute 
 Roundtable at the George Mason 

University 
 The Center for American Progress 

 The Government Accountability Office 

 The Democratic National Co m m ittee 
Pol i tical Director 

 US Congress 

 The National  Conference of State 

Legislatures  
 The Congressional Research Service  

 A former Judge of the Court of Appeals 
of Maryland 

 A Chief Judge, Court of Appeals  of 

Maryland 
 The Secretary of State of Maryland 

 Members of the General Assem bly o f  
Maryland 

(Greens/EFA) 

• Gerolf Annemans 

(ENF) 

 

 

London 

(United 
Kingdom) 

16-17 
November 

2015 

Objective: To meet the newly elected 
Bri ti sh national authorities, think tanks, 
social partners, civil society organisations 
and prominent public figures involved in 
European affairs to discuss the 

perspectives for a  future institutional 
evolution of the Union in the light of the 
pol itical situation in the country after the 

elections and notably what concerns a 
possible reconsideration of the 

relationship of the UK with the EU. 

Meetings held with: 

 The Minister for Constitutional Reform 
 The Shadow Secretary of State for 

Foreign and Commo nw ealth Af fa i rs  
and the Shadow Minister of S tate fo r 
Europe 

 The Head of the Prime Minis ter’s  
Europe Strategy Unit 

 The Former leader of the Scottish 

National Party 
 The UK Parl iament 

 The Secretary of State for Foreign an d 
Commonwealth Affairs 

 Representatives  of academic/civi l  

society on “the possible scenarios  for 
the future of Britain in the EU” 

• Danuta Maria 
Hübner (Chair, EPP) 

• György Schöpflin 
(EPP) 

• David McAllister 
(EPP) 

• Elmar Brok (EPP) 

• Mercedes Bresso 
(S&D) 

• Jo Leinen (S&D) 

• Richard Corbett 
(S&D) 

• Kazimierz Michał 
Ujazdowski (ECR) 

• Maite 

Pagazaurtundúa Ruiz 
(ALDE) 

• Martina Anderson 
(GUE/NGL) 

• Josep-Maria 

Terricabras 
(Greens/EFA) 



 

 

AFCO – Missions – 8th Legislature 

Place Date Purpose Participants 

2016 

Luxembourg 

EUCJ 

17 

February 
2016 

Visit to the European Union 
Court of Justice and to the 
Chamber of Deputy of 
Luxembourg 

• Meeting with the President, Mr. Koen 

Lenaerts, and a delegation of the 
European Union Court of Justice and 

with the President, Mr. Marc Angel, and 
a delegation of the committee on 
Foreign and European Affairs of the 

Luxembourg Chamber of Deputy 

Issues discussed: 

1. Eventual modifications of the 
provisions on the term of office of 
members of the Courts in case of a  Treaty 
revis ion 
2. ECJ involvement in economic 
governance proceeding 
3. Poss ible infringements proceedings 

against Member States violating the 
Dubl in-rules 
4. ECJ overs ight on fundamental right 

violations 
5. Relationship ECJ-ECHR on fundamental 

rights  protection 
6. The enlargement of the Court 
7. Poss ible direct contacts between th e 

court and the AFCO committee 
8. Relationship between the ECJ and 

national courts, national parliament 

• Viviane Reding 

(EPP) 

• Elmar Brok (EPP) 

• György Schöpflin 
(EPP) 

• Mercedes Bresso 
(S&D)  

• Sylvia-Yvonne 

Kaufmann (S&D) 

• Morten 
Messerschmidt (ECR) 

• Sylvie Goulard 

(ALDE) 

• Barbara Spinelli 

(GUE/NGL) 

• Gerolf Annemans 
(ENF) 

Athens 

(Greece) 

30 March 
to 1 April 

2016 

Objective: exchange of views with 
national institutions on the possible 
constitutional consequences of the 
management of the financial, economic 
and social crisis on the one hand and of 
the refugee crisis on the other hand. 

Meetings held with: 
 The Hellenic Parliament: the Stan ding  

Committee on Economic Af fa i rs  a nd  
the Specia l  Standing Committee on 

European affairs  
 The Deputy Prime Minister of Greece 
 The Alternative Minister for EU Affairs 

 The Pres ident of the Council of State 

 Representatives of academic society 

• Danuta Maria 

Hübner (Chair, EPP) 

• György Schöpflin 
(EPP) 

• David Mc Allister 

(EPP) 

• Ramón Jáuregui 

Atondo (S&D) 

• Pedro Silva Pereira 
(S&D) 

• Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz 

(ALDE) 

• Helmut Scholz 
(GUE/NGL) 



 

 

AFCO – Missions – 8th Legislature 

Place Date Purpose Participants 

Budapest and 
Bratislava 

(Hungary and 
Slovakia) 

2-4 
November 

2016 

Objective: to gather information on the 
views of the authorities, civil society and 
constitutional experts of both countries 

on the possible constitutional evolution 
of the EU, notably in view of the outcome 
of the Bri tish referendum in June and on 

the possible constitutional consequences 
of the economic, financial, social and 

refugee crises. The mission will also a llow 
the committee to assess the perception 
in both Member States of the 

institutional difficulties posed by the 
relationship between national authorities 
and European institutions, notably 

concerning their respective roles in 
fundamental rights in the Union. 

Meetings held with: 
 Consti tutional law expert 

 The Committee on Europ ean  Af fa i rs  
Committee of the National Coun ci l  o f  

the Slovak Republic and Committee on 
Consti tutional and Legal Affairs of  th e 
National Council of the Slovak Republic 

 Ministre délégué and Government 
Plenipotentiary for the Slovak 

Pres idency of the Council of the EU 
 The International Visegrad Fund 
 The Hungarian Minis ter of State, 

responsible for EU Affairs 
 The Hungarian Minis ter o f  S tate for 

Economic Diplomacy  
 The Chair of the Committee on 

Legislation and Deputy Speaker of th e 

Hungarian National Assembly 
 The Pres idencies of the Committee o n 

Legis lation and the Committee on 
European Affa i rs  of the Hungarian 
National Assembly 

 Parl iamentary Group Le aders  o f th e 
National Assembly of Hungary 

 Member of the Hungarian 
Consti tutional Court 

 Professors, PhD students of Co rvi nus  

Univers i ty and Heads  of Hungarian 
pol i tica l  think tanks  and pol i tica l  

research institutes. 
 

• Danuta Maria 

Hübner (Chair, EPP) 

• György Schöpflin 
(EPP) 

• Pál Csáky (EPP) 

• Ramón Jáuregui 

Atondo (S&D) 

• Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz 

(ALDE) 

 

2017 

Lisbon 

(Portugal) 

[fact-finding 
mission] 

21 
February 

2017 

Objective: in the context of the 
Implementation report on the Treaty 
provisions concerning national 

Parliaments (2016/2149(INI)), the 
Rapporteur Paulo Rangel was  authorised 

to go on a  fact-finding mission to Lisbon 
in order to have a political exchange of 
views and a direct insight on the 

Paulo Rangel (EPP) 



 

 

AFCO – Missions – 8th Legislature 

Place Date Purpose Participants 
pos itioning of some Parliaments 
concerning the role of national 
Parl iaments in the overall process of 
European integration. 

Meetings held with: 
 The Pres ident of the Portuguese 

Parl iament 
 The Secretary Genera l  of the 

Portuguese Parliament 
 The Committee on European Affairs of  

the Portuguese Parliament 

 The Secretary of State for European 
Affa i rs of the Portuguese Government 

Copenhagen 

(Denmark) 

[fact-finding 
mission] 

22-23 May 
2017 

Objective: in the context of the 
Implementation report on the Treaty 

provisions concerning national 
Parliaments (2016/2149(INI)), the 
Rapporteur Paulo Rangel was  authorised 

to go on a  fact-finding mission to 
Copenhagen in order to have a political 

exchange of views and a  direct insight on 
the positioning of some Parliaments 
concerning the role of national 

Parl iaments in the overall process of 
European integration. 

Meetings held with: 
 Members of different p arties  in th e 

Danish Parliament 
 The Head of the International  

Department and the Danish 

Parl iament’s  Permanent 
Representative to the EU 

 The Head of the Department 
responsible for EU Coordin atio n an d 
Nordic Relations  at the Minis try of 

Foreign Affairs 
 The EU Chief Adviser 

Paulo Rangel (EPP) 

Belgrade 

(Serbia) 

22-24 May 
2017 

Objective: to exchange views with the 
Serbian national legislative, executive and 

judicial authorities and civil society 
organisations (CSOs) on the 
constitutional and institutional aspects of 

the accession process and the possible 
impact of accession negotiations on the 

Consti tution of Serbia, as well as the 
s teps accomplished by Serbia in what 
concerns the respect of the fundamental 

va lues of the EU and the rule of law. 

Meetings held with: 

 Think-Tanks  and Civi l  Society 
Organisations (CSOs)  

 CSOs  experts in the judicial system 

 The Serbian Constitutional Court 
 The Supreme Court of Cassation: 

 The Minis ter without portfol io 
responsible for European integration 

● György Schöpflin 
(EPP) 

● Maite 

Pagazaurtundúa Ruiz 
(ALDE) 

● Gerolf Annemans 

(ENF) 

 

 



 

 

AFCO – Missions – 8th Legislature 

Place Date Purpose Participants 
 The National Assembly of the Republic 

of Serbia with: 
 – Committee on Consti tutional  and 

Legislative Issues 

 – European Integration Committee 

 The Minister of Justice 

Athens 

(Greece) 

[fact-finding 
mission] 

23-25 May 
2017 

Objective: in the context of the 
Implementation report on the Treaty 

provisions concerning national 
Parliaments (2016/2149(INI)), the 
Rapporteur Paulo Rangel was  authorised 
to go on a  fact-finding mission to Athens 
in order to have a political exchange of 

views and a direct insight on the 
pos itioning of some Parliaments 
concerning the role of national 

Parl iaments in the overall process of 
European integration. 

Meetings held with: 
 The Alternate Minis ter on Foreign 

Affa i rs , respons ible for European 
Affa i rs 

 The Head of the Directorate for 

European Affairs in the Greek National  
Assembly 

 The Chair of European Affa i rs  
Committee and its members 

• Paulo Rangel (EPP) 

 

Ottawa and 

Québec City 

(Canada) 
 

[ad hoc 
delegation, 
outside the EU] 

18-22 
September 

2017 

Objective: to acquire a direct insight into 
the Canadian constitutional and political 
processes, in particular the distribution of 
powers between the Canadian 
Parl iament, Provinces and the Canadian 

Government. Specific i ssues such as 
Transparency, Electoral Law and Political 
Parties, as well as the functioning of the 

provinces/territories and the Canadian 
Government were amply debated, and 

va luable ideas could be extracted for the 
complex and s trategic matters that AFCO 
is  currently dealing with, such as the 

reflection on the future institutional 
evolution of the EU, the need to enhance 
democratic legitimacy of European 
governance, the reform of the EU 
electoral system, the right of inquiry, and 
in general on transparency, ethics, 
accountability and integrity. 

Meetings held with: 
 EU Ambassador to Canada 

 The Department of Justice of Canada 
 The Commiss ioner of Lobbying of 

Canada  

 The Privy Counci l  Office Federa l -
Provincial-Territorial Relations Units 

 Students  and professors  at the 

Carleton University 
 The Chief Electoral Officer at Elections  

• Danuta Maria 
Hübner (Chair, EPP) 

• Bernd Kölmel 

(Chair of the 
Delegation for 
relations with 
Canada)  

• Gyorgy Schöpflin 
(EPP) 

• Jérome Lavrilleux 
(EPP) 

• Jo Leinen (S&D) 

• Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz 
(ALDE) 

• Fabio Massimo 
Castaldo (EFDD) 

• Gerolf Annemans 
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Place Date Purpose Participants 
Canada, 

 Former Members  of the Specia l  
Committee on Electoral Reform 

 The Standing Committee on Acce ss to  

Information, Privacy and Ethics, 
 The Secrétariat aux affa i res  

intergouvernementales canadiennes  
 The Pres ident of the Québec Natio nal  

Assembly 

 The Committee on Institutions  o f  th e 
National Assembly a nd  m em bers  o f 

the Committee for relations  w ith th e 
European Institutions 

 Roundtable at Université Laval 

 The Ass is tant Deputy Minis ter, 
Direction généra le des  affa i res  

juridiques et législatives (Departm ent 
of Justice) and with th e H o no urable 
Associate Chief Justice 

(ENF) 

 

 

2018 

Podgorica 

(Montenegro) 

[mission carried 
out jointly with the 

interparliamentary 
Delegation to the 

EU-Montenegro 
Stabilisation and 

Association 
Parliamentary 

Committee] 

 

16-17 July 
2018 

Objective to exchange views with EU 
ambassadors, the Montegrin national 

legislative, executive and judicial 
representatives and civil society 
organisations (CSOs) on the progress 
achieved as well as outstanding issues in 
the accession process, in particular the 
s teps still to be accomplished by 
Montenegro in what concerns the 

respect of the fundamental va lues of the 
EU and the rule of law. 

Meetings held with: 
 EU Ambassador and EU Member States 

Ambassadors 

 The Speaker of the Parl iament of 
Montenegro 

 The Deputy Prime Minister 
 The opposition party leaders 
 The Pres ident of Montenegro 

 NGOs: Centre for Civic Education 
(CGO), Centre for Monitoring and 
Research (CEMI), Human Rights Action 
(HRA) Institute Alternative, Netw ork  
for the Affi rmation of the NGO S ector 
(MANS), Womens’ Rights  Centre, a  
property activist and the Co-chairs  o f  

the EU-Montenegro JCC of the EESC 
(for the Montenegrin s ide a  
representative from the Ch am ber o f  
Commerce of Montenegro) 

 The Montenegrin Parl iament in the 

context of the 15th meeting of EU-
Montenegro SAPC:  

  The President of the Co nsti tutional  

Court 
 Members  of the Consti tutional  

Committee of the Montenegrin 

AFCO 

• György Schöpflin 
(EPP) 

• Cristian Dan Preda 

(EPP) 
 

 
Members of the EU-

Montenegro 
delegation 

• Peter 

Kouroumbashev 
(Head of Delegation, 

Second Vice-Chair, 

S&D) 

• Alojz Peterle (EPP) 

• Jozo Radoš (ALDE) 

• Thomas Waitz 

(Greens/EFA)  

• Joëlle Bergeron 
(EFDD) 
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Place Date Purpose Participants 
Parl iament  

Bern 

(Switzerland) 

[ad hoc 

delegation, 
outside the EU] 

17-19 
September 

2018 

Objective: to explore the functioning of 
the original Swiss model of federalism, to 
analyse the vertical distribution of 
competences between the different 
levels of government, as well as the 
horizontal distribution of powers 
between the legislature and the 

executive, and in particular mechanisms 
ensuring democratic accountability at all 
levels of political decision. The 

committee a lso aimed to gather direct 
evidence on the role and functioning of 

the Swiss mechanisms of direct 
democracy (referendum and popular 
ini tiative) and to discuss with Swiss 

authorities the evolution of the 
institutional framework governing 
relations between the EU and 

Switzerland. As the committee 
responsible for the consent procedure on 

the EU-UK withdrawal agreement, the 
committee a imed as well to gather 
evidence on the impact of Brexit on EU-

Swiss-UK relations. 

Meetings held with: 

 TheDelegation of the European Un ion  
to Switzerland and Liechtenstein 

 The Directorate for European Affairs 
 The Conference of Cantonal  

Governments : Benedikt Würth, 
pres ident of CdC 

 The University of Berne 

 The Swiss Federal Assembly 
 The Chancellery of the Canton of Berne 

  The Federal Chancellor o f  th e S w iss 
Confederation 

 The Federal Office of Justice 

• Elmar Brok (EPP) 

• Alain Lamassoure 
(EPP) 

• Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz 
(ALDE) 

• Jørn Dohrmann 

(Chair of the 
Delegation for 

relations with 
Switzerland and 

Norway, ECR) 

 

 

Washington 
D.C. 

(USA) 
 

[fact-finding 

mission] 

19-21 
September 

2018 

Objective: In connection with the 
implementation report on the Treaty 
provisions concerning enhanced 
cooperation (2018/2112(INI), the 

Rapporteur Alain Lamassoure was  
authorised to go on a fact-finding mission 
to Washington D.C. as the USA is a 

federal state that demonstrates the 
oldest practice of the flexibility principle, 

expressed in the form of agreements or 
compacts among the s tates. In fact, a  
whole array of interstate cooperation 

forms  exists in the USA manifested in the 
form of interstate compacts, reciprocity 

s tatutes, uniform laws, and written 
interstate administrative agreements for 
joint action. In the context of the 

implementation report i t was interesting 
to examine and analyse the usefulness of 
these forms of flexibility in the EU 

• Alain Lamassoure 

(EPP) 

 



 

 

AFCO – Missions – 8th Legislature 

Place Date Purpose Participants 
context. 

Meetings held with: 
 The Multistate Tax Commission 

 The World Bank  
 Think tanks/ organisations dealing with 

interstate cooperation: Un i form  La w 

Commission, National Associatio n o f  
Attorney Genera ls , George Mason 

University 
 The National Governors  Association 

(NGA) 

 The US Supreme Court 
 The Congressional Research Service 

 The House of Representatives 

Vienna 

(Austria) 

[fact-finding 

mission] 

20 
September 

2018 

Objective: In the context of the 

Implementation report on the legal 
provisions and the Joint Statement 
ensuring parliamentary scrutiny over 

decentralised agencies (2018/2114(INI), 
the Rapporteur György Schöpflin was  

authorised to go on a fact-finding mission 
to the Fundamental Rights Agency (FRA) 
in Vienna in order to see how the agency 

functions in practice and to have a  more 
s tructured dialogue between AFCO and 

the FRA management. 

Meetings were held with the Director of 
FRA, Mr Michael O’Flaherty, as well as 
the Chair of the Management Board, the 
Vice-Chair of the Scientific Committee 
and senior experts on the Rule of Law 
and the Fundamental Rights Information 

System. 

• György Schöpflin 

(EPP) 

 

Budapest and 
Prague 

(Hungary and 
Czech 
Republic) 

[fact-finding 
mission] 

30-31 
October 

2018 

Objective: In the context of the 

Implementation report on the legal 
provisions and the Joint Statement 

ensuring parliamentary scrutiny over 
decentralised agencies (2018/2114(INI), 
the Rapporteur György Schöpflin was  

authorised to go on a fact-finding mission 
to the European Union Agency for Law 
Enforcement Tra ining (CEPOL) and to the 
European GNSS Agency (GSA) in order to 
see how these agencies function on a 
da i ly basis. 

In both agencies, meetings were held 

with the Executive Director, a  member of 
the Management Board, members of the 

management teams and experts. 

• György Schöpflin 
(EPP) 

 

 

 
 
 



 

 

Bijlage 8 
 

 Door de beleidsondersteunende afdeling voorbereide studies voor de 
Commissie constitutionele zaken 

 

Policy Department Studies for AFCO – 8th Legislature 
2019 

The Council of the EU: from the Congress of Ambassadors to a genuine Parliamentary 

Chamber? 

The EU framework for enforcing the respect of the rule of law and the Union’s 
fundamental principles and values  

A Fiscal Capacity for the Eurozone: Constitutional Perspectives  

The meaning of “association” under EU law: a study on the law and practice of EU 
association agreements  

Constitutional challenges of the enlargement - is further EU enlargement feasible without 
constitutional changes? 

 

2018 

The (ir-)revocability of the withdrawal notification under Article 50 TEU  

Jurisdiction upon and after the UK’s withdrawal: the perspective from the UK 
constitutional order 

Smart border 2.0. Avoiding a hard border on the island of Ireland for customs control and 
the free movement of persons  

The institutional consequences of a ‘bespoke’ agreement with the UK based on a ‘close’ 
cooperation model  

The institutional consequences of a ‘hard Brexit’  

The impact of the UK withdrawal on the EU integration  

The institutional consequences of a ‘bespoke’ agreement with the UK based on a ‘distant’ 
cooperation model  

The implementation of enhanced cooperation in the EU  

 

2017 

Brexit and the European Union 

Referendums on EU Matters  

The composition of the European Parliament  

The role of national parliaments in the EU after Lisbon: potentialities and challenges  

The impact and consequences of Brexit for Northern Ireland  

The Brexit negotiations: an assessment of the legal, political and institutional situation in 
the UK 

Subsidiarity as a means to enhance cooperation between EU institutions and national 
parliaments  

The legisprudential role of national parliaments in the EU  

The impact of the United Kingdom’s withdrawal from the EU on Scotland, Wales and 
Gibraltar 

The impact and consequences of Brexit on acquired rights of EU citizens living in the UK 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608855/IPOL_STU(2019)608855_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608855/IPOL_STU(2019)608855_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608855/IPOL_STU(2019)608855_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608856/IPOL_STU(2019)608856_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608856/IPOL_STU(2019)608856_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/608862/IPOL_IDA(2019)608862_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/608862/IPOL_IDA(2019)608862_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608861/IPOL_STU(2019)608861_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608861/IPOL_STU(2019)608861_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608861/IPOL_STU(2019)608861_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/608872/IPOL_IDA(2019)608872_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/608872/IPOL_IDA(2019)608872_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/596820/IPOL_IDA(2018)596820_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/596831/IPOL_BRI(2018)596831_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/596831/IPOL_BRI(2018)596831_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/596831/IPOL_BRI(2018)596831_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/604946/IPOL_ATA(2018)604946_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/604946/IPOL_ATA(2018)604946_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604962/IPOL_STU(2018)604962_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604962/IPOL_STU(2018)604962_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/604961/IPOL_IDA(2018)604961_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604973/IPOL_STU(2018)604973_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604972/IPOL_STU(2018)604972_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604972/IPOL_STU(2018)604972_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604987/IPOL_STU(2018)604987_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/571404/IPOL_STU(2017)571404_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/571402/IPOL_STU(2017)571402_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583117/IPOL_IDA(2017)583117_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583126/IPOL_STU(2017)583126_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583126/IPOL_STU(2017)583126_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583116/IPOL_BRI(2017)583116_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583130/IPOL_IDA(2017)583130_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583130/IPOL_IDA(2017)583130_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583130/IPOL_IDA(2017)583130_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583131/IPOL_BRI(2017)583131_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583131/IPOL_BRI(2017)583131_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583133/IPOL_BRI(2017)583133_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583118/IPOL_IDA(2017)583118_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583118/IPOL_IDA(2017)583118_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583135/IPOL_STU(2017)583135_EN.pdf


 

 

Policy Department Studies for AFCO – 8th Legislature 
and British citizens living in the EU-27 

The role of cities in the EU institutional framework  

Smart border 2.0 – avoiding a hard border on the island of Ireland for customs control and 
the free movement of persons  

Brexit and Ireland – Legal, political and economic considerations  

UK withdrawal (‘Brexit’) and the Good Friday Agreement  

The settlement of disputes arising from the UK’s withdrawal from the European Union  

 

2016 
European Social Charter in the context of implementation of the EU Charter of 

Fundamental Rights  

Renegotiation of the UK Constitutional relationship: Sovereignty 

Renegotiation of the UK Constitutional relationship: Competitiveness and Better Law 

Making  

Renegotiation of the UK Constitutional relationship: Immigration 

Renegotiation of the UK Constitutional relationship: Economic Governance  

Implementation of the Lisbon Treaty - Improving functioning of the EU: Economic and 

Monetary Policy 

Potential and challenges of e-voting in the European Union 

Potential and challenges of e-participation in the European Union 
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Bijlage 9 
 
Concordantietabel van het Reglement van het Parlement: toepasselijkheid 

aan het einde van de 8e zittingsperiode en aan het begin van de 9e 
zittingsperiode 

 

Old Rules and Annexes mentioned below refer to the Rules and Annexes in force at the  end of the 8th 

parliamentary term, whereas New Rules and Annexes refer to the new renumbered version of the Rules of 

Procedure in force as of July 2019 

Old 
Rules 

New 
Rules 

 Old 
Rules 

New 
Rules 

 Old 
Rules 

New 
Rules 

 Old 
Rules 

New 
Rules 

1 1  30a 31  59 59  78b 81 

2 2  31 32  59a 60  78c 82 

3 3  32 33  60   78d 83 

4 4  33 34  61   78e 84 

5 5  34 35  62   79 85 

6 6  35 36  63 61  80 86 

7 7  36 37  63a 62  81 87 

8 8  37 38  64 63  82 88 

9 9  38 39  65 64  83 89 

10   39 40  66 65  84 90 

11 10  40 41  67 66  85 91 

11a 11  41 42  67a 67  86 92 

12 12  42 43  68   86a 93 

13 13  43 44  69 68  87  

14 14  44 45  69a 69  88 94 

15 15  45 46  69b 70  89  

16 16  46 47  69c 71  90 95 

17 17  47 48  69d 72  91 96 

18 18  47a 49  69e 73  92 97 

19 19  48 50  69f 74  92a 98 

20 20  49 51  69g 75  93 99 

21 21  50 52  70 76  94 100 

22 22  51 53  71 77  94a 101 

23 23  52 54  72 78  95  

24 24  52a 55  73   96 102 

25 25  53 56  74   97 103 

26 26  54 57  75   98 104 

27 27  55 58  76   99 105 

28 28  56   77   100 106 

29 29  57   78 79  101 107 

30 30  58   78a 80  102 108 



 

 

 
 

Old 
Rules 

New 
Rules 

 Old 
Rules 

New 
Rules 

 Old 
Rules 

New 
Rules 

 Old 
Rules 

New 
Rules 

103 109  132 142  165 175  196 206 

104 110  133 143  166 176  197 207 

105 111  134   167 177  198 208 

106 112  135 144  168 178  199 209 

107 113  136   168a 179  200  

108 114  137 145  169 180  201 210 

109 115  138 146  170 181  201a 211 

110 116  139 147  171 182  202  

111 117  140 148  172   203 212 

112   141 149  173   204 213 

113 118  142 150  174 183  205 214 

113a 119  143 151  175 184  205a 215 

114 120  144 152  176 185  206 216 

115 121  145 153  177 186  207 217 

116 122  146 154  178 187  208 218 

116a 123  147 155  179 188  209 219 

117 124  148 156  179a 189  210 220 

118 125  149 157  180 190  210a 221 

118a 126  149a 158  180a 191  211 222 

119 127  150 159  181 192  212 223 

120 128  151 160  182   213  

121 129  152   182a 193  214 224 

122 130  153 161  183 194  214a 225 

122a 131  153a 162  184   215 226 

123 132  154 163  184a 195  216 227 

124 133  155 164  185 196  216a 228 

125 134  156 165  186   217 229 

126 135  157 166  187 197  218 230 

127   158 167  188 198  219 231 

128 136  159 168  189 199  220 232 

129 137  160 169  190 200  221 233 

130 138  161 170  191 201  222 234 

130a   162 171  192 202  223  

130b 139  163 172  193 203  223a 235 

131 140  164 173  194 204  224  

131a 141  164a 174  195 205  225  

 
 
 

 



 

 

 
 

Old 
Rules 

New 
Rules 

226 236 

227 237 

228 238 

228a 239 

229 240 

230  

231 241 

 
 

 

Old 
Annexes 

New 
Annexes 

I I 

IA II 

II III 

III IV 

IV V 

V VI 

VI VII 

VII VIII 

 


