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Voorwoord
Dit document, dat een overzicht biedt van de werkzaamheden van de de Commissie constitutionele 
zaken van het Europees Parlement in de zesde zittingsperiode (juni 2004 – juni 2009), is 
opgebouwd uit twee delen.

In het eerste deel, “Overzicht zittingsperiode 2004-2009” wordt een samenvatting gegeven van de 
belangrijkste resoluties die het Europees Parlement op initiatief van de Commissie constitutionele 
zaken heeft aangenomen en van de verslagen die in de commissie zijn aangenomen, maar om 
uiteenlopende redenen niet in de plenaire vergadering zijn behandeld.

Bij elk verslag dat in dit eerste deel wordt genoemd is een link geplaatst waarmee indien gewenst de 
volledige tekst van de aangenomen resoluties kan worden geraadpleegd.

De bijlagen bieden aanvullende feitelijke informatie over de samenstelling van de commissie, de 
vergaderingen die tijdens de zittingsperiode zijn gehouden, de aangenomen adviezen ten behoeve 
van andere commissies en de openbare hoorzittingen of georganiseerde werkgroepen. De digitale 
versie bevat links naar de belangrijkste relevante documenten.

De verslagen over de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon, die nog niet in de plenaire 
vergadering zijn behandeld en waarover nog niet is gestemd, zijn in hun huidige vorm in dit 
document opgenomen. Van het verslag van de heer Richard Corbett over de algemene herziening 
van het Reglement, dat op 22 april 2009 door de commissie moet worden aangenomen, is enkel een 
vermelding opgenomen. Als deze verslagen zijn aangenomen, zal een bijgewerkte versie van dit 
document worden uitgegeven.

Sluiting van de redactie: 31 maart 2009
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1. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de 
Commissie constitutionele zaken in de zesde 
zittingsperiode (Bijlage VI van het Reglement van het 
Europees Parlement)

In het Reglement van het Europees Parlement, en met name in bijlage VI, worden de 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de verschillende parlementaire commissies 
vastgesteld. De Commissie constitutionele zaken is bevoegd voor:

1. de institutionele aspecten van het Europese integratieproces, met name in het kader van de 
voorbereiding en het verloop van conventies en intergouvernementele conferenties;

2. de tenuitvoerlegging van het EU-Verdrag en de evaluatie van de werking ervan;
3. de institutionele gevolgen van de uitbreidingsonderhandelingen van de Unie;
4. interinstitutionele betrekkingen, met inbegrip van de beoordeling van interinstitutionele 

akkoorden als bedoeld in artikel 120, lid 2 van het Reglement, met het oog op goedkeuring 
ervan door het Parlement;

5. eenvormige verkiezingsprocedure;
6. Europese politieke partijen, onverminderd de bevoegdheden van het Bureau;
7. de constatering van een ernstige en voortdurende schending, door een lidstaat, van de 

beginselen welke de lidstaten gemeen hebben;
8. de interpretatie en toepassing van het Reglement en voorstellen tot wijziging daarvan.
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2. Overzicht zittingsperiode 2004-2009
In zijn resolutie van 12 januari 2005 (verslag Richard Corbett - Inigo Mendez de Vigo) heeft 
het Europees Parlement met een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen het 
Verdrag tot vaststelling van een Grondwet goedgekeurd, aangezien het van mening was dat 
dit Verdrag "een goed compromis en een enorme verbetering van de bestaande Verdragen is" 
en dat het "voor de toekomstige ontwikkeling van de Europese Unie een stabiel en duurzaam 
kader zal vormen dat verdere toetredingen mogelijk maakt en tegelijkertijd procedures bevat 
voor een herziening, indien noodzakelijk". Het Parlement is ingenomen met het feit dat de 
Grondwet meer duidelijkheid verschaft over de aard en doelstellingen van de Unie, alsook 
over de betrekkingen tussen de Unie en de lidstaten (met name door de vereenvoudiging van 
de wetgevingshandelingen en de waarborg dat de Unie nooit een "gecentraliseerde superstaat" 
zal worden). De uitbreiding van de besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen, een tweeënhalfjarig voorzitterschap voor de Europese Raad, de invoering van de 
functie van "minister van Buitenlandse Zaken van de Unie" die wordt bijgestaan door één 
Europese Dienst voor extern optreden en de beperking van het aantal Commissieleden 
vanaf 2014 hebben bovendien tot doel de doeltreffendheid van de Unie te verbeteren en 
haar rol op het wereldtoneel te versterken. Voorts zal de Grondwet het democratisch 
gehalte van de Unie vergroten (mogelijkheid voor de nationale parlementen om bezwaar aan 
te tekenen tegen wetsontwerpen, uitbreiding van de medebeslissingsprocedure, verkiezing van 
de voorzitter van de Commissie door het Europees Parlement, …) en de rechten van de 
burgers versterken (opname van het Handvest van de grondrechten in de Grondwet, 
toetreding tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, invoering 
van een Europees burgerinitiatief, ruimere toegang van individuele personen tot de rechter, 
…).

Naar aanleiding van deze resolutie heeft de Commissie constitutionele zaken, in het kader van 
de dialoog met de nationale parlementen over het Grondwettelijk Verdrag, delegaties naar het 
Verenigd Koninkrijk, Estland, Frankrijk, Tsjechië, Polen, Portugal en Luxemburg gestuurd, 
teneinde de standpunten van het Parlement te verdedigen en te ijveren voor de ratificatie van 
het Grondwettelijk Verdrag.

Met het oog op het verslag dat de secretaris-generaal van de Raad/Hoge Vertegenwoordiger 
voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en de Commissie tijdens de 
bijeenkomst van de Europese Raad van juni 2005 gezamenlijk moesten voorleggen inzake de
vooruitgang die met de voorbereiding van de Europese Dienst voor extern optreden 
(EEAS) is geboekt, heeft het Europees Parlement op 26 mei 2005 een resolutie aangenomen 
waaruit blijkt dat het Parlement ervan overtuigd is dat de EEAS in de diensten van de 
Commissie moet worden geïntegreerd. Het Parlement vraagt bovendien dat het personeel van 
de EEAS op evenwichtige en pertinente wijze wordt samengesteld uit ambtenaren die 
afkomstig zijn van de Commissie, het secretariaat-generaal van de Raad en de nationale 
diplomatieke diensten. Het Parlement acht het verder niet nodig om alle directoraten-generaal 
van de Commissie hun bevoegdheden op het gebied van externe betrekkingen te ontnemen. 
De bestaande delegaties van de Commissie en de contactpunten van de Raad zouden moeten 
worden samengevoegd tot "ambassades van de Unie". Om het denkproces over dit thema 
voort te zetten, hebben de Commissie constitutionele zaken en haar rapporteur, de heer Brok, 
een aantal gedachtewisselingen georganiseerd. De werkzaamheden zijn echter nog niet 
afgerond.
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Na de referenda in Frankrijk en Nederland en als gevolg van de verklaring van 18 juni 2005 
waarin de Europese Raad heeft besloten een "denkpauze" in te stellen om in de hele Europese 
Unie een breed debat mogelijk te maken, heeft het Europees Parlement een resolutie 
aangenomen (verslag Andrew Duff - Johannes Voggenhuber) waarin het voorstelt om de 
denkpauze te gebruiken om het constitutionele proces te hernieuwen op basis van een breed 
publiek debat over de toekomst van de Europese integratie. Het Parlement, dat meent dat de 
nee-stemmen eerder een uitdrukking van ontevredenheid over de huidige toestand van de Unie 
schijnen te zijn dan wel een specifieke afkeuring van de grondwettelijke hervormingen, vraagt 
om te analyseren welke redenen aan de negatieve resultaten in Frankrijk en Nederland ten 
grondslag liggen. Voorts wijst het Parlement erop dat het niet alleen noodzakelijk is om de 
resultaten van de referenda ernstig te nemen, maar ook de lidstaten en de Europese burgers die 
de Grondwet hebben geratificeerd. Voor het Europees Parlement vormt het Verdrag van Nice 
geen levensvatbare basis voor de voortzetting van het Europese integratieproces. In de 
resolutie wordt ook benadrukt dat het na de toetreding van Bulgarije en Roemenië niet meer 
mogelijk is om de Unie nog verder uit te breiden op basis van het Verdrag van Nice. Het 
Europees Parlement verzet zich tegen voorstellen met betrekking tot vorming van kerngroepen 
van bepaalde lidstaten zolang het constitutionele proces aan de gang is en benadrukt dat 
nauwere samenwerking de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie moet 
bevorderen, het integratieproces moet versterken en te allen tijde open moet staan voor alle 
lidstaten. De eventuele organisatie van dergelijke vormen van samenwerking mag niet ten 
koste gaan van inspanningen die erop gericht zijn om zonder nodeloze vertraging tot een 
Grondwet voor Europa te komen. Het Europees Parlement verlangt hoe dan ook dat al het 
mogelijke wordt gedaan om te waarborgen dat de Grondwet in de loop van 2009 in werking 
treedt.

In zijn resolutie over de volgende stappen tijdens de denkpauze, die ter voorbereiding van 
de Europese Raad van 15 en 16 juni 2006 is aangenomen, bevestigt het Europees Parlement 
andermaal zijn doelstelling dat de noodzakelijke grondwettelijke regeling gereed dient te zijn 
voor de Europese verkiezingen in 2009 en waarschuwt het voor pogingen om het in het 
Grondwettelijk Verdrag bereikte algemene compromis ongedaan te maken. Het Parlement 
bevestigt zijn verzet tegen de stuksgewijze uitvoering van delen van het grondwettelijk pakket 
en tegen de onmiddellijke oprichting van kerngroepen van bepaalde lidstaten als een middel 
om het grondwettelijke proces van de Unie als geheel te omzeilen. De Europese Raad wordt 
verzocht van de huidige denkpauze over te gaan tot een analyseperiode om uiterlijk in de 
tweede helft van 2007 met een duidelijk voorstel te komen over de vraag hoe het verder moet 
met het Grondwettelijk Verdrag. Overwegende dat er in de gehele Unie nog geen alomvattend 
debat over de toekomst van de Europese Unie op gang is gekomen, met name niet in alle 
lidstaten die het Grondwettelijk Verdrag nog niet hebben geratificeerd, verzoekt het Europees 
Parlement de Europese Raad om van alle lidstaten duidelijke toezeggingen te verlangen wat 
betreft de wijze waarop zij een open en gestructureerd publiek debat tot stand willen brengen, 
dat toegespitst is op de belangrijkste vragen over de toekomst van Europa. De lidstaten die de 
Grondwet nog niet hebben geratificeerd, worden verzocht om voor het einde van de 
denkpauze geloofwaardige scenario's uit te werken en daarin aan te geven hoe zij de zaak 
verder willen aanpakken. Het Parlement stelt voor dat de Europese Raad, zodra de politieke 
agenda het mogelijk maakt, een passend kader creëert zodat een specifieke dialoog kan 
plaatsvinden met de vertegenwoordigers van de landen waar het referendum over het 
Grondwettelijk Verdrag tot een negatief resultaat heeft geleid, teneinde na te gaan of en onder 
welke voorwaarden het voor deze landen mogelijk zou zijn om de ratificatieprocedure te 
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hervatten. Verder wordt de Commissie verzocht aan de Europese Raad een "routekaart" voor 
te leggen om de tenuitvoerlegging van deze aanpak zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Via haar coördinatoren was de Commissie constitutionele zaken nauw betrokken bij de 
totstandkoming van de consensus die aan de basis lag van de ondertekening door de 
Voorzitter van het Europees Parlement van de Verklaring van Berlijn waarin de doelstelling 
"om de Europese Unie voor de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2009 een 
vernieuwde gemeenschappelijke basis te geven" wordt vastgesteld.

In juni 2007 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen over het stappenplan 
voor het grondwettelijke proces van de Unie (verslag Elmar Brok - Enrique Baron Crespo), 
waarin het beklemtoont dat tweederde van de lidstaten het Grondwettelijk Verdrag reeds 
hebben geratificeerd en dat vier andere lidstaten duidelijk tot uitdrukking hebben gebracht dat 
zij gecommitteerd zijn aan de bepalingen ervan. Het Parlement herbevestigt dat het zich 
verbindt tot de totstandkoming van een oplossing voor het lopende constitutionele proces, 
eventueel met een andere presentatie die rekening houdt met de problemen die in een aantal 
lidstaten zijn ontstaan. In dit verband steunt het Parlement de inspanningen van het Duitse 
voorzitterschap met het oog op het bijeenroepen van een Intergouvernementele Conferentie 
(IGC) en de uitwerking van een stappenplan met een procedure, een duidelijk mandaat en de 
doelstelling om vóór het einde van het lopende jaar tot een akkoord te komen. In de resolutie 
wordt gesteld dat het Parlement elk resultaat van de onderhandelingen van de hand zal wijzen 
dat in vergelijking met het Grondwettelijk Verdrag zou leiden tot een aantasting van de 
bescherming van de rechten van de burgers (het dringt met name aan op de handhaving van 
het Handvest van de grondrechten), dan wel tot minder democratie, transparantie en 
doelmatigheid in de werking van de Unie. Het Europees Parlement wijst erop dat het, als 
enige instelling van de Europese Unie die rechtstreeks door de burgers is gekozen, volledig bij 
de werkzaamheden van de IGC moet worden betrokken. Voor het geval dat de staatshoofden 
en regeringsleiders zouden besluiten over te gaan tot een substantiële herziening van de 
bestaande teksten, herhaalt het Europees Parlement zijn gehechtheid aan het mechanisme van 
de Conventie en is het van oordeel dat het noodzakelijk is dat wordt vastgehouden aan de 
fundamentele beginselen van parlementaire participatie, de betrokkenheid van het 
maatschappelijk middenveld en volledige transparantie.

Twee jaar van bezinning over de toekomst van Europa hebben uitgewezen dat de inhoud van 
de vernieuwingen van het Grondwettelijk Verdrag op het gebied van democratie, 
doelmatigheid en transparantie behouden moet blijven en verbeterd moet worden om ervoor te 
zorgen dat de Europese Unie goed functioneert en om de rechten van de Europese burgers en 
de rol van de Unie in de wereld te versterken. Dat is de zienswijze die het Europees Parlement 
heeft verwoord in zijn resolutie over de bijeenroeping van de Intergouvernementele 
Conferentie (IGC) (verslag Jo Leinen). Het Parlement betreurt niet alleen het verlies van een 
aantal belangrijke elementen die tijdens de IGC van 2004 overeengekomen waren, maar ook 
het feit dat het mandaat de mogelijkheid schept om aan bepaalde lidstaten een steeds groter 
aantal vrijstellingen toe te staan (bijvoorbeeld de opt-out-clausule in verband met het 
Handvest van de grondrechten). Toch is het Parlement verheugd over het feit dat in het 
mandaat veel van de substantie van het Grondwettelijk Verdrag behouden blijft, met name de 
enkele rechtspersoonlijkheid van de Unie en de afschaffing van de pijlerstructuur, de 
uitbreiding van de stemming met gekwalificeerde meerderheid in de Raad en de 
medebeslissingsprocedure, elementen van de participatieve democratie, de wettelijk bindende 
status van het Handvest van de grondrechten, de versterking van de samenhang van het 
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externe optreden van de Unie en het pakket inzake het institutionele evenwicht. Het Parlement 
is eveneens ingenomen met de invoering van bepaalde nieuwe onderdelen in de Verdragen, 
zoals de uitdrukkelijke vermelding van de klimaatverandering en de solidariteit op 
energiegebied. Het Europees Parlement verzoekt de lidstaten zich te houden aan de 
toezeggingen die zij in de Europese Raad hebben gedaan en vraagt de IGC haar 
werkzaamheden voor eind 2007 af te ronden, zodat het nieuwe Verdrag tijdig voor de 
Europese verkiezingen van 2009 in werking kan treden.

De toekomst van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie was een 
permanente zorg voor het Europees Parlement. Om ervoor te zorgen dat in het Verdrag van 
Lissabon naar het Handvest kan worden verwezen als een juridisch bindend document, heeft 
het Parlement, als aanvulling op zijn resolutie over de bijeenroeping van de IGC, een resolutie 
aangenomen (verslag Jo Leinen) waarin het aan zijn Voorzitter een mandaat verleent om 
samen met de andere instellingen het Handvest opnieuw plechtig af te kondigen vóór de 
ondertekening van het Verdrag van Lissabon. Het Parlement doet daarenboven een dringend 
beroep op Polen en het Verenigd Koninkrijk om alles in het werk te stellen om alsnog 
overeenstemming te bereiken over een volledige inwerkingtreding van het Handvest.

Het Europees Parlement was tevens ingenomen met het feit dat het Verdrag van Lissabon
over het geheel genomen een positieve ontwikkeling is voor de toekomst van de Unie (verslag 
Richard Corbett - Inigo Mendez de Vigo). Dankzij de aanzienlijke verbetering in vergelijking 
met de bestaande Verdragen zal er in de Unie niet alleen sprake zijn van meer democratische 
verantwoording en besluitvormingscapaciteit (door een versterking van de rol van het 
Europees Parlement en die van de nationale parlementen), maar zullen ook de rechten van de 
Europese burgers ten overstaan van de Unie worden versterkt en zal de doeltreffende werking 
van de instellingen van de Unie worden verbeterd. Het Europees Parlement steunt het 
Verdrag. Het is van mening dat het een stabiel kader biedt dat de verdere ontwikkeling van de 
Unie in de toekomst mogelijk maakt, ondanks het feit dat in brede kring wordt betreurd dat het 
noodzakelijk was om de constitutionele aanpak en een aantal kenmerken daarvan te laten 
vallen, alsook om de tenuitvoerlegging van een aantal belangrijke elementen uit te stellen (de 
inwerkingtreding van het nieuwe stemsysteem in de Raad) en om in het Verdrag maatregelen 
op te nemen die specifiek zijn toegesneden op bepaalde lidstaten (de uitbreiding van de "opt-
in"-regelingen voor twee lidstaten in verband met politiële samenwerking en strafrechtelijke 
aangelegenheden, het protocol ter beperking van de gevolgen van het Handvest voor het 
binnenlandse recht van twee lidstaten). Het Europees Parlement vraagt dat het Verdrag op 
1 januari 2009 in werking kan treden en dringt erop aan dat alle mogelijke inspanningen 
worden geleverd om de Europese burgers duidelijk en objectief te informeren over de inhoud 
van het Verdrag.

Ondanks de vertraging die het ratificatieproces van het Verdrag van Lissabon heeft opgelopen, 
heeft het Europees Parlement, nadat de Europese Raad van december 2008 de weg had 
vrijgemaakt voor het houden van een nieuw referendum in Ierland, zijn werkzaamheden ter 
voorbereiding van de inwerkingtreding van het Verdrag hervat. Deze inspanningen hebben 
helemaal aan het einde van deze zittingsperiode tot de goedkeuring van drie verslagen1 geleid. 
Deze verslagen hebben respectievelijk betrekking op de nieuwe rol en bevoegdheden van het 
Parlement bij de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon, de gevolgen van het 

                                               
1 Aangezien deze verslagen nog niet behandeld en ter stemming voorgelegd zijn in de plenaire vergadering, 

zijn de samenvattingen gebaseerd op het resultaat van de stemming in de commissie.
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Verdrag van Lissabon voor de ontwikkeling van het institutionele evenwicht van de Europese 
Unie en de ontwikkeling van de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de nationale 
parlementen in het kader van het Verdrag van Lissabon. De werkzaamheden in verband met 
de buitenlandse dienst zijn echter opgeschort in afwachting van het resultaat van het tweede 
referendum dat in Ierland moet worden georganiseerd.

Het verslag over de nieuwe rol en bevoegdheden van het Parlement bij de 
tenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon (rapporteur Jo Leinen) creëert een 
overkoepelend kader voor de andere verslagen over de tenuitvoerlegging van het Verdrag van 
Lissabon en geeft een overzicht van de adviezen van alle parlementaire commissies over de 
veranderingen die het Verdrag tot gevolg heeft. In het verslag wordt positief gereageerd op de 
uitbreiding van de beleidsterreinen waarover het Parlement via de medebeslissingsprocedure 
samen met de Raad zal beslissen (met name op het gebied van vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid en van de landbouw), wat de democratische legitimiteit van de Europese 
Unie aanzienlijk zal versterken. Op begrotingsgebied wordt het onderscheid tussen verplichte 
en niet-verplichte uitgaven afgeschaft en dient de begroting als geheel voortaan gezamenlijk 
door het Parlement en de Raad te worden vastgesteld. De nieuwe instemmingsprocedure, de 
nieuwe bevoegdheden inzake de verkiezing van de voorzitter van de Commissie en de nieuwe 
toezichtsbevoegdheden worden eveneens enthousiast onthaald. Tot slot wordt in het verslag 
verzekerd dat het Europees Parlement gebruik zal maken van het recht om wijzigingen van het 
Verdrag voor te stellen wanneer nieuwe uitdagingen dit rechtvaardigen. De overige 
instellingen worden verzocht een interinstitutioneel akkoord te sluiten over een 
werkprogramma voor de volgende zittingsperiode en over de uitvoeringsmaatregelen die 
noodzakelijk zijn om het nieuwe Verdrag tot een succes te maken.

Er is eveneens een verslag opgesteld over de ontwikkeling van de betrekkingen tussen het 
Europees Parlement en de nationale parlementen in het kader van het Verdrag van 
Lissabon (rapporteur Elmar Brok). Daarin stelt de commissie dat ze ingenomen is met de 
nieuwe rechten die aan de nationale parlementen worden toegekend, met name met betrekking 
tot de controle op de naleving van het subsidiariteitsbeginsel (via de zogenaamde "gele kaart"-
en "oranje kaart"-procedures), die de nationale parlementen voor het eerst een duidelijke rol 
geven op het niveau van de Unie. Het Parlement is verheugd over de positieve ontwikkeling 
van de betrekkingen in de afgelopen jaren en vestigt de nadruk op de rol die de parlementaire 
commissies zullen moeten spelen met het oog op de totstandkoming van een heus "permanent 
netwerk van gelijksoortige commissies". Er wordt zelfs geopperd dat het Europees Parlement 
middelen ter beschikking van deze gespecialiseerde commissies zou kunnen stellen voor de 
organisatie van ontmoetingen met hun partners. De nationale parlementen worden verzocht 
zich te buigen over de rol die de leden van het Europees Parlement op het niveau van de 
lidstaten kunnen spelen (bijvoorbeeld het recht om enkele keren per jaar tijdens plenaire 
zittingen van nationale parlementen te spreken, om deel te nemen aan bijeenkomsten van 
gespecialiseerde commissies voor Europese aangelegenheden of aan bijeenkomsten van hun 
respectieve fracties). Tot slot wordt in het voorstel ook nader ingegaan op de rol van COSAC.

Het verslag over de gevolgen van het Verdrag van Lissabon op de ontwikkeling van het 
institutioneel evenwicht van de Europese Unie (rapporteur Jean-Luc Dehaene) biedt een 
overzicht van de concrete effecten van het Verdrag van Lissabon op de interinstitutionele 
betrekkingen. De tekst bevat verder een aantal aanbevelingen die tot doel hebben de 
doeltreffende tenuitvoerlegging van de nieuwe institutionele bepalingen te garanderen. Het 
Parlement verwelkomt de verduidelijking van de bevoegdheden van de verschillende 
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instellingen, die elk op hun eigen competentiegebied aan belang winnen, en toont aan dat een 
efficiënte institutionele werking enkel mogelijk is door betere coördinatie. Het naast elkaar 
bestaan van twee vaste voorzitterschappen (voorzitter van de Europese Raad en Hoge 
Vertegenwoordiger/voorzitter van de Raad Buitenlandse Zaken) en het rotatiesysteem voor 
het voorzitterschap van de Raad zijn duidelijke verbeteringen die tot meer samenhang en 
efficiëntie kunnen leiden, maar ook nauwe samenwerking tussen deze verschillende 
voorzitterschappen vergen. In het verslag wordt een tijdpad voorgesteld voor de belangrijkste 
benoemingen (voorzitter van de Commissie, Hoge Vertegenwoordiger, college van 
commissarissen, voorzitter van de Europese Raad) vanaf 2014. Met het oog op de 
benoemingsprocedures voor 2009 wordt er in het verslag op gewezen dat indien de Europese 
Raad na de Europese verkiezingen besluit een kandidaat voor te dragen voor het ambt van 
voorzitter van de Commissie, hij in dat geval het nodige overleg moet plegen met de 
vertegenwoordigers van het nieuw gekozen Parlement, teneinde de in het Verdrag van 
Lissabon genoemde nieuwe bevoegdheden van het Parlement inhoudelijk na te leven. Indien 
het tweede referendum in Ierland een positief resultaat oplevert, zou het Parlement pas tot de 
eindstemming over het college van commissarissen moeten overgaan zodra het Verdrag van 
Lissabon in werking is getreden. Ten slotte wordt er in de tekst aan herinnerd dat de 
overgangsregelingen aangaande de samenstelling van het Europees Parlement, die door de 
Europese Raad van 11 en 12 december 2008 zijn goedgekeurd, onderworpen moeten worden 
aan een wijziging van het primaire recht. Er wordt eveneens op gewezen dat door het Verdrag 
van Lissabon op dit gebied nieuwe bevoegdheden worden toegekend aan het Parlement, dat 
hiervan in voorkomend geval ongetwijfeld gebruik zal maken.

Naast deze constitutionele aspecten heeft het Europees Parlement ook een reeks verslagen 
aangenomen die verband houden met zijn betrekkingen met de andere instellingen. Zo 
verleent het proces van parlementaire goedkeuring (hoorzittingen) van de kandidaat-
commissarissen, dat in 1994 werd ingevoerd, de Commissie een grotere democratische 
legitimiteit. De resolutie van het Europees Parlement over de richtsnoeren voor de 
goedkeuring van de Europese Commissie (verslag Andrew Duff) bevat een aantal 
beginselen en regels voor de procedure. Deze beginselen zijn vervolgens omgezet in het 
Reglement van het Europees Parlement (verslag Andrew Duff) door middel van een nieuwe 
bijlage waarin de procedurevoorschriften zijn vastgesteld voor de hoorzittingen, evaluaties en 
stemmingen met het oog op de goedkeuring of afwijzing van elke nieuwe Europese 
Commissie of eventueel de vervanging van een lid van het college.

Tijdens deze zittingsperiode is tussen het Europees Parlement en de Commissie een nieuw 
kaderakkoord gesloten. Het Europees Parlement heeft tevens een gemeenschappelijke 
verklaring goedgekeurd over de praktische modaliteiten van de medebeslissingsprocedure, 
evenals een besluit tot wijziging van Besluit 1999/468/EG tot vaststelling van de voorwaarden 
voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden.

Het Europees Parlement is verheugd over de sluiting van het kaderakkoord tussen het 
Europees Parlement en de Commissie (verslag Jo Leinen) waarin voor een betere 
samenhang van het kaderakkoord van juli 2000 wordt gezorgd, meer belang wordt gehecht 
aan de interinstitutionele dialoog, de transparantie wordt bevorderd en bepaalde technische 
aspecten van de interinstitutionele samenwerking worden verbeterd. De afgevaardigden 
benadrukken dat het voor de leden van het Europees Parlement die aan EU-delegaties naar 
internationale conferenties deelnemen van groot belang is om aanwezig te kunnen zijn bij de 
interne coördinatievergaderingen van de Unie. Ze verzoeken de Commissie daarom de daartoe 
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strekkende wensen van het Europees Parlement tegenover de Raad te ondersteunen. 
Bovendien dringt het Parlement er bij de Commissie op aan dat bij de presentatie van de 
werkgelegenheidsrichtsnoeren minstens een termijn van twee maanden wordt uitgetrokken om 
het Europees Parlement naar behoren te raadplegen (het huidige tijdschema is bijzonder krap).

In de gemeenschappelijke verklaring over de wijze van uitvoering van de 
medebeslissingsprocedure (verslag Jo Leinen) verwelkomt het Parlement de nieuwe 
bepalingen inzake het bijwonen van de vergaderingen van de parlementaire commissies door 
vertegenwoordigers van het Raadsvoorzitterschap, alsook de bevestiging van het beginsel dat 
de diensten van het Parlement en de Raad bij de juridisch-taalkundige revisie op gelijke voet 
moeten samenwerken en de afspraak dat succesvolle resultaten van werkzaamheden voor
zover mogelijk in gezamenlijke persmededelingen en persconferenties worden aangekondigd 
en dat de ondertekening van belangrijke goedgekeurde besluiten tijdens een gezamenlijke 
plechtigheid in het bijzijn van de media plaatsvindt. In de resolutie wordt eveneens de wens 
geuit dat het Parlement een methode aanneemt die eenheid brengt in de praktijken die de 
parlementaire commissies bij trilogen volgen (regels inzake de samenstelling van 
parlementaire delegaties en de geheimhoudingsplicht in verband met hun werkzaamheden).

Wat de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden betreft, heeft het Europees Parlement een voorstel voor een besluit 
van de Raad tot wijziging van Besluit 1999/468/EG goedgekeurd, alsmede een 
interinstitutioneel akkoord in de vorm van een gemeenschappelijke verklaring over dit 
voorstel voor een besluit (verslag Richard Corbett). Doel hiervan is het toevoegen van een 
nieuwe "regelgevingsprocedure met toetsing" aan de bestaande comitologieprocedures. Het 
Parlement heeft eveneens een interinstitutioneel akkoord aangenomen betreffende de wĳze 
van toepassing van Besluit 1999/468/EG, gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG (verslag Monica 
Frassoni), evenals twee verslagen die tot doel hebben artikel 81 van het Reglement van het 
Europees Parlement te wijzigen, teneinde de instelling in staat te stellen volgens de best 
mogelijke voorwaarden gebruik te maken van haar rechten krachtens de nieuwe procedure 
(verslagen Richard Corbett en Monica Frassoni). Het Europees Parlement betreurt in de 
verschillende verslagen dat Besluit 1999/468/EG slechts in zeer beperkte mate is toegepast en 
wijst erop dat de regelgevingsprocedure met toetsing van toepassing moet zijn op alle 
maatregelen van algemene strekking tot wijziging van niet-essentiële onderdelen van een 
volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag aangenomen basisbesluit. Het 
Parlement verzoekt de Raad en de Commissie om in twijfelgevallen de nieuwe 
regelgevingsprocedure met toetsing toe te passen en juicht toe dat het akkoord een 
nauwkeurigere omschrijving geeft van de verplichting van de Commissie om het Parlement te 
informeren, met de bepaling dat deze laatste instelling op de hoogte moet worden gehouden 
van de werkzaamheden van de comités, en wel op een wijze die de transparantie en de 
efficiëntie van het systeem waarborgt. Het Parlement is het niet eens met het standpunt van de 
Commissie dat ontwerpuitvoeringsmaatregelen niet openbaar moeten worden gemaakt vóór 
goedkeuring in het comité en verzoekt de Commissie alle ontwerpuitvoeringsmaatregelen te 
publiceren zodra deze formeel zijn voorgesteld.

Het Europees Parlement heeft gebruik gemaakt van zijn antwoord op een mededeling van de 
Commissie over het resultaat van de screening van wetgevingsvoorstellen die bij de 
wetgever hangende zijn (verslag Sylvia-Yvonne Kaufmann) om een intensievere analyse uit 
te voeren van de problemen in verband met het intrekken of wijzigen van 
wetgevingsvoorstellen door de Commissie. Het Europees Parlement stelt vast dat de drie 
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instellingen het niet eens zijn over de mate waarin de Commissie het recht heeft om haar 
wetgevingsvoorstellen in te trekken. Het Parlement erkent dat de Commissie, binnen 
duidelijke beperkingen, de mogelijkheid heeft om een wetgevingsvoorstel in te trekken tijdens 
de procedure die voorafgaat aan de goedkeuring ervan. Het Parlement is derhalve van oordeel 
dat afspraken op dit gebied een positieve bijdrage zouden kunnen leveren tot het goede 
verloop van wetgevingsprocedures. Het Parlement stelt een aantal richtsnoeren voor met 
betrekking tot het intrekken en wijzigen van wetgevingsvoorstellen (bij medebeslissings- en 
samenwerkingsprocedures mag de Commissie geen besluit meer intrekken nadat de Raad het 
gemeenschappelijk standpunt heeft goedgekeurd, tenzij de Raad hierbij zijn bevoegdheden te 
buiten is gegaan; de Commissie verbindt zich ertoe naar behoren rekening te houden met het 
voorstel van het Parlement, alsook het Parlement van tevoren te verwittigen wanneer zij 
overweegt op eigen initiatief een wetgevingsvoorstel in te trekken of te wijzigen). De 
instelling is tegelijkertijd van mening dat het vaststellen door de instellingen van 
gemeenschappelijke richtsnoeren, die bedoeld zijn als een aanvulling op de desbetreffende 
beginselen die reeds zijn neergelegd in het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het 
Europees Parlement en de Commissie en in het Interinstitutioneel Akkoord over betere 
regelgeving, een positieve stap zou betekenen op de weg naar het vergemakkelijken van het 
wetgevingsproces en het hervatten van de dialoog tussen de instellingen. In de resolutie wordt 
ten slotte benadrukt dat het intrekken of wijzigen van wetgevingsvoorstellen door het 
communautair belang ingegeven moet zijn en met redenen moet worden omkleed.

In het kader van zijn betrekkingen met de andere instellingen heeft het Europees Parlement 
ook bepalingen aangenomen in verband met de functie van de Europese ombudsman, de 
regelgevende agentschappen en het Publicatiebureau.

Het besluit van het Europees Parlement inzake het statuut van de Europese ombudsman en 
de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt (verslag Anneli 
Jäätteenmäki) sluit aan bij de noodzaak om het statuut van de Ombudsman aan te passen, 
teneinde iedere twijfel weg te nemen omtrent het vermogen van de Ombudsman om 
vermeende gevallen van wanbestuur grondig en onpartijdig te onderzoeken (met name de 
toegang van de Ombudsman tot documenten die als vertrouwelijk aangemerkt zijn) en 
rekening te kunnen houden met de wijzigingen die de afgelopen jaren zijn ingevoerd met 
betrekking tot de rol van de Europese instellingen en organen bij de bestrijding van fraude ten 
koste van de financiële belangen van de Unie.

Volgens de door de Commissie verstrekte cijfers bestaan er op dit moment 29 Europese 
regelgevende agentschappen, die ongeveer 3 800 personeelsleden in dienst hebben en over 
een jaarlijks budget van ongeveer 1 100 miljoen euro beschikken, inclusief een bijdrage van 
de Gemeenschap van om en bij de 559 miljoen euro. Met het oog hierop ligt het voor de hand 
dat er voor hun werkzaamheden een kader moet worden gecreëerd en dat het Europees 
Parlement hierover een resolutie heeft aangenomen. Daarin stelt het Parlement dat het 
ingenomen is met het ontwerp van de Commissie voor een interinstitutioneel akkoord 
betreffende een kader voor de agentschappen. Het Parlement betreurt evenwel dat de Raad 
niet bereid is om te onderhandelen over de sluiting van een akkoord op grond van dit ontwerp. 
Het Europees Parlement wijst er verder op dat bij de toekomstige voorstellen tot oprichting 
van agentschappen bepaalde beginselen in overweging zullen moeten worden genomen: 
beoordeling van de gevolgen, parlementaire controle en politieke verantwoordelijkheid van de 
Commissie. Wat dit laatste aspect betreft, uit het Parlement in deze resolutie zijn bezorgdheid 
over de voortdurende stijging van het aantal decentrale agentschappen omdat hierdoor het 
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gevaar bestaat dat de uitvoerende rol van de Commissie uitgekleed en versnipperd wordt door 
een stortvloed van instanties die voor het grootste deel op een intergouvernementele manier 
werkzaam zijn. In oktober 2008 heeft het Europees Parlement een "strategie voor de 
toekomstige regeling van institutionele aspecten voor regelgevende agentschappen" 
aangenomen (verslag Georgios Papastamkos). Het Parlement betreurt in dit verband dat de 
Commissie, ten gevolge van de weigering van de Raad om te onderhandelen, heeft besloten 
om haar voorstel voor een interinstitutioneel akkoord in te trekken en in de plaats daarvan op 
te roepen tot het deelnemen aan een interinstitutionele dialoog die tot een gemeenschappelijke 
aanpak moet leiden. Hoewel de "gemeenschappelijke benadering" niet volledig aan de 
verwachtingen van het Europees Parlement voldoet, verklaart de instelling zich toch bereid 
om hieraan deel te nemen en vraagt ze om het werkprogramma binnen een zo kort mogelijke 
termijn vast te stellen. De tekst bevat een niet-limitatieve lijst van punten die dit 
werkprogramma moet omvatten: vaststelling van objectieve criteria op basis waarvan de 
agentschappen geëvalueerd kunnen worden, beoordeling of de optie van agentschappen 
kosteneffectiever is dan het laten uitvoeren van bepaalde taken door de diensten van de 
Commissie zelf, vaststellen van de grenzen voor de autonomie van de agentschappen, 
regelmatige beoordeling van de noodzaak van bestaande agentschappen, … Het Europees 
Parlement is van mening dat het onontbeerlijk is om een duidelijk, gemeenschappelijk en 
samenhangend kader te formuleren voor de toekomstige plaats van de regelgevende 
agentschappen in de opzet van het EU-bestuur, alsook om een parlementaire controle in te 
voeren over de vorming en de werking van deze agentschappen.

In het licht van de kwijtingsprocedure voor 2001 was het Parlement van mening dat het "zoals 
ook uit de zaak van het Publicatiebureau blijkt, bijzonder moeilijk is om in internationale 
lichamen duidelijk politieke verantwoordelijkheden te definiëren". Het Parlement heeft de 
instellingen daarom verzocht, zonder echter het beginsel van interinstitutionele samenwerking 
aan te tasten dat aanzienlijke besparingen op de Europese begroting mogelijk maakt, om "de 
rechtsgrondslagen van de interinstitutionele lichamen zodanig te wijzigen dat een duidelijke 
toewijzing van bestuurlijke en politieke verantwoordelijkheid mogelijk is". Met zijn besluit 
van 19 februari 2009 (verslag Hanne Dahl) heeft het Europees Parlement het ontwerpbesluit 
betreffende de organisatie en de werking van het Bureau voor publicaties van de 
Europese Unie goedgekeurd waarin de bevoegdheden en taken van het Publicatiebureau van 
de Europese Unie, de respectievelijke verantwoordelijkheden van de instellingen en de rol van 
het directiecomité en van de directeur van het Bureau gedetailleerder worden vastgelegd.

Aangezien het Parlement van oordeel was dat het op 4 april 2006 door de drie instellingen 
bereikte akkoord het enige mogelijke compromis was, heeft het Parlement het 
Interinstitutioneel Akkoord betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel 
beheer (verslag Sérgio Sousa Pinto) goedgekeurd. Het heeft daarbij echter opnieuw de 
aandacht gevestigd op zijn teleurstelling over het feit dat de nationale belangen in de 
onderhandelingen binnen de Raad zwaarder hebben gewogen dan de gemeenschappelijke 
Europese doelstellingen. Het Europees Parlement was wel ingenomen met het besluit van de 
Europese Raad om de Commissie te verzoeken een volledige, breed geschakeerde herziening 
voor te bereiden van alle aspecten van de uitgaven en inkomsten van de Europese Unie. Als 
begrotingspartner van de Raad wenst het Parlement bij deze operatie te worden betrokken met 
het oog op het bereiken van een akkoord dat de Unie de mogelijkheid biedt om haar ambities 
met eigen middelen te verwezenlijken. Het Parlement was eveneens verheugd over de 
geboekte vooruitgang op het gebied van de drie pijlers van zijn onderhandelingspositie: het 
samenbrengen van politieke prioriteiten en financiële behoeften, het verbeteren van de 
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begrotingsstructuur door meer flexibiliteit en het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering 
van de EU-financiering met behoud van de rechten van het Parlement. De instelling, die zich 
ervan bewust is dat een aantal tekortkomingen na de onderhandelingen nog altijd niet is 
weggewerkt, is van mening dat bij de herziening van 2008-2009 met name het systeem van de 
eigen middelen en de uitgavenkant grondig moeten worden hervormd, teneinde te voorkomen 
dat bij deze onderhandelingen opnieuw de nationale belangen het zwaarst wegen, hetgeen een
pijnlijke ervaring is geweest. Tot slot stelt het Parlement zich eens te meer op het standpunt 
dat alle toekomstige financiële kaders moeten worden vastgesteld voor een periode van vijf 
jaar, zodat ze aansluiten bij de zittingsperiodes van het Parlement en de Commissie. Het 
Europees Parlement heeft vervolgens een resolutie aangenomen waarmee het voorstel tot 
wijziging van het Interinstitutioneel Akkoord ongewijzigd wordt goedgekeurd (verslag Jo 
Leinen). Dit voorstel had enkel tot doel aan het Interinstitutioneel Akkoord een zin toe te 
voegen die bepaalt dat de reserve voor noodhulp in 2008 uitzonderlijkerwijs zou worden 
verhoogd tot 479,218 miljoen euro (in lopende prijzen), teneinde de behoeften te dekken van 
de snelleresponsfaciliteit voor maatregelen tegen de scherpe stijging van de voedselprijzen in 
de ontwikkelingslanden.

Aangezien haar huidige institutionele, financiële en beleidsstructuur niet geschikt is voor 
verdere uitbreidingen, heeft de Unie vandaag problemen met het gestand doen van haar 
toezeggingen jegens de Zuidoost-Europese landen. Deze vaststelling, die opgenomen is in het 
verslag over de institutionele aspecten van het vermogen van de Europese Unie om 
nieuwe lidstaten te integreren (verslag Alexander Stubb), brengt het Parlement er niet alleen 
toe nogmaals te bevestigen dat het blijft streven naar uitbreiding als een historische kans om 
voor vrede, veiligheid, stabiliteit, democratie en de rechtstaat te zorgen, alsook voor 
economische groei en voorspoed in Europa, maar ook zijn overtuiging te herbevestigen dat de 
uitbreiding hand in hand moet gaan met de verdieping van de Unie om te vermijden dat de 
doelstellingen van het Europese integratieproces in gevaar worden gebracht. Het Parlement is 
van oordeel dat het Verdrag van Nice geen adequate basis biedt voor verdere uitbreidingen en 
wijst erop dat het van wezenlijk belang is om de Unie vóór een eventuele toekomstige 
uitbreiding te hervormen. In het verslag worden de hervormingen opgesomd die als 
onontbeerlijk worden beschouwd: stemming met een gekwalificeerde meerderheid in de Raad, 
wijziging van het roulatiesysteem van de voorzitterschappen, verkiezing van de voorzitter van 
de Commissie, grotere betrokkenheid van de nationale parlementen, een heldere omschrijving 
van de waarden en doeleinden van de Unie, herziening van het financiële kader, … Voorts 
wordt in de tekst het begrip "opnamecapaciteit" ter discussie gesteld, dat door de Europese 
Raad van Kopenhagen was gedefinieerd als "het vermogen van de Unie om nieuwe leden op 
te nemen, met handhaving van de dynamiek van de Europese integratie". In plaats daarvan 
wordt voor het begrip "integratievermogen" gekozen. Het Parlement benadrukt dat het 
"integratievermogen" geen nieuw criterium is dat van toepassing is op kandidaat-landen, maar 
een voorwaarde is voor het welslagen van de uitbreiding en de verdieping van het Europese 
integratieproces en wijst op het feit dat de verantwoordelijkheid voor de verbetering van dit 
"integratievermogen" bij de Unie en niet bij de kandidaat-lidstaten ligt. Het Europees 
Parlement beklemtoont dat de hervormingen die het beoogt gepaard moeten gaan met 
inspanningen om de publieke acceptatie van de uitbreiding te vergroten en herinnert aan de 
verantwoordelijkheid van de politieke leiders van Europa om de burgers uit te leggen wat de 
doelen en wederzijdse voordelen zijn van de uitbreiding en eenwording van Europa. Ten slotte 
is de instelling van mening dat de instemming van het Europees Parlement, die vereist is opdat 
de Raad overeenkomstig artikel 49 VEU zou kunnen beslissen over de toetreding van nieuwe 
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lidstaten, ook van toepassing zou moeten zijn op het besluit om onderhandelingen te openen 
of af te ronden.

Om de werking van de participatieve democratie te bevorderen, heeft het Europees 
Parlement een reeks verslagen aangenomen betreffende de werking van de Europese politieke 
partijen, de samenstelling van het Europees Parlement en de uitoefening van het kiesrecht bij 
de Europese verkiezingen. In de resolutie van het Europees Parlement over de Europese 
politieke partijen (verslag Jo Leinen) wordt vastgesteld dat er tussen een groot aantal burgers 
en de Europese instellingen een kloof bestaat als gevolg van de gebrekkige communicatie en 
informatie over het Europees beleid. Om dit probleem te verhelpen, moeten de Europese 
politieke partijen, die een cruciale rol spelen in het proces van vorming en verwoording van de 
publieke opinie in Europa, actieve actoren worden die Europese beleidsopties voorstellen en 
die niet enkel via de Europese verkiezingen, maar ook op alle andere gebieden van het 
Europese politieke leven ijveren voor een grotere betrokkenheid van de burgers. Om dit te 
bewerkstelligen, moet een echt Europees statuut voor partijen worden vastgesteld, dat de 
rechten en plichten van de politieke partijen bepaalt en hen de mogelijkheid biedt om het 
statuut van rechtspersoon te verwerven. Het Europees Parlement verzoekt zijn Commissie 
constitutionele zaken om specifieke voorstellen in die zin op te stellen. In de resolutie, waarin 
een aantal wijzigingen van het financieringssysteem wordt voorgesteld, wordt het eveneens 
zinvol geacht te bestuderen op welke manier Europese politieke instellingen kunnen worden 
gesubsidieerd, hoe de rol van de Europese politieke jeugdorganisaties en -bewegingen kan 
worden bevorderd en op welke manier de lijsten voor de Europese verkiezingen kunnen 
worden samengesteld om een publieke discussie over Europese beleidsthema’s aan te 
wakkeren. Met deze eisen van het Europees Parlement is rekening gehouden in het kader van 
de wijziging van Verordening (EG) nr. 2004/2003 betreffende het statuut en de 
financiering van politieke partijen op Europees niveau van 2007. Deze verordening strekt 
er voornamelijk toe de financiële langetermijnplanning van de politieke partijen te versterken, 
de diversificatie van de financiële bronnen te vergemakkelijken en de politieke partijen meer 
flexibiliteit te bieden met het oog op de Europese verkiezingen in juni 2009. In de tekst wordt 
eveneens de definitie en de rol van de "politieke stichting op Europees niveau" verduidelijkt. 
Deze wijziging werd goedgekeurd dankzij een akkoord in eerste lezing tussen het Europees 
Parlement en de Raad (verslag Jo Leinen).

Op uitdrukkelijk verzoek van de Europese Raad van 21 en 22 juni 2007 heeft het Europees 
Parlement ook een resolutie over de samenstelling van het Europees Parlement
aangenomen (verslagen Alain Lamassoure, Adrian Severin). Daarbij is rekening gehouden 
met een nieuwe procedure voor de samenstelling van het Europees Parlement volgens 
dewelke het totale aantal zetels maximaal 750 mag bedragen, met een maximum van 96 zetels 
en een minimum van 6 zetels per lidstaat, overeenkomstig het beginsel van "degressieve 
proportionaliteit" dat niet in het Verdrag is gedefinieerd. Het Europees Parlement is van 
oordeel dat dit beginsel inhoudt dat de verhouding tussen de bevolking en het aantal zetels van 
elke lidstaat moet variëren naar gelang hun respectieve bevolking, zodat elke afgevaardigde 
van een meer bevolkte lidstaat meer burgers vertegenwoordigt dan elke afgevaardigde van een 
minder bevolkte lidstaat, maar ook dat geen enkele minder bevolkte lidstaat meer zetels heeft 
dan een meer bevolkte lidstaat. Op deze basis (waardoor de beginselen van doeltreffendheid, 
pluralisme en solidariteit kunnen worden samengebracht) wordt in de resolutie een stelsel 
voorgesteld dat aan de toekomstige demografische ontwikkelingen van de lidstaten kan 
worden aangepast, zonder dat daarvoor nieuwe onderhandelingen over de grond van de zaak 
noodzakelijk zijn. In bijlage I bij de resolutie (in de vorm van een ontwerpbesluit van de 
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Europese Raad) wordt een zetelverdeling voorgesteld die voor geen enkele lidstaat, met 
uitzondering van Duitsland, tot een verlaging van het aantal zetels leidt. Bij dit voorstel wordt 
echter geen rekening gehouden met mogelijke toekomstige toetredingen, die aanleiding 
kunnen geven tot een tijdelijke overschrijding van dit plafond tot aan het einde van de lopende 
zittingsperiode. Het Europees Parlement benadrukt nogmaals dat dit voorstel nauw verband 
houdt met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon en behoudt zich het recht voor 
om zijn goedkeuring van het besluit van de Europese Raad over de nieuwe verdeling van de 
zetels in het Europees Parlement te bekijken in het licht van de hervormingen van de andere 
EU-instellingen, zoals is voorzien in dit Verdrag.

Het voorstel tot wijziging van Richtlijn 93/109/EG van de Raad aangaande de wijze van 
uitoefening van het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees 
Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat 
waarvan zij geen onderdaan zijn, heeft in de eerste plaats tot doel bepaalde tekortkomingen 
weg te werken in verband met het feit dat burgers hun actief en passief kiesrecht tweemaal 
uitoefenen. In de tekst wordt voorgesteld om het huidige systeem af te schaffen, zij het met 
behoud van de formele verklaring van onderdanen van andere lidstaten dat zij slechts in één 
lidstaat hun actief en passief kiesrecht zullen uitoefenen. Het Europees Parlement (verslag 
Andrew Duff) heeft dit streven naar vereenvoudiging gesteund, maar stelt voor om een einde 
te maken aan het bestaande verbod om zich in meer dan één lidstaat verkiesbaar te stellen 
wanneer de lidstaat van verblijf meerdere kandidaturen toestaat. Het Europees Parlement wil 
er eveneens op toezien dat het land van verblijf niet automatisch verplicht is om het stemrecht 
van een burger te ontnemen aan wie het stemrecht in een andere lidstaat is ontnomen. In beide 
gevallen moet de betrokken lidstaat geval per geval kunnen beslissen of de persoon in kwestie 
op basis van de nationale wetgeving aan de verkiezingen mag deelnemen. Het verbod om zich 
verkiesbaar te stellen en het kiesrecht uit te oefenen in de lidstaat van herkomst leidt dus niet 
automatisch tot een algemeen verbod in alle lidstaten. De lidstaat van verblijf kan bepalen dat 
burgers die in hun lidstaat van herkomst het actief of passief kiesrecht hebben verloren, slechts 
van de uitoefening van deze rechten uitgesloten zullen worden indien zij dat recht voor 
hetzelfde vergrijp volgens de wetgeving van die lidstaat op dezelfde manier zouden hebben 
verloren.

Met betrekking tot hetzelfde onderwerp heeft de Commissie constitutionele zaken een debat 
gelanceerd over een voorstel tot wijziging van de Akte tot verkiezing van de leden van het 
Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen van
20 september 1976. Over het ontwerpverslag van de heer Duff is in de commissie 
herhaaldelijk van gedachten gewisseld. Het werd echter niet goedgekeurd voor het einde van 
de zittingsperiode.

De participatieve democratie wil niet alleen de politieke vertegenwoordiging en de 
deelname aan de Europese verkiezingen bevorderen, maar ook het debat aanmoedigen en de 
betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld bij de Europese constructie versterken. 
Deze doelstellingen hebben het Europees Parlement ertoe aangezet om zich over dit thema te 
buigen en voorstellen te formuleren om het debat met alle burgers te vergemakkelijken. De 
resolutie over de perspectieven voor een dialoog met de burger in het kader van het 
Verdrag van Lissabon (verslag Genowefa Grabowska) wijst op de belangrijke rol die het 
maatschappelijk middenveld in het Europese integratieproces speelt en benadrukt dat voor de 
verwezenlijking van de politieke doelstellingen van de Unie een ruimer openbaar debat, een 
efficiëntere dialoog met de burger en een groter politiek bewustzijn noodzakelijk zijn. Het 
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Europees Parlement roept op om forums te organiseren die minstens een keer per jaar met het 
Parlement en de vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld van elke lidstaat 
zouden worden gehouden, net als regelmatige bijeenkomsten van het maatschappelijk 
middenveld en leden van de Commissie. De Raad zou de toegang tot zijn werkzaamheden 
moeten vergemakkelijken en vereenvoudigen en de instellingen van de Unie worden verzocht 
geactualiseerde registers van alle relevante niet-gouvernementele organisaties bij te houden. 
De Parlementsleden pleiten voor de sluiting van een interinstitutioneel akkoord waarin 
bindende richtsnoeren voor de benoeming van vertegenwoordigers uit het maatschappelijk 
middenveld worden vastgesteld, evenals methodes voor de organisatie en de financiering van 
raadplegingen. De Commissie wordt op haar beurt verzocht een nieuw voorstel over Europese 
verenigingen voor te leggen, zodat de Europese organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld zich op een gemeenschappelijke rechtsgrondslag kunnen baseren. Het Europees 
Parlement is verheugd over de versterking van de representatieve en de participatieve 
democratie ten gevolge van de invoering van het "burgerinitiatief" in het Verdrag van 
Lissabon.

De Commissie constitutionele zaken heeft de Commissie trouwens verzocht om, onmiddellijk 
na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, in heldere, eenvoudige en 
gebruikersvriendelijke bewoordingen een voorstel in te dienen voor een verordening over de 
implementatie van dit burgerinitiatief (rapporteur Sylvia-Yvonne Kaufmann)1. Om te 
voorkomen dat het burgerinitiatief met het petitierecht wordt verward, moeten in het voorstel 
praktische beginselen worden opgenomen met betrekking tot de definitie van 
burgerinitiatieven. De bijlage bij het verslag bevat aanbevelingen aan de Commissie. De 
Parlementsleden besluiten zich, zodra deze verordening is aangenomen, onverwijld te beraden 
over de invoering van een effectief systeem om toezicht te houden op het verloop van 
burgerinitiatieven. Om ontvankelijk te zijn, moet een burgerinitiatief volgens het verslag door 
ten minste 1/500ste van de bevolking in minstens een kwart van de lidstaten worden gesteund. 
Elke burger van de Unie die op grond van de wetgeving van zijn lidstaat actief kiesrecht heeft, 
kan aan een burgerinitiatief deelnemen. De procedure voor burgerinitiatieven bestaat uit de 
volgende fasen: aanmelden van het initiatief, inzamelen van steunbetuigingen, indienen van 
het initiatief, standpuntbepaling door de Commissie en controleren of het verlangde 
rechtsbesluit in overeenstemming is met de Verdragen. In de eerste fase controleert de 
Commissie de formele ontvankelijkheid van het initiatief en neemt binnen twee maanden een 
besluit. De termijn voor het inzamelen van individuele steunbetuigingen bedraagt een jaar en 
gaat in op de eerste dag van de derde maand die volgt op het besluit inzake de aanmelding van 
het bewuste burgerinitiatief, met inachtneming van het feit dat iedere steunbetuiging kan 
worden herroepen tot het moment waarop de termijn voor het inzamelen van steunbetuigingen 
is verstreken. De Commissie verifieert vervolgens of het burgerinitiatief representatief is en 
neemt binnen een termijn van twee maanden een besluit. In de volgende fase beraadt de 
Commissie zich binnen drie maanden grondig over de in het initiatief aan de orde gestelde 
aangelegenheden. Met het oog op de transparantie wordt in het verslag voorzien dat de 
Commissie pas met de inhoudelijke beoordeling van een burgerinitiatief kan beginnen na 
indiening van een verslag over de financiering van het initiatief, waarin ook de 
financieringsbronnen worden vermeld (transparantieverslag).

De Commissie constitutionele zaken heeft ook nagedacht over de problematiek van de 
                                               
1 Aangezien dit verslag nog niet behandeld en ter stemming voorgelegd is in de plenaire vergadering, is de 

samenvatting gebaseerd op het resultaat van de stemming in de commissie.
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betrokkenheid van de burgers bij de Europese constructie. In het kader van een verslag van de 
heer Wielowieyski heeft de commissie zich afgevraagd wat de oorzaken van dit probleem zijn 
en is ze op zoek gegaan naar mogelijke oplossingen om een einde te maken aan de 
legitimiteitscrisis die de Europese constructie ondermijnt. Er is ook een workshop 
georganiseerd, maar de commissie heeft er uiteindelijk de voorkeur aan gegeven om het 
verslag over deze kwestie niet voor het einde van de zittingsperiode goed te keuren.

De rol van belangenvertegenwoordigers bij de besluitvorming neemt almaar toe. In zijn 
resolutie over de ontwikkeling van het kader voor de activiteiten van lobbyisten bij de 
instellingen van de Europese Unie (verslagen Alexander Stubb, Ingo Friedrich) erkent het 
Europees Parlement dat belangenvertegenwoordigers door de inbreng van hun kennis een 
essentiële functie vervullen in de open en pluralistische dialoog waarop een democratisch 
systeem is gebaseerd. In de resolutie wordt de aandacht gevestigd op de behoefte aan 
transparantie, die een absolute voorwaarde is voor de legitimiteit van de Unie en het 
vertrouwen van de burgers in de Unie en die zowel in het werk van de instellingen als in dat 
van de lobbyisten tot uiting moet komen. De resolutie verwelkomt het voorstel van de 
Commissie om met het oog op de activiteiten van belangenvertegenwoordigers een 
gestructureerder kader in te voeren, evenals het voorstel aangaande de instelling een "one-
stop-shop" waar lobbyisten zich kunnen registreren. Het Parlement pleit voor het sluiten van 
een interinstitutioneel akkoord over een verplicht gemeenschappelijk register, of minstens de 
wederzijdse erkenning van gescheiden registers. De instelling neemt tevens kennis van de 
ontwerpgedragscode die de Commissie heeft opgesteld, herinnert er voorts aan dat het 
Parlement al meer dan tien jaar over een dergelijke gedragscode beschikt en verzoekt de 
Commissie over de vaststelling van gemeenschappelijke regels te onderhandelen. Met het oog 
hierop stelt het Parlement voor om een gezamenlijke werkgroep in te stellen, met als doel de 
gevolgen van een gemeenschappelijk register te beoordelen en de uitwerking van een 
gemeenschappelijke gedragscode te overwegen. Tot slot moet er nog op gewezen worden dat 
in de resolutie wordt opgeroepen tot verdere duidelijkheid met betrekking tot de 
interfractiewerkgroepen die op geen enkele manier als organen van het Parlement mogen 
worden beschouwd.

Op het gebied van regelgeving is de algemene herziening van het Reglement van het 
Europees Parlement (verslag Richard Corbett) de voornaamste verandering. Deze herziening 
heeft niet alleen tot doel om het Reglement aan te passen aan de besluiten van de Werkgroep 
parlementaire hervorming, maar ook om de instelling voor te bereiden op de inwerkingtreding 
van het Verdrag van Lissabon. Op het ogenblik waarop dit overzicht wordt opgesteld, moet dit 
verslag nog in de commissie worden goedgekeurd, alvorens het in de plenaire vergadering 
behandeld en ter stemming kan worden voorgelegd.

Naast dit verslag heeft het Europees Parlement gedurende de volledige zittingsperiode een 
reeks wijzigingen goedgekeurd in verband met meer specifieke aspecten van het Reglement. 
Zo heeft het Parlement een artikel aangenomen over rectificaties, waarvan de formulering 
breed genoeg is om alle soorten onjuistheden te bestrijken, zowel taalkundige als inhoudelijke 
fouten, ongeacht het feit of de fout tot stand is gekomen in het kader van een 
wetgevingsprocedure, van niet-wetgevende werkzaamheden of een interinstitutioneel akkoord 
dat nog in behandeling is (verslag Richard Corbett). In een ander verslag (verslag Gérard 
Onesta) heeft het Europees Parlement besloten de gedragsregels te wijzigen die op zijn leden 
van toepassing zijn, teneinde binnen de muren van het Parlement bepaalde extreme vormen 
van publieke demonstraties te voorkomen die het parlementaire debat kunnen verstoren (zoals 
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verbale agressie, woordenwisselingen, …). Deze aanpassing vormt echter in geen geval een 
belemmering voor de parlementaire vrijheid van meningsuiting of voor de levendigheid van 
de debatten in het Parlement. De artikelen 3 en 4 met betrekking tot het onderzoek van de 
geloofsbrieven en de duur van het mandaat van een Parlementslid zijn aangepast (verslag 
Pahor Borut) naar aanleiding van een wijziging van de Akte van 20 september 1976, teneinde 
de bepalingen zodanig te preciseren dat het Parlement kan reageren op eventuele gevallen van 
duidelijke onverenigbaarheid, zodat het vanaf het ogenblik van de constituerende vergadering 
voltallig kan vergaderen. De eisen met betrekking tot de vereenvoudiging van de 
communautaire wetgeving hebben het Europees Parlement ertoe aangezet (verslag Marie-
Line Reynaud) om artikel 80 van zijn Reglement inzake de codificatie van de communautaire 
wetgeving te wijzigen en een nieuw artikel in te voeren dat in een procedure voorziet voor de 
behandeling van herschikkingsvoorstellen. Deze wijzigingen zijn de concrete uitdrukking van 
de politieke wil van het Parlement om in toenemende bij te dragen tot de inspanningen om het 
vereenvoudigingsproces in het kader van het initiatief "Betere regelgeving" nieuw leven in te
blazen. Met de wijziging (verslag Ingo Friedrich) van artikel 139 van zijn Reglement heeft het 
Europees Parlement besloten alle voorziene uitzonderingsregelingen in verband met de 
toereikende beschikbaarheid van tolken en vertalers in alle officiële talen van de Europese 
Unie te verlengen tot aan het einde van de zittingsperiode. Het Parlement bevestigt echter dat 
het principe van de volledige meertaligheid een fundamentele doelstelling van de Unie blijft 
en dat dit in principe ook de regel is die binnen de instelling dient te worden toegepast. De 
wijziging van artikel 201, lid 1 zorgt ervoor dat de commissievoorzitters bij twijfel over de 
toepassing of de interpretatie van het Reglement de bevoegde commissie kunnen raadplegen 
(verslag Richard Corbett). Het Europees Parlement heeft zijn Reglement aangepast in het licht 
van het Statuut van de leden dat in 2009 van kracht wordt (verslag Ingo Friedrich). Vanaf dat 
ogenblik zullen de regelingen inzake de kosten en vergoedingen van de leden gebaseerd zijn 
op de artikelen 9 tot en met 23 en de artikelen 27 en 28 van het Statuut van de leden en niet 
langer op het recht van het Parlement om zijn eigen organisatorische regelingen vast te stellen. 
Een tweede reeks wijzigingen heeft betrekking op de mogelijkheid voor ieder Parlementslid 
om een voorstel voor een communautair besluit in te dienen uit hoofde van het initiatiefrecht 
van het Parlement. In de tekst wordt vastgesteld dat het voorstel bij de Voorzitter van het 
Parlement wordt ingediend, die het ter behandeling naar de bevoegde commissie verwijst, die 
op haar beurt besluit over het verdere verloop van de procedure. Er worden ook enkele 
procedurele wijzigingen doorgevoerd inzake de vertaling van amendementen en aan de bijlage 
bij het Reglement wordt een nieuw punt over "persoonlijke belangenconflicten" toegevoegd. 
De wijziging van artikel 29 betreffende de oprichting van fracties (verslag Richard Corbett) 
is erop gericht het voor de oprichting van een fractie vereiste aantal leden te verhogen tot 
vijfentwintig afgevaardigden die ten minste een vierde van de lidstaten vertegenwoordigen. 
Indien een fractie niet meer het vereiste minimumaantal telt, kan de Voorzitter toch toestaan 
dat de fractie blijft bestaan tot de volgende constituerende vergadering van het Parlement, op 
voorwaarde dat de leden ten minste een vijfde van de lidstaten vertegenwoordigen en de 
fractie langer dan een jaar bestaat. Met de wijziging van artikel 47 van het Reglement wordt 
de wijze van samenwerking tussen meerdere medeverantwoordelijke commissies over 
eenzelfde onderwerp nader omschreven (verslag Richard Corbett). In een dergelijke situatie 
trachten de voorzitter, de rapporteur en de rapporteurs voor advies het onderling eens te 
worden over de delen van de tekst die onder hun exclusieve bevoegdheid vallen en stellen ze 
de precieze voorwaarden van hun samenwerking vast. De ten principale bevoegde commissie 
kan de amendementen van een medeverantwoordelijke commissie zonder stemming 
overnemen indien deze betrekking hebben op vraagstukken die onder de exclusieve 
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bevoegdheid van deze commissie vallen. In geval van een bemiddelingsprocedure moet de 
rapporteur voor advies van elke medeverantwoordelijke commissie deel uitmaken van de 
delegatie van het Parlement. De symbolen van de Unie (vlag, hymne, devies, Dag van 
Europa op 9 mei) worden al meer dan dertig jaar door alle Europese instellingen gebruikt en 
zijn reeds in 1985 formeel goedgekeurd door de Europese Raad. Het was bijgevolg een 
logische stap dat het Europees Parlement zou overgaan tot de aanpassing van zijn Reglement 
(verslag Carlos Carnero Gonzalez) ter verduidelijking van de wijze waarop deze symbolen 
door het Europees Parlement worden gebruikt. De voornaamste wijzigingen in het besluit 
betreffende de werkzaamheden van de plenaire vergadering en initiatiefverslagen (verslag 
Richard Corbett) zijn het resultaat van de voorstellen die door de Werkgroep parlementaire 
hervorming zijn geformuleerd. Deze aanpassingen zijn voornamelijk van technische aard en 
hebben betrekking op de hervorming van de procedures voor schriftelijke vragen aan de Raad 
en de Commissie, de invoering van een nieuw artikel betreffende de korte presentatie van een 
verslag waarover geen echt debat nodig is, de vergroting van de zichtbaarheid van het 
Parlement in de debatten en de wijziging van de artikelen inzake initiatiefverslagen.

Het Europees Parlement heeft ook verschillende verklarende besluiten goedgekeurd, onder 
meer over de geheime stemming (verslag Marie-Line Reynaud), het oplossen van 
competentieconflicten, met name wat betreft niet-wetgevingsprocedures (verslag Ingo 
Friedrich), het beroep op het Reglement (verslag Jo Leinen), schriftelijke verklaringen 
(verslag Richard Corbett), de procedures bij het Hof van Justitie (verslag Costas Botopoulos), 
de taken van de Voorzitter (verslag Jo Leinen), het Bureau van de commissies (verslag Mauro 
Zani), de taken van de commissies (verslag Jo Leinen), het quorum (verslag Jo Leinen), 
medeverantwoordelijke commissies en de instemmingsprocedure (verslag Jo Leinen).
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Commissie (2005/2076(ACI)) - Verslag Jo Leinen 123
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Resolutie van het Europees Parlement van 14 oktober 2004 over de ratificatieprocedures 
voor het Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa en een 
communicatiestrategie voor de uitvoering daarvan (B6-0067/2004)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerpverdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa, dat de 
staatshoofden en regeringsleiders, in het kader van de Intergouvernementele Conferentie bijeen, 
op 18 juni 20041 op basis van de door de Europese Conventie opgestelde tekst hebben 
goedgekeurd en dat op 29 oktober 2004 in Rome zal worden ondertekend, 

–  gelet op artikel 103, lid 2 van zijn Reglement,

A.  gezien het historische belang van het op 18 juni jl. door de lidstaten bereikte akkoord, 
waarmee de uitgebreide Europese Unie haar eerste belangrijke politieke daad stelde door de 
fundamenten te leggen van een hernieuwde Unie, uitgerust met meer democratie, meer 
transparantie en meer doeltreffendheid,

B.  overwegende dat in 2005, 60 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog en 16 jaar na het 
einde van de deling van Europa, ons continent herenigd en in vrede en vrijheid leeft, op basis van 
een steeds grotere economische en politieke integratie, waaraan de Gemeenschappen en 
vervolgens de Europese Unie, en de opeenvolgende uitbreidingen de doorslaggevende 
stimulansen hebben gegeven,

C.  overwegende dat de grondwet zo duidelijk, eerlijk en begrijpelijk mogelijk aan de burgers 
moet worden gepresenteerd, waarbij de reeds van kracht zijnde elementen duidelijk worden 
opgelicht en de nieuwe bepalingen worden benadrukt,

1.  zal zo spoedig mogelijk na de ondertekening van het ontwerpverdrag voor de vaststelling van 
een grondwet zijn advies daarover uitbrengen;

2.  verzoekt de Raad zorg te dragen voor een gecoördineerde aanpak van de tijdschema's van de 
nationale ratificatieprocedures en de beste praktijken uit te wisselen waar het de parlementaire 
controle en de campagnes voor het referendum betreft;

3.  is van mening dat de periode van 5 t/m 8 mei een gunstige periode zou kunnen zijn om 
referenda te houden over de grondwet in de landen waar deze zijn gepland, aangezien deze 
periode symbolische waarde heeft zowel voor de vrede op ons continent als voor de Europese 
eenwording;

4.  is van mening dat het ratificatieproces in alle lidstaten in juni 2006 voltooid dient te zijn;

                                               
1 Document CIG 87/04.
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5.  acht het van wezenlijk belang dat de Europese dimensie van de nationale ratificatieprocedures 
wordt gestimuleerd, teneinde in de gehele Unie het gemeenschappelijk bewustzijn van de 
burgers te doen toenemen;

6.  verzoekt de Raad en de Commissie een aangepaste campagne en communicatiestrategie op te 
stellen;

7.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.
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Resolutie van het Europees Parlement van 12 januari 2005 over het Verdrag tot 
vaststelling van een Grondwet voor Europa (2004/2129(INI)) - Verslag Íñigo Méndez De Vigo 
- Richard Corbett 

Het Europees Parlement ,

–   gezien het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa (hierna de "Grondwet" 
genoemd),

–   gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, zoals gewijzigd door de Europese Akte en de Verdragen van 
Maastricht, Amsterdam en Nice,

–   gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie1,

–   gezien de Verklaring van Laken van de Europese Raad2,

–   onder verwijzing naar zijn resoluties3 die de weg hebben gebaand voor de Grondwet voor 
Europa,

–   onder verwijzing naar zijn resoluties1 ter voorbereiding van de vorige intergouvernementele 
conferenties en naar zijn resoluties2 ter beoordeling van het resultaat van deze conferenties,

                                               
1 PB C 364 van 18.12.2000, blz. 1.
2 Europese Raad van Laken, Verklaring van Laken over de toekomst van de Europese Unie, SN 273/01, 

15.12.2001.
3 Resolutie van 14 februari 1984 over het Ontwerpverdrag tot oprichting van de Europese Unie (PB C 77 

van 19.3.1984, blz. 53, rapporteur: Altiero Spinelli, 1-1200/1983).Resolutie van 11 juli 1990 over de 
uitgangspunten van het Europees Parlement inzake een ontwerp-grondwet voor de Europese Unie 
(PB C 231 van 17.9.1990, blz. 91, rapporteur: Emilio Colombo, A3-0165/1990).Resolutie van 12 
december 1990 over de constitutionele grondslagen van de Europese Unie (PB C 19 van 28.1.1991, 
blz. 65, rapporteur: Emilio Colombo, A3-0301/1990).Resolutie van 10 februari 1994 over de 
grondwet van de Europese Unie (PB C 61 van 28.2.1994, blz. 155, rapporteur: Fernand Herman, A3-
0064/1994).Resolutie van 25 oktober 2000 over de constitutionalisering van de Verdragen (PB C 
197 van 12.7.2001, blz. 186, rapporteur: Olivier Duhamel, A5-0289/2000).
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–   gezien het Ontwerp-Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa dat door de 
Europese Conventie op 13 juni en 10 juli 2003 bij consensus is goedgekeurd, alsmede onder 
verwijzing naar zijn resoluties3 ter voorbereiding en vervolgens beoordeling van het werk van de 
Conventie,

                                                                                                                                                      
1 Resolutie van 14 maart 1990 over de Intergouvernementele Conferentie en de strategie van het 

Parlement voor de Europese Unie (PB C 96 van 17.4.1990, blz. 114, rapporteur: David Martin, A3-
0047/1990).Resolutie van 11 juli 1990 over de Intergouvernementele Conferentie in verband met de 
beleidsstrategie van het Parlement inzake de Europese Unie (PB C 231 van 17.9.1990, blz. 97, 
rapporteur: David Martin A3-0166/1990).Resolutie van 22 november 1990 over de 
Intergouvernementele Conferenties in het kader van de strategie van het Europees Parlement voor de 
Europese Unie (PB C 324 van 24.12.1990, blz. 219, rapporteur: David Martin, A3-
0270/1990).Resolutie van 22 november 1990 houdende advies van het Europees Parlement inzake 
het bijeenroepen van de Intergouvernementele Conferenties over de Economische en Monetaire Unie
en de Politieke Unie (PB C 324 van 24.12.1990, blz. 238, rapporteur: David Martin, A3-
0281/1990).Resolutie van 17 mei 1995 over de werking van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie in het vooruitzicht van de Intergouvernementele Conferentie van 1996 - Verwezenlijking en 
ontwikkeling van de Unie (PB C 151 van 19.6.1995, blz. 56, rapporteurs: Jean-Louis Bourlanges en 
David Martin, A4-0102/1995).Resolutie van 13 maar 1996 houdende (i) advies van het Europees 
Parlement inzake de bijeenroeping van de Intergouvernementele Conferentie en (ii) de evaluatie van 
de werkzaamheden van de Reflectiegroep en vaststelling van de beleidsprioriteiten van het Europees 
Parlement met het oog op de Intergouvernementele Conferentie (PB C 96 van 1.4.1996, blz. 77, 
rapporteurs: Raymonde Dury en Hanja Maij-Weggen, A4-0068/1996).Resolutie van 18 november 
1999 over de voorbereiding van de herziening van de Verdragen en de volgende 
Intergouvernementele Conferentie (PB C 189 van 7.7.2000, blz. 222, rapporteurs: Giorgos 
Dimitrakopoulos en Jo Leinen, A5-0058/1999).Resolutie van 3 februari 2000 over de bijeenroeping 
van de Intergouvernementele Conferentie (PB C 309 van 27.10.2000, blz. 85, rapporteurs: Giorgos 
Dimitrakopoulos en Jo Leinen, A5-0018/2000).Resolutie van 16 maart 2000 over de opstelling van 
een handvest van de grondrechten van de Europese Unie (PB C 377 van 29.12.2000, blz. 329, 
rapporteurs: Andrew Duff en Johannes Voggenhuber, A5-0064/2000).Resolutie van 13 april 2000 
van het Europees Parlement met zijn voorstellen voor de Intergouvernementele Conferentie (PB C 
40 van 7.2.2001, blz. 409, rapporteurs: Giorgos Dimitrakopoulos en Jo Leinen, A5-0086/2000).

2 Resolutie van 16 januari 1986 over het standpunt van het Europees Parlement inzake de Europese Akte 
die op 16 en 17 december 1985 door de Intergouvernementele Conferentie is goedgekeurd (PB C 36 
van 17.2.1986, blz. 144, rapporteur: Altiero Spinelli, A2-0199/1985).Resolutie van 11 december 
1986 over de Europese Akte (PB C 7 van 12.1.1987, blz. 105, rapporteur: Luis Planas Puchades, A2-
0169/1986).Resolutie van 7 april 1992 over de resultaten van de intergouvernementele conferenties 
(PB C 125 van 18.5.1992, blz. 81, rapporteurs: David Martin en Fernand Herman, A3-
0123/1992).Resolutie van 19 november 1997 over het Verdrag van Amsterdam (PB C 371 van 
8.12.1997, blz. 99, rapporteurs: Iñigo Méndez de Vigo en Dimitris Tsatsos, A4-0347/1997).Resolutie 
van 31 mei 2001 over het Verdrag van Nice en de toekomst van de Europese Unie (PB C 47 E van 
21.2.2002, blz. 108, rapporteurs: Iñigo Méndez de Vigo en António José Seguro, A5-0168/2001).

3 Resolutie van 29 november 2001 over de grondwettelijke procedure en de toekomst van de Unie (PB C 
153 E van 27.6.2002, blz. 310, rapporteurs: Jo Leinen en Iñigo Méndez de Vigo, A5-
0368/2001).Resolutie van 24 september 2003 over het ontwerpverdrag tot vaststelling van een 
Grondwet voor Europa en houdende advies van het Europees Parlement inzake de bijeenroeping van 
de Intergouvernementele Conferentie (PB C 77 E van 26.3.2004, blz. 255, rapporteurs: José María 
Gil-Robles Gil-Delgado en Dimitris Tsatsos, A5-0299/2003).
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–   gezien de adviezen inzake de Grondwet die op verzoek van het Europees Parlement zijn 
uitgebracht door het Comité van de regio's1 op 17 november 2004 en het Europees Economisch 
en Sociaal Comité2 op 28 oktober 20043,

–   gezien de standpunten die tijdens een openbare hoorzitting op 25 november 2004 naar voren 
zijn gebracht door de vertegenwoordigers van regionale verenigingen, sociale partners en fora 
van het maatschappelijk middenveld,

–   gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken en de adviezen van de Commissie 
buitenlandse zaken, de Commissie ontwikkelingssamenwerking, de Commissie internationale 
handel, de Begrotingscommissie, de Commissie begrotingscontrole, de Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid, de Commissie industrie, onderzoek en energie, de Commissie regionale 
ontwikkeling, de Commissie landbouw, de Commissie visserij, de Commissie juridische zaken, 
de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en de Commissie 
verzoekschriften (A6-0070/2004),

Overwegende hetgeen volgt:

A.  De Europese Unie heeft in de loop van haar geschiedenis een aanzienlijke rol gespeeld bij het 
creëren van een steeds groter wordende ruimte van vrede en welvaart, democratie en vrijheid, 
rechtvaardigheid en veiligheid,

B.  De Grondwet consolideert deze verworvenheden en houdt vernieuwingen in die van 
fundamenteel belang zijn voor de instandhouding en ontwikkeling van het vermogen van de 
Unie met vijfentwintig en mogelijk meer leden om intern en extern doeltreffend op te treden,

C.  De inspanningen van het Europees Parlement, vanaf zijn eerste rechtstreekse verkiezing, om 
een Grondwet tot stand te brengen, zijn beloond met het welslagen van de Conventie die het 
ontwerp heeft opgesteld via een democratische, representatieve en transparante methode die zijn 
doeltreffendheid volledig heeft bewezen en rekening heeft gehouden met de bijdragen van de 
Europese burgers, hetgeen heeft geresulteerd in een consensus die de Intergouvernementele 
Conferentie grotendeels onverlet heeft gelaten,

D.  Als compromis dat voor alle lidstaten aanvaardbaar moest zijn, zijn uit de Grondwet 
onvermijdelijkerwijs enkele voorstellen weggelaten, met name van het Europees Parlement en 
van de Conventie, die in de ogen van hun indieners de Unie verdere verbeteringen zouden 
hebben gebracht, waarvan vele in de toekomst mogelijk blijven,

E.  De instemming van alle nationale regeringen in de Europese Unie met de Grondwet maakt 
duidelijk dat de gekozen regeringen van de lidstaten alle van mening zijn dat dit compromis de 

                                               
1 CdR 354/2003 def. nog niet in het PB bekendgemaakt.
2 CESE 1416/2004, nog niet in het PB bekendgemaakt.
3 Punten 8.2 en 8.3, P6_PV(2004)09-14.
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basis is waarop zij in de toekomst willen samenwerken, hetgeen van alle regeringen maximale 
politieke betrokkenheid vereist om de grondwet vóór 1 november 2006 te ratificeren, 

F.  In openbare debatten is er enige kritiek op de Grondwet uitgeoefend die niet aansluit bij de 
werkelijke inhoud en de juridische gevolgen van de grondwetsartikelen, omdat de Grondwet niet 
zal leiden tot het ontstaan van een gecentraliseerde "superstaat", de sociale dimensie van de Unie 
niet zal verzwakken maar eerder zal versterken, en de historische en geestelijke wortels van 
Europa niet veronachtzaamt, aangezien erin wordt verwezen naar het culturele, religieuze en 
humanistische erfgoed,

1.   komt tot de conclusie dat de Grondwet algemeen bezien een goed compromis en een enorme 
verbetering van de bestaande Verdragen is, die na inwerkingtreding zichtbare voordelen zal
opleveren voor de burgers (en het Europees Parlement en de nationale parlementen als 
democratische vertegenwoordiging van de burgers), voor de lidstaten (inclusief hun regio's en 
plaatselijke overheden), alsmede voor het doelmatig functioneren van de instellingen van de 
Europese Unie, en dus voor de Unie in haar geheel;

Meer duidelijkheid over de aard en doelstellingen van de Unie

2.   is ingenomen met het feit dat de Grondwet de burgers meer duidelijkheid verschaft over de 
aard en doelstellingen van de Unie en over de betrekkingen tussen de Unie en de lidstaten, met 
name om de volgende redenen:

   a) het ingewikkelde pakket Europese Verdragen wordt vervangen door één enkel document dat 
leesbaarder is en waarin de doelstellingen van de Unie, haar bevoegdheden en de beperkingen 
van deze bevoegdheden, haar beleidsinstrumenten en haar instellingen zijn uiteengezet; 

   b) de tweeledige legitimiteit van de Unie wordt bekrachtigd en er wordt verduidelijkt dat de 
Unie een unie van staten en van burgers is; 

   c) het geheel van waarden dat alle lidstaten gemeen hebben en waarop de Unie is gegrondvest 
en dat een sterke band schept tussen de burgers van de Unie wordt duidelijk omschreven en 
uitgebreid; 

   d) de doelstellingen van de Unie, alsook de beginselen die ten grondslag liggen aan haar 
optreden en haar betrekkingen met de lidstaten worden duidelijk omschreven en beter 
gedefinieerd; 

   e) de economische, sociale en territoriale samenhang wordt nogmaals als doelstelling van de 
Unie bekrachtigd;

   f) er zijn nieuwe, algemeen geldende bepalingen betreffende een hoog niveau van 
werkgelegenheid, bevordering van gelijkheid van vrouwen en mannen, bestrijding van iedere 
vorm van discriminatie, bestrijding van sociale uitsluiting en bevordering van sociale 
rechtvaardigheid, sociale bescherming, een hoog niveau van onderwijs, opleiding en 
gezondheidszorg, consumentenbescherming, bevordering van duurzame ontwikkeling en 
inachtneming van diensten van algemeen belang;  
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   g) er wordt een eind gemaakt aan de verwarring tussen "Europese Gemeenschap" en "Europese 
Unie", omdat de Europese Unie één enkele juridische eenheid en structuur gaat vormen; 

   h) de Europese wetgevingshandelingen worden vereenvoudigd en de terminologie ervan wordt 
verduidelijkt, omdat er begrijpelijkere termen worden gebezigd: "Europese wetten" en "Europese 
kaderwetten" vervangen de huidige zeer talrijke vormen van rechtshandelingen (richtlijnen, 
verordeningen, besluiten, kaderbesluiten enz.); 

   i) de Grondwet biedt de waarborg dat de Europese Unie nooit een gecentraliseerde, almachtige 
"superstaat" zal worden, en wel dank zij:

   - de sterke nadruk op decentralisering die inherent is aan "eenheid in verscheidenheid", 

   - de verplichting tot eerbiediging van de "nationale identiteit [van de lidstaten], die besloten 
ligt in hun politieke en constitutionele basisstructuren, waaronder die voor regionaal en lokaal 
zelfbestuur",

   - de beginselen van bevoegdheidstoebedeling (inhoudende dat de Unie alleen die 
bevoegdheden heeft die de lidstaten haar toebedelen), subsidiariteit en evenredigheid, 

   - de betrokkenheid van de lidstaten zelf bij het besluitvormingsproces in de Unie en bij de 
goedkeuring van veranderingen daarin, 

   j) de opname van de symbolen van de Unie in de Grondwet, waardoor de instellingen van de 
Unie en hun optreden sterker onder de aandacht worden gebracht, 

   k) een solidariteitsclausule tussen de lidstaten, die de burgers vooruitzicht biedt op steun uit 
alle delen van de Unie in het geval van een terreuraanslag, een natuurramp of een ramp 
veroorzaakt door menselijk optreden; 

Grotere efficiency en een sterkere rol in de wereld

3.   verwelkomt het feit dat de instellingen van de Unie na de inwerkingtreding van de Grondwet 
hun taken doeltreffender zullen kunnen uitvoeren, met name om de volgende redenen:

   a) het aantal onderwerpen waarover de regeringen in het kader van de Raad met 
gekwalificeerde meerderheid van stemmen in plaats van met eenparigheid van stemmen zullen 
besluiten, is aanzienlijk uitgebreid, hetgeen absoluut noodzakelijk is om de Unie van 
vijfentwintig lidstaten in staat te stellen te functioneren zonder door veto's geblokkeerd te 
worden;  

   b) de Europese Raad krijgt een tweeënhalfjarig voorzitterschap in plaats van het 
zesmaandelijkse voorzitterschap bij toerbeurt; 

   c) het aantal Commissieleden zal met ingang van 2014 worden verminderd, waarbij de 
lidstaten op voet van gelijkheid rouleren; 
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   d) de zichtbaarheid van de Unie en haar rol als speler op het wereldtoneel zal aanzienlijk 
worden versterkt:

   - de functie van Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de Europese Unie en de functie van commissaris voor externe 
betrekkingen - die tot overlapping en verwarring leiden - zullen worden samengesmolten tot één 
enkele minister van Buitenlandse Zaken van de Unie, die vice-voorzitter van de Commissie 
wordt en de vergaderingen van de Raad van ministers van Buitenlandse Zaken zal voorzitten en 
namens de Unie zal spreken over onderwerpen waarover de Unie een gemeenschappelijk 
standpunt heeft; 

   - er komt één Europese buitenlandse dienst die zo dicht mogelijk bij de Commissie moet staan 
en dient uit te monden in versteviging van de communautaire dimensie van Europa; 

   - de toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de Unie, voorheen toebedeeld aan de Europese 
Gemeenschap, zal haar vermogen om op te treden in het kader van internationale betrekkingen 
en om partij te zijn bij internationale overeenkomsten versterken; 

   - het vermogen van de Unie om gemeenschappelijke structuren op het gebied van het 
veiligheids- en defensiebeleid op te zetten zal met de nodige flexibiliteit worden versterkt om in 
te spelen op de uiteenlopende aanpak van de lidstaten in dergelijke aangelegenheden; 

   e) het aantal wetgevingsinstrumenten van de Europese Unie en de procedures voor de 
goedkeuring van wetgeving zullen worden verminderd; het onderscheid tussen wetgevende en 
uitvoerende instrumenten wordt duidelijker; 

   f) voor het optreden op het gebied van justitie en binnenlandse zaken zijn efficiëntere 
procedures voorzien, hetgeen concrete vorderingen in het vooruitzicht stelt met betrekking tot 
vraagstukken inzake justitie, veiligheid en immigratie; 

   g) voor een aantal andere zaken zal het gemakkelijker worden om de succesvolle 
communautaire methode toe te passen, zodra daartoe de politieke wil aanwezig is; 

   h) er zal meer ruimte zijn voor flexibele regelingen wanneer niet alle lidstaten bereid of in staat 
zijn om met bepaalde beleidsmaatregelen tegelijkertijd voortgang te maken; 

Meer democratische rekenschap

4.   is verheugd over het feit dat de burgers een grotere controle zullen hebben over het optreden 
van de Europese Unie omdat er meer democratische rekenschap moet worden afgelegd, met 
name dank zij de volgende verbeteringen:

   a) de aanneming van alle EU-wetgeving zal afhankelijk worden gesteld van een onderzoek 
vooraf door de nationale parlementen en, een paar uitzonderingen daargelaten, van de 
tweevoudige goedkeuring door zowel de nationale regeringen (in het kader van de Raad) als het 
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rechtstreeks gekozen Europees Parlement; deze mate van parlementaire controle bestaat in geen 
enkele andere supranationale of internationale structuur, 

   b) de nationale parlementen zullen alle voorstellen van de Europese Unie tijdig genoeg 
ontvangen om deze met hun ministers te kunnen bespreken voordat de Raad een standpunt 
bepaalt, en zij krijgen ook het recht om bezwaar aan te tekenen tegen wetsontwerpen indien zij 
van mening zijn dat deze niet onder de bevoegdheid van de Europese Unie vallen, 

   c) het Europees Parlement zal in de regel op voet van gelijkheid met de Raad beslissen over de 
EU-wetgeving, 

   d) de voorzitter van de Commissie zal door het Europees Parlement worden gekozen, waardoor 
een verband wordt gelegd met de resultaten van de Europese verkiezingen; 

   e) de minister van Buitenlandse Zaken van de Unie, die door de Europese Raad wordt 
benoemd met instemming van de voorzitter van de Commissie, zal aan het Europees Parlement 
en de Europese Raad verantwoording afleggen; 

   f) een nieuwe begrotingsprocedure zal zonder uitzondering de goedkeuring van alle EU-
uitgaven vereisen door zowel de Raad als het Europees Parlement, zodat alle uitgaven aan een 
volledige democratische controle zullen worden onderworpen, 

   g) de uitoefening van gedelegeerde wetgevingsbevoegdheden door de Commissie zal 
onderworpen worden aan een nieuw systeem van toezicht door het Europees Parlement en de 
Raad, waardoor elk van beide instellingen besluiten van de Commissie kunnen tegenhouden 
wanneer zij het er niet mee eens zijn; 

   h) de agentschappen, met name Europol, zullen aan een grotere parlementaire controle worden 
onderworpen; 

   i) de Raad zal in het openbaar vergaderen wanneer er over EU-wetgeving beraadslaagd en 
gestemd wordt, 

   j) de rol van het Comité van de regio's wordt versterkt; 

   k) ook het Europees Parlement krijgt, wat de toekomstige wijzigingen van de Grondwet 
betreft, de bevoegdheid voorstellen in te dienen en elk wijzigingsvoorstel moet aan een 
Conventie worden voorgelegd, tenzij het Parlement zulks niet nodig acht; 

Meer burgerrechten

5.   juicht toe dat de rechten van de burgers versterkt zullen worden dank zij de volgende 
verbeteringen:

   a) opname van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in deel II van de 
Grondwet, hetgeen inhoudt dat alle bepalingen van de EU-wetgeving en alle maatregelen die 
door de EU-instellingen worden genomen of die gebaseerd zijn op de EU-wetgeving, moeten 
stroken met deze normen; 
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   b) de Europese Unie zal toetreden tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens, zodat de Unie aan dezelfde externe controle zal worden onderworpen als de 
lidstaten, 

   c) nieuwe bepalingen zullen de participatie van burgers, sociale partners, representatieve 
organisaties en het maatschappelijk middenveld in de besluitvorming van de Unie bevorderen, 

   d) de invoering van een Europees burgerinitiatief, dat de burgers in staat stelt voorstellen in te 
dienen wanneer zij van mening zijn dat voor de uitvoering van de Grondwet een rechtsbesluit
van de Unie vereist is,  

   e) de toegang van individuele personen tot de rechter in het kader van het recht van de 
Europese Unie wordt verruimd; 

Conclusies

6.   onderschrijft het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet en steunt de ratificatie ervan van 
ganser harte;

7.   is van oordeel dat deze Grondwet voor de toekomstige ontwikkeling van de Europese Unie 
een stabiel en duurzaam kader zal vormen dat verdere toetredingen mogelijk maakt en 
tegelijkertijd procedures bevat voor een herziening, indien noodzakelijk;

8.   geeft zijn vaste wil te kennen gebruik te zullen maken van het door de Grondwet aan het 
Parlement toegekende nieuwe initiatiefrecht om er verbeteringen in aan te brengen;

9.   hoopt dat alle lidstaten van de Europese Unie dit verdrag medio 2006 geratificeerd zullen 
hebben;

10.   verlangt nogmaals dat al het mogelijke wordt gedaan om de Europese burgers duidelijk en 
objectief te informeren over de inhoud van de Grondwet; verzoekt de Europese instellingen en 
de lidstaten derhalve om bij de verspreiding van de tekst van de Grondwet onder de burgers (in 
een volledige of beknopte versie) een duidelijk onderscheid te maken tussen de reeds van 
toepassing zijnde bepalingen van de bestaande Verdragen en de nieuwe bepalingen die de 
Grondwet invoert, zowel ter informatie van het publiek als ter oriëntering van het debat; verzoekt 
hen tevens rekening te houden met de rol van de organisaties uit het maatschappelijk middenveld 
bij de debatten over de ratificatie en te voorzien in voldoende steun om deze organisaties in staat 
te stellen overal in de EU hun achterban bij deze debatten te betrekken opdat de burgers actief 
zouden kunnen deelnemen aan de discussies over de ratificatie;

o

o   o

11.   verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie en het verslag van de Commissie constitutionele 
zaken te doen toekomen aan de nationale parlementen van de lidstaten, de Raad en de 
Commissie, alsmede aan de voormalige leden van de Conventie over de toekomst van Europa, 
en om ervoor te zorgen dat de diensten van het Europees Parlement, met inbegrip van zijn 
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voorlichtingsbureaus, uitgebreide informatie verschaffen over de Grondwet en het standpunt van 
het Europees Parlement terzake.
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Resolutie van het Europees Parlement van 26 mei 2005 over de institutionele aspecten van 
de oprichting van een Europese Dienst voor externe acties (B6-0320/2005)

Het Europees Parlement,

–  gezien verklaring 24 van de Conferentie van vertegenwoordigers van de regeringen van de 
lidstaten, ad artikel III-296 van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, 
gehecht aan de Slotakte van voornoemde Intergouvernementele Conferentie van 29 oktober 
20041,

–  gezien de conclusies van de Europese Raad van 16 en 17 december 2004, met name de 
paragrafen 71 t/m 73,

–  onder verwijzing naar zijn resolutie van 12 januari 2005 over het Verdrag tot vaststelling van 
een Grondwet voor Europa, met name paragraaf 3, letter 
d)2http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B6-2005-
0320+0+DOC+XML+V0//NL - def2#def2,

–  gezien de hoorzitting van 15 maart 2005 van de Commissie constitutionele zaken,

–  gezien de namens de Commissie constitutionele zaken ingediende vraag aan de Commissie 
voor mondeling antwoord over de institutionele aspecten van de Europese Dienst externe acties 
(O-0054/05),

–  gezien de uitleg die de Commissie ter beantwoording van de vraag verschaft heeft op de 
vergadering van 11 mei 2005, en het daaropvolgende debat,

–  gelet op artikel 108, lid 5 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de opzet van de toekomstige Europese Dienst externe acties (EEAS) van 
het grootste belang is voor het welslagen van het voornemen om de externe betrekkingen van de 
Unie coherenter, duidelijker en doeltreffender te maken,

B.  overwegende dat de secretaris-generaal van de Raad, hoge vertegenwoordiger voor het 
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, en de Commissie op de bijeenkomst van de 
Europese Raad van juni 2005 gezamenlijk een verslag zullen voorleggen over de vooruitgang die 
met de voorbereiding van de EEAS is geboekt,

C.  overwegende dat het noodzakelijk lijkt dat het Europees Parlement en de Commissie het 
tijdig eens worden over enkele essentiële kwesties in verband met de opzet van de EEAS,

                                               
1 PB C 310 van 16.12.2004, blz. 420.
2 Aangenomen teksten, P6_TA(2005)0004.
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1.  herinnert de Commissie eraan dat een besluit over de oprichting van een EEAS slechts met 
zijn instemming mogelijk is, en verzoekt de Commissie bij de voorbereidende werkzaamheden 
terzake haar volle institutionele gewicht in te zetten voor de handhaving en verdere ontwikkeling 
van het communautaire model op het gebied van externe betrekkingen;

2.  is ervan overtuigd dat de EEAS met name in organisatorisch, administratief en budgettair 
opzicht in de diensten van de Commissie moet worden geïntegreerd, waarbij de leidinggevende 
bevoegdheden van de minister van Buitenlandse Zaken, tevens vice-voorzitter van de 
Commissie, garanderen - conform de Grondwet - dat deze dienst onderworpen is aan de 
besluiten van de Raad op het gebied van het "klassieke" externe beleid (GBVB en GVDB), en 
aan de besluiten van het college van de Commissie op het gebied van externe betrekkingen;

3.  verzoekt de Commissie met aandrang bij de toekomstige voorstellen, conform de geest en het 
doel van de grondwettelijke bepalingen en in de geest van de beraadslagingen van de Europese 
Constitutionele Conventie, vast te houden aan de naleving van de volgende beginselen: 

   a) het personeel van de EEAS moet op evenwichtige en pertinente wijze 
samengesteld worden uit ambtenaren die afkomstig zijn van de Commissie, het secretariaat van 
de Raad en de nationale diplomatieke diensten;

   b) de opzet van de EEAS moet een coherent optreden van de Unie in de externe 
betrekkingen waarborgen; met name de diensten die met GBVB-kwesties in strikte zin en 
ambtenaren die met leidinggevende functies in de delegaties zijn belast, moeten naar de EEAS 
worden overgeheveld;

   c) het is niet nodig om alle directoraten-generaal van de Commissie bevoegdheden 
op het gebied van de externe betrekkingen te ontnemen; in het aan de Europese Raad 
voorgelegde voortgangsverslag moet met betrekking tot de betrokken diensten (met name de 
Directoraten-generaal handel, ontwikkeling en uitbreiding, het Bureau voor samenwerking 
EuropeAid, het Bureau voor humanitaire hulp en de diensten van het Directoraat-generaal 
economische en monetaire zaken die met dit onderwerp te maken hebben) een basis voor een 
discussie worden gepresenteerd;

   d) de in derde landen bestaande delegaties van de Commissie en contactpunten van 
de Raad dienen te worden samengevoegd tot "ambassades van de Unie" en onder leiding te staan 
van ambtenaren van de EEAS, die onder het gezag en het toezicht van de minister van 
Buitenlandse Zaken staan, maar in administratief opzicht tot de diensten van de Commissie 
behoren, hetgeen niet uitsluit dat deskundigen van deze delegaties afkomstig zijn van andere 
directoraten-generaal van de Commissie of het Parlement;

4.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en de Raad.
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Resolutie van het Europees Parlement van 19 januari 2006 over de Denkpauze: structuur, 
onderwerpen en kader voor een evaluatie van het debat over de Europese Unie
(2005/2146(INI)) - Verslag Andrew Duff / Johannes Voggenhuber

Het Europees Parlement ,

–   gelet op het Verdrag van Nice,

–   gelet op het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, 

–   onder verwijzing naar zijn resolutie van 12 januari 2005 over het Verdrag tot vaststelling van 
een Grondwet voor Europa1, 

–   gezien de verklaring van 18 juni 2005 van de staatshoofden en regeringsleiders over de 
ratificatie van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, die werd afgelegd tot 
besluit van de Europese Raad van 16 en 17 juni 2005,

–   gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de 
Europese Unie,

–   gezien de op verzoek van het Parlement2 uitgebrachte adviezen van het Comité van de regio's 
van 13 oktober 20053 en van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 26 oktober 20054

, over de denkpauze,

–   gelet op de conclusies van de Europese Raad van 15 en 16 december 2005,

–   gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken en de adviezen van de Commissie 
buitenlandse zaken, de Commissie industrie, onderzoek en energie, de Commissie regionale 
ontwikkeling, de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling, de Commissie cultuur en 
onderwijs, de Commissie juridische zaken, de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken en de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A6-
0414/2005), overwegende dat

A.   het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa op 29 oktober 2004 door de 
staatshoofden en regeringsleiders van de vijfentwintig lidstaten van de Europese Unie is 
ondertekend en door de Europese Raad in zijn verklaring van 18 juni 2005 opnieuw is bevestigd,

                                               
1 PB C 247 E van 6.10.2005, blz. 88.
2 CdR 250/2005 def., nog niet in het Publicatieblad gepubliceerd.
3 CESE 1249/2005, nog niet in het Publicatieblad gepubliceerd.
4 Items 9.1 en 9.2, P6_PV(2005)09-06.
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B.   de Grondwet is opgesteld door de Europese Conventie, die, in vergelijking met eerdere 
voorbereidingsprocedures voor nieuwe verdragen, een ongekende mate van openheid, pluralisme 
en democratische legitimiteit heeft bereikt,

C.   het Europees Parlement in zijn resolutie van 12 januari 2005 de Grondwet met een 
meerderheid van meer dan twee derde van de uitgebrachte stemmen heeft goedgekeurd als zijnde 
"een goed compromis en een enorme verbetering van de bestaande Verdragen" en van oordeel is, 
dat de Grondwet "voor de toekomstige ontwikkeling van de Europese Unie een stabiel en 
duurzaam kader zal vormen dat verdere toetredingen mogelijk maakt en tegelijkertijd, 
procedures bevat voor een herziening, indien noodzakelijk", 

D.   de in het grondwettelijk Verdrag vervatte hervormingen mede zijn bedoeld om de gevolgen 
van de uitbreiding van de Unie op 1 mei 2004 op te vangen, en dat het welslagen van deze en 
toekomstige uitbreidingen zonder de ratificatie van een constitutionele regeling in het gedrang 
worden gebracht, 

E.   dertien lidstaten1http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0027+0+DOC+XML+V0//NL&language=NL -
def_1_5#def_1_5 , die een meerderheid van de lidstaten van de Unie vertegenwoordigen, de 
Grondwet sindsdien in overeenstemming met hun eigen grondwettelijke bepalingen (o.a. door 
referenda in Spanje en Luxemburg) hebben geratificeerd, 

F.  Frankrijk en Nederland ratificatie van de Grondwet, na daarover respectievelijk op 29 mei en 
1 juni 2005 referenda te hebben gehouden, hebben afgewezen – met het resultaat dat het 
ratificatieproces in de overige negen lidstaten vervolgens is gestagneerd,

G.   krachtens artikel 48 van het Verdrag betreffende de Europese Unie de Grondwet pas in 
werking treedt nadat zij door alle lidstaten is geratificeerd,

H.  Verklaring 30 bij het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa het volgende 
bepaalt: "[…] indien vier vijfde van de lidstaten het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet 
voor Europa twee jaar na de ondertekening ervan hebben bekrachtigd en een of meer lidstaten 
moeilijkheden bij de bekrachtiging hebben ondervonden, de Europese Raad de kwestie 
bespreekt.",

I.   het noodzakelijk is de landen en hun bevolking ernstig te nemen, of zij nu de Grondwet 
hebben geratificeerd of niet, en grondig te analyseren welke redenen aan de negatieve resultaten 
in Frankrijk en Nederland ten grondslag liggen,

J.   de nee-stemmen eerder een uitdrukking van ontevredenheid over de huidige toestand van de 
Unie schijnen te zijn dan wel een specifieke afkeuring van de grondwettelijke hervormingen, 
maar de nee-stemmen paradoxaal genoeg tot gevolg hebben dat de status quo behouden blijft en 
hervormingen geblokkeerd worden,

                                               
1 Duitsland, Griekenland, Spanje, Italië, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Hongarije, Malta, 

Oostenrijk, Slovenië en Slowakije.
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K.   de Europese Raad deze analyse in zijn verklaring van 18 juni 2005 heeft bevestigd door te 
stellen dat "deze resultaten geen afbreuk doen aan de genegenheid van de burgers voor de 
Europese constructie" en dat "de burgers toch uitdrukking hebben gegeven aan bezorgdheden 
waarmee rekening moet worden gehouden"; dat de Europese Raad bijgevolg besloten heeft tot 
het instellen van een "periode van bezinning (...) om een breed debat in elk van onze landen 
mogelijk te maken, waarbij de burgers, de civiele samenleving, de sociale partners, de nationale 
parlementen en de politieke partijen zullen worden betrokken; de regeringsleiders 
overeengekomen zijn dat zij in de eerste helft van 2006 een "algehele evaluatie maken van de 
nationale debatten, en dan een besluit nemen over de voortzetting van het proces",

L.   in die verklaring de regeringsleiders hebben verklaard dat het ratificatieproces zou kunnen 
worden voortgezet en overeengekomen zijn de oorspronkelijke termijn voor de inwerkingtreding 
van de Grondwet (per 1 november 2006) uit te stellen,

M.   de Europese Raad echter heeft verzuimd de periode van bezinning duidelijk te omlijnen of 
de methoden en het kader te bepalen om conclusies uit dit debat te trekken, en sindsdien niet de 
politieke wil of het vermogen kan opbrengen om de Europese dialoog op gang te brengen en te 
begeleiden, 

N.   de Europese Raad de Commissie in december 2005 de opdracht heeft gegeven om voor 
2008/2009 een volledige en diepgaande analyse uit te voeren van alle aspecten van de EU-
uitgaven, met inbegrip van het GLB, en ontvangsten, met inbegrip van de Britse rebate,

O.   de periode van bezinning werd begonnen met debatten over de context eerder dan over de 
tekst, met onderwerpen als de toekomst van het Europees sociaal model, de Europese 
economische vooruitzichten, het tempo van de uitbreiding, de begroting op middellange termijn 
en de gemeenschappelijke dienstenmarkt, die allemaal uitgebreid aan de orde kwamen,

P.   de Commissie haar bijdrage over de periode van bezinning heeft gepubliceerd met als doel 
het vertrouwen van het publiek in de Europese Unie via ondersteuning van nationale debatten en 
van communautaire initiatieven te herstellen, dat dit de Europese politieke instellingen er niet 
mag van weerhouden zich gezamenlijke inspanningen te getroosten of blijk te geven van 
leiderschap dat het strategische belang van de Grondwet en de politieke realiteit van de 
voorwaarden die bepalend zijn voor het welslagen van die Grondwet serieus neemt,

Q.   het is de taak van de nationale parlementen en het Europees Parlement om hun rol tijdens 
deze denkpauze ten volle te spelen, met name via een reeks gezamenlijke parlementaire fora die 
de Europese dialoog1http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0027+0+DOC+XML+V0//NL&language=NL -
def_1_6#def_1_6 zullen "stimuleren, sturen en bundelen",

1.   bevestigt nogmaals zijn overtuiging dat het Verdrag van Nice geen levensvatbare basis voor 
de voortzetting van het Europese integratieproces is;

2.   bevestigt zijn vaste voornemen om tijdig tot een grondwettelijke regeling te komen die de 
parlementaire democratie, de transparantie en de rechtsstaat versterkt, de grondrechten vast 

                                               
1 XXXIVste COSAC-vergadering van 10-11 oktober 2005.
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verankert, het burgerschap ontwikkelt en de mogelijkheden van de uitgebreide Unie vergroot om 
zowel intern als extern op doeltreffende wijze op te treden; vreest dat de Unie zonder een 
dergelijke grondwettelijke regeling niet op de steun van haar burgers zal kunnen rekenen, en 
evenmin in staat zal zijn verdere impulsen aan het integratieproces te geven en een 
geloofwaardige partner in de wereldpolitiek te worden; herinnert aan zijn goedkeuring van het 
Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa als beantwoordende aan deze 
doelstellingen; vraagt de Europese Raad van juni 2006 dat hij ook hetzelfde vastbesloten 
engagement aangaat ten voordele van een grondwettelijk akkoord over de toekomst van Europa;

3.   erkent dat de ratificatie van de Grondwet thans problemen stelt die onoverkomelijk kunnen 
blijken indien geen maatregelen worden genomen om tegemoet te komen aan de bedenkingen 
waaraan burgers in Frankrijk, Nederland en elders uiting hebben gegeven;

4.   benadrukt dat het na de toetreding van Bulgarije en Roemenië niet mogelijk is de Unie op 
basis van het Verdrag van Nice nog verder uit te breiden;

5.   herinnert eraan dat de politieke problemen en institutionele tekortkomingen waarvoor de 
Conventie in het leven geroepen werd, zullen blijven bestaan – en zelfs zullen toenemen – tenzij 
en totdat de hervormingen in het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa in 
werking zullen treden;

6.   stelt vast dat veel van de uitgedrukte zorgen meer verband houden met algemene en 
specifieke problemen van de context dan met de tekst zelf; is van mening dat indien er in 
dergelijke kwesties vooruitgang kan worden geboekt, het gemakkelijker zal zijn een oplossing 
voor de tekst te vinden;

7.   verzet zich tegen voorstellen tot vorming van kerngroepen van bepaalde lidstaten zolang het 
constitutionele proces nog aan de gang is; betreurt ieder voorstel voor de vorming van coalities 
tussen bepaalde lidstaten buiten het kader van het EU-systeem; wijst erop dat nauwere 
samenwerking de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie naderbij moet brengen, 
haar belangen moet beschermen en het integratieproces versterken, en te allen tijde open moet 
staan voor alle lidstaten; beklemtoont voorts dat de eventuele organisatie van dergelijke vormen 
van samenwerking niet ten koste mag gaan van inspanningen die erop gericht zijn om zonder 
nodeloze vertraging tot een Grondwet voor Europa te komen; 

8.   waarschuwt ervoor dat een op een selectieve invoering van de Grondwet gebaseerde strategie 
de consensus dreigt te verstoren die voor een evenwicht tussen de instellingen en de lidstaten 
zorgt, en daardoor de vertrouwenscrisis zou verergeren;

9.   merkt op dat in dit stadium, zónder het verdrag te wijzigen, maar door een herziening van het 
Reglement van orde of door interinstitutioneel akkoord, slechts een beperkt aantal democratische 
hervormingen kan worden ingevoerd, zoals transparantie van de wetgeving door de Raad, 
invoering van een vorm van burgerinitiatief, verbeteringen in de comitologieprocedure, volledige 
benutting van de "passerelle"-clausule op het terrein van justitie en binnenlandse zaken en een 
strengere controle door de nationale parlementen op het beleid van hun regeringen in zaken die 
de EU betreffen; 
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10.  stelt voor de huidige denkpauze te gebruiken om het constitutionele proces op basis van een 
breed publiek debat over de toekomst van de Europese integratie te hernieuwen; verklaart dat 
deze Europese dialoog – zonder op de resultaten daarvan vooruit te lopen – erop gericht moet 
zijn de consensus omtrent de Grondwet te verduidelijken, te verdiepen en te democratiseren en 
oplossingen te vinden op de punten waar niet aan de verwachtingen is beantwoord;

11.   verwelkomt het begin van een breed debat over de richting van het beleid van de Unie, maar 
onderstreept dat dit dient plaats te vinden in de context van het overwinnen van de 
constitutionele crisis en dat de beleidsvoorschriften op EU-niveau rechtstreeks verband dienen te 
houden met de regels, bevoegdheden en procedures van de EU-instellingen evenals met de door 
de lidstaten aan de EU verleende competenties en de problemen die in heel Europa een rol 
spelen, in kaart moeten brengen; 

12.   stelt voor dat deze nieuwe dialoog, die moet worden beschouwd als een kans om de 
Europese democratie te bevorderen, in de gehele Unie wordt gevoerd en gecoördineerd en dat 
deze dialoog door gemeenschappelijke thema's wordt gestructureerd, in realistische stadia aan de 
hand van een overeengekomen evaluatiekader wordt onderverdeeld en erop is gericht tot 
beslissende politieke keuzes te leiden;

13.   dringt erop aan het openbare debat zowel in Europees als in nationaal kader te voeren; 
waarschuwt ervoor dat nationale debatten die zich op een beperkt aantal thema's concentreren, 
niet veel aan de nationale stereotiepe opinies zullen veranderen en waarschuwt er eveneens voor 
dat een opgelegde dialoog zonder politieke doelstellingen een vage, en zelfs een zinledige 
aangelegenheid zou worden, waardoor de afstandelijkheid van de Europese burgers steeds groter 
zou worden;

14.   stelt voor dat het Europees Parlement en de nationale parlementen gezamenlijk conferenties 
– "Parlementaire Fora" – organiseren om het debat te stimuleren en stap voor stap de nodige 
politieke conclusies te vormen; zal de andere EU-instellingen uitnodigen een bijdrage aan deze 
Fora te leveren;

15.   erkent dat het voor de Europese Unie en voor het Parlement in het bijzonder van cruciaal 
belang is verdere tegenslag bij het constitutionele proces te voorkomen; verbindt zich er derhalve 
toe in samenwerking met de nationale parlementen een leidende rol te spelen in de Europese 
dialoog, met name door "Europese verhandelingen" over de belangrijkste uitdagingen van de 
Unie te publiceren die als gemeenschappelijke basis voor de nationale debatten kunnen dienen en 
die, tezamen met bijdragen van de nationale parlementen, ten grondslag behoren te liggen aan de 
beraadslagingen van de Parlementaire Fora;

16.   erkent dat het voor politieke instellingen van strategisch belang is om een proactieve 
houding van de media te bevorderen (in het bijzonder televisie, pers en lokale radio) en ze in te 
schakelen om het debat te verslaan en te intensifiëren;

17.   stelt voor een eerste interparlementair Forum in de lente van 2006, voorafgaand aan de 
bijeenkomst van de Europese Raad in juni, bijeen te roepen om zowel nationale als Europese 
parlementsleden te horen, waarbij het doel is, uitvoerige aanbevelingen aan de Europese Raad te 
doen over de weg die de Unie dient te volgen teneinde de crisis achter zich te kunnen laten;
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18.   stelt voor op het eerste Parlementaire Forum een beperkt aantal cruciale vragen over de 
toekomst van Europa en het bestuur van de Unie aan te wijzen, die vervolgens op de volgende 
Fora en in het openbare debat worden behandeld, zoals:

  i) wat is het doel van de Europese integratie?

  ii) welke rol moet Europa in de wereld spelen?

  iii) hoe ziet de toekomst van het Europees sociaal en economisch model er in het licht 
van de globalisering uit?

  iv) hoe definiëren we de grenzen van de Europese Unie?

  v) hoe kunnen we de vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid versterken?

  vi) hoe financieren we de Unie?

19.   is van mening dat een rijk debat over deze fundamentele kwesties een nieuw perspectief zal 
openen voor de Europese integratie en de weg zal bereiden voor een hervorming van het 
gemeenschappelijk beleid op de terreinen waar onenigheid heerst;

20.   is bovendien van mening dat de Europese dialoog de constitutionele crisis alleen zal 
overwinnen wanneer daarbij niet slechts de verschillende EU-instellingen, maar ook de nationale 
en regionale parlementen, lokale overheden, de politieke partijen, de sociale partners, de 
burgermaatschappij, de academische wereld en de media worden betrokken; hecht in dit verband 
bijzondere waarde aan praktische bijdragen van het Europees Economisch en Sociaal Comité en 
het Comité van de regio's;

21.   verzoekt de lidstaten om op nationaal, regionaal en lokaal niveau een groot aantal openbare 
bijeenkomsten en mediadebatten over de toekomst van Europa – zogenaamde "Burgerfora" – te 
organiseren, die aan de hand van gemeenschappelijke thema's gestructureerd zijn, met de 
medewerking van de Commissie; dringt er bij de sociale partners en de maatschappelijke 
organisaties op aan actief deel te nemen aan deze debatten;

22.   verwacht van de politieke partijen dat zij zowel in hun interne debatten als in hun 
verkiezingscampagnes veel meer belang toekennen aan de Europese dimensie;

23.   zou petities van burgers verwelkomen die ertoe bijdragen gestalte aan het debat te geven;

24.   verzoekt de Unie veel meer prioriteit te verlenen aan het beleid inzake cultuur en onderwijs 
teneinde inhoud te geven aan de in de Grondwet gebezigde formulering "eenheid in 
verscheidenheid";

25.   wijst erop dat een Europese dialoog niet mogelijk is zonder gepaste financiering;

26.   stelt voor de conclusies van de denkpauze uiterlijk in de tweede helft van 2007 te trekken en 
in dat stadium een duidelijke beslissing te nemen over hoe het verder moet met de Grondwet;
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27.  verwelkomt de verklaring van de Duitse regering dat zij voornemens is om tijdens het 
Duitse voorzitterschap van de Raad in de eerste helft van 2007 initiatieven te nemen met 
betrekking tot het ratificatieproces van de Grondwet;

28.   merkt op dat er in theorie een aantal opties openstaan voor de Unie, zoals het constitutionele 
project als zodanig opgeven, blijven proberen de huidige tekst ongewijzigd te ratificeren, 
proberen de huidige tekst te verduidelijken of aan te vullen, de huidige tekst te herstructureren 
en/of aan te passen teneinde deze te verbeteren of de Grondwet compleet omwerken; 

29.   is van oordeel dat een gunstig resultaat van de periode van bezinning zou zijn dat de huidige 
tekst behouden kan blijven, hoewel dit alleen mogelijk kan zijn als hij gepaard gaat met 
aanzienlijke maatregelen om de publieke opinie gerust te stellen en te overtuigen;

30.   verwelkomt de plannen van het Oostenrijkse Voorzitterschap van de Raad om een 
routekaart op te stellen voor de denkpauze en voor het verdere verloop van het ratificatieproces 
in het algemeen;

31.   roept de leden van de Europese Raad op om zowel individueel als collectief de 
verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de invoering van een Grondwet voor Europa; dringt 
erop aan dat zij de inhoud en de tijdschema's van de nationale campagnes nauwer op elkaar 
afstemmen en tegenover de burgers blijk geven van hun politieke wil en wederzijdse solidariteit;

32.   neemt nota van het "Plan D voor Democratie, Dialoog en Debat" (COM(2005)0494) van de 
Commissie, maar verzoekt haar niet slechts haar communicatiestrategie voor te leggen, maar 
vastberaden politiek engagement aan de dag te leggen om de Unie te helpen de huidige 
constitutionele moeilijkheden te boven te komen;

33.   onderstreept dat Roemenië en Bulgarije moeten worden betrokken bij alle hierboven 
beschreven acties;

34.   roept alle verenigingen en organisaties van het maatschappelijk middenveld ertoe op de 
inwerkingtreding van de Grondwet op te nemen als een van hun prioriteiten voor discussie en 
debat;

35.   verlangt hoe dan ook dat er alles voor wordt gedaan om te waarborgen dat de Grondwet in 
de loop van 2009 in werking treedt;

36.   draagt de Commissie constitutionele zaken op de periode van bezinning te controleren, 
vooral met betrekking tot de voorbereiding van de Parlementaire Fora, de opstelling van de 
werkdocumenten ("Europese verhandelingen"), de samenvatting van de institutionele en 
burgerdebatten, de conclusies en de voorstellen voor acties die hieruit kunnen voortvloeien;

37.   vraagt de Commissie constitutionele zaken in dit verband nauw samen te werken met alle 
andere commissies die rechtstreeks betrokken zijn bij de voorbereiding van de Parlementaire 
Fora en de opstelling van de werkdocumenten hiervoor;

38.   verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de leden van de Europese 
Raad, de Raad, de Commissie, de nationale en regionale parlementen van de lidstaten, het 
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Comité van de regio's, het Europees Economisch en Sociaal Comité, de voormalige leden van de 
Europese Conventie en de parlementen en regeringen van de toetredingslanden en kandidaat-
lidstaten.
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Resolutie van het Europees Parlement van 14 juni 2006 over de volgende stappen tijdens de 
denkpauze en analyse van de Toekomst van Europa (B6-0327/2006)

Het Europees Parlement,

–  gelet op het Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa,

–  onder verwijzing naar zijn resolutie van 12 januari 2005 over het Verdrag tot vaststelling van 
een grondwet voor 
Europa1http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=NL&reference=B6-
0327/2006 - def1#def1,

–  gezien de verklaring van 18 juni 2005 van de staatshoofden en regeringsleiders over de 
ratificatie van het Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa, die werd afgelegd tot 
besluit van de Europese Raad van 16 en 17 juni 2005,

–  gezien de conclusies van de Europese Raad van 15 en 16 december 2005,

–  onder verwijzing naar zijn resolutie van 19 januari 2006 over de denkpauze: structuur, 
onderwerpen en kader voor een evaluatie van het debat over de Europese Unie2,

–  gelet op artikel 108, lid 5 van zijn Reglement,

overwegende hetgeen volgt:

A.  in sommige lidstaten is een waarachtig debat over de toekomst van de Europese Unie op 
gang gekomen waaraan zowel door politici als burgers wordt deelgenomen, maar er is nog geen 
alomvattend debat in de gehele Unie op gang gekomen, met name niet in alle lidstaten die het 
Constitutioneel Verdrag nog niet hebben geratificeerd,

B.  de instellingen van de Europese Unie dragen aan dit debat bij door het organiseren van 
openbare discussiefora, met inbegrip van on line-fora, in hun eigen vergaderplaatsen alsook op 
geselecteerde locaties in de lidstaten, maar het huidige plan D heeft nog geen breder publiek in 
de Unie bereikt,

C.  op 8 en 9 mei heeft een gezamenlijke vergadering van de leden van het Europees Parlement 
en de nationale parlementen van de EU-lidstaten de interparlementaire dimensie van dit debat 
zichtbaar gemaakt,

D.  het is dringend noodzakelijk dat dit debat de burgers in alle lidstaten bereikt, met name in die 
lidstaten die het Constitutioneel Verdrag nog niet hebben geratificeerd en eerst een referendum 
willen houden,
                                               
1 PB C 247 E van 6.10.2005, blz. 88.
2 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0027.
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E.  in 2006 is de parlementaire goedkeuring van het Constitutioneel Verdrag in Estland afgerond 
en er is hoop dat dit binnenkort ook in Finland geschiedt,

F.  hiermee komt het aantal landen dat het Constitutioneel Verdrag heeft geratificeerd, op 16, 
terwijl twee landen wegens het negatieve resultaat van een referendum niet kunnen ratificeren en 
de verschillen van mening ertoe hebben geleid dat andere landen aarzelen om het 
ratificatieproces aan te vatten of voort te zetten, met als gevolg dat het ratificatieproces daarna in 
de meeste resterende lidstaten stagneert,

1.  bevestigt zijn vaste voornemen om zonder onnodige vertraging tot een grondwettelijke 
regeling voor de Europese Unie te komen alsook zijn goedkeuring van het Verdrag tot 
vaststelling van een grondwet voor Europa;

2.  waarschuwt voor pogingen het in het Verdrag bereikte algemene compromis ongedaan te 
maken, aangezien het Europese politieke project hierdoor volledig op losse schroeven zou 
komen te staan en het risico van een verzwakte en verdeelde Unie zou ontstaan;

3.  verzoekt de Europese Raad van de huidige denkpauze over te gaan tot een analyseperiode die 
duurt tot medio 2007 om uiterlijk in de tweede helft van 2007 met een duidelijk voorstel te 
komen over de vraag hoe het verder moet met het Constitutioneel Verdrag;

4.  verzoekt de Europese Raad van alle lidstaten duidelijke toezeggingen te verlangen wat betreft 
de wijze waarop zij tijdens de resterende denkpauze te werk denken te gaan en het openbare 
debat over de toekomst van Europa willen intensiveren;

5.  verzoekt de Commissie haar plan D voor de tweede fase van de denkpauze aan te passen en 
voldoende kredieten voor de beoogde activiteiten beschikbaar te stellen;

6.  dringt er bij de Europese Raad op aan de lidstaten die de ratificatieprocedures nog niet hebben 
afgerond, te verzoeken om voor het einde van de denkpauze geloofwaardige scenario's uit te 
werken en aan te geven hoe zij de zaak verder willen aanpakken;

7.  stelt voor dat de Europese Raad een passend kader creëert zodat - zodra de politieke agenda 
het mogelijk maakt - een specifieke dialoog kan plaatsvinden met de vertegenwoordigers van de 
landen waar het referendum over het Constitutioneel Verdrag tot een negatief resultaat heeft 
geleid ten einde na te gaan of en op welke voorwaarden het voor deze landen mogelijk zou zijn 
om de ratificatieprocedure te hervatten;

8.  verzoekt de Commissie deze aanpak te onderschrijven en de Europese Raad een routekaart 
voor te leggen met het oog op een zo goed mogelijke implementatie;

9.  wijst de Commissie erop dat een constitutioneel bestel onontbeerlijk is voor een bindende 
verankering van het Handvest van de grondrechten, voor de instelling van een Europese 
democratie en voor een sociale Unie die beter tot handelen in staat is;

10.  verzoekt de Commissie te onderzoeken welke kosten er zijn ontstaan doordat het 
Constitutioneel Verdrag niet, zoals in eerste instantie werd gehoopt, op 1 november 2006 van 
kracht wordt;
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11.  trekt de volgende conclusies uit de discussies met de leden van de nationale parlementen van 
de EU-lidstaten die op 8/9 mei in Brussel hebben plaatsgevonden: 

   a) de noodzaak om het constitutionele proces van de Europese Unie voort te zetten, 
dat is verankerd in de ideeën van vrede en solidariteit en andere gemeenschappelijke waarden, is 
bevestigd;

   b) er bestaat geen twijfel over het feit dat de lidstaten van de Unie niet in staat zijn 
om in hun eentje de voornaamste politieke uitdagingen voor Europa het hoofd te bieden;

   c) het wordt algemeen erkend dat het Constitutionele Verdrag aan de Europese Unie 
een passend kader zou bieden om deze uitdagingen aan te vatten;

   d) er is een diepgaandere analyse nodig om in 2007 het uitwerken van voorstellen 
mogelijk te maken, die tot een akkoord moeten leiden vóór de volgende Europese verkiezingen;

   e) de interparlementaire dialoog over het constitutionele proces waarin het Europees 
Parlement en de parlementen van de lidstaten partners zijn, is van essentieel belang en moet 
worden voortgezet;   is verheugd over de aankondiging van de voorzitter van het Finse Parlement 
dat in december 2006 het tweede parlementair forum zal worden gehouden, 

   f) wijst in dit verband op de voorstellen van het Europees Parlement om de debatten 
tijdens de parlementaire fora zo te organiseren dat een intensieve en levendige gedachtewisseling 
kan plaatsvinden;

12.  bevestigt andermaal zijn doelstelling dat de noodzakelijke grondwettelijke regeling gereed 
dient te zijn wanneer de burgers van de Unie worden opgeroepen voor de Europese verkiezingen 
in 2009;

13.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de 
regeringen en parlementen van de lidstaten.
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Resolutie van het Europees Parlement van 7 juni 2007 over het stappenplan voor het 
grondwettelijke proces van de Unie (2007/2087(INI)) - Verslag Elmar Brok / Enrique Barón 
Crespo 

Het Europees Parlement ,

–   gelet op het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, ondertekend in Rome op 
29 oktober 2004 (het Grondwettelijk Verdrag),

–   gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap als gewijzigd bij de Europese Akte en de Verdragen van Maastricht, 
Amsterdam en Nice,

–   gezien de Verklaring van Laken over de Toekomst van de Europese Unie van 15 december 
20011 ,

–   gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek 
Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek 
Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse 
Republiek tot de Europese Unie 2 en het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek 
Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie 3 ,

–   onder verwijzing naar zijn resolutie van 12 januari 2005 over het Verdrag tot vaststelling van 
een Grondwet voor Europa4 ,

–   onder verwijzing naar zijn resolutie van 19 januari 2006 over de denkpauze: structuur, 
onderwerpen en kader voor een evaluatie van het debat over de Europese 
Unie5http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?Type=TA&Reference=P6-TA-2007-
0234&language=NL - def_1_5#def_1_5 ,

–   onder verwijzing naar zijn resolutie van 14 juni 2006 over de volgende stappen tijdens de 
denkpauze en analyse van de toekomst van Europa6 ,

–   onder verwijzing naar zijn resolutie van 13 december 2006 over de institutionele aspecten van 
het vermogen van de Europese Unie om nieuwe lidstaten te 
integreren7http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?Type=TA&Reference=P6-TA-2007-
0234&language=NL - def_1_7#def_1_7 ,

                                               
1 Europese Raad van Laken, Bijlage I, blz. 19.
2 PB L 236 van 23.9.2003, blz. 17.
3 PB L 157 van 21.6.2005, blz. 11.
4 PB C 247 E van 6.10.2005, blz. 88.
5 PB C 287 E van 24.11.2006, blz. 306.
6 PB C 300 E van 9.12.2006, blz. 267.
7 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0569.
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–   gezien de conclusies van de Europese Raad van 16-17 juni 2005, 15-16 juni 2006 en 14-15 
december 2006,

–   gezien de verklaring van de Voorzitter van de Europese Raad voor het Parlement op 
17 januari 2007,

–   gezien de door het Europees Economisch en Sociaal Comité aangenomen resolutie van 
14 maart 2007 in het kader van de viering van het 50-jarig bestaan van de Verdragen van Rome,

–   gezien de door het Comité van de Regio's tijdens zijn zitting van 23 maart 2007 aangenomen 
Verklaring voor Europa,

–   gezien de Verklaring van Berlijn ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de 
ondertekening van de Verdragen van Rome van 25 maart 2007,

–   gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A6-0197/2007),

A.  overwegende dat de Europese Unie, de eerste succesvolle ervaring met supranationale 
democratie van staten en burgers, geconfronteerd wordt met nieuwe uitdagingen die hun weerga 
niet kennen en die, samen met de veranderingen die zij door de opeenvolgende uitbreidingen 
heeft doorgemaakt en het voortschrijden van de binnenmarkt en de globalisering, de herziening 
van haar fundamenten noodzakelijk maken,

B.   overwegende dat het Grondwettelijk Verdrag is ondertekend door de staatshoofden en 
regeringsleiders van de 27 lidstaten van de Europese Unie, die zich daarmee hebben 
gecommitteerd aan de totstandkoming van passende oplossingen teneinde het hoofd te bieden 
aan de uitdagingen waarvoor de Europese Unie zich, zowel intern als extern, gesteld ziet, alsook 
aan de uitdagingen van uitbreiding, door middel van een verdieping van de politieke dimensie 
van de Europese Unie,

C.   overwegende dat het Grondwettelijk Verdrag, en met name de Delen I, II en IV, is opgesteld 
volgens de methode van de Conventie, waarin vertegenwoordig(st)ers samenkwamen van 
lidstaten en toetredingslanden, van de Commissie en van het Europees Parlement en de nationale 
parlementen, waarvan de leden een meerderheid vormden, hetgeen zijn legitimiteit versterkte,

D.   overwegende dat Deel III van het Grondwettelijk Verdrag voornamelijk een codificering 
vormt van de huidige Verdragen, waarin door de Conventie een aantal aanpassingen en 
verbeteringen zijn aangebracht, met name de uitbreiding van de rechtsgrondslag voor 
medebeslissing in de wetgevingsprocedure van de huidige 37 tot 86, waaraan moet worden 
vastgehouden om de democratie, transparantie en doelmatigheid te verbeteren,

E.   overwegende dat achttien lidstaten, die tweederde van het totale aantal lidstaten en tevens de 
meerderheid van de bevolking van de Europese Unie vertegenwoordigen, tot op heden 
overeenkomstig hun respectieve grondwettelijke vereisten het Grondwettelijk Verdrag hebben 
geratificeerd, in Spanje en Luxemburg door middel van een referendum, terwijl vier andere 
lidstaten hebben verklaard bereid te zijn om verder te gaan met het ratificatieproces,
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F.   overwegende dat Frankrijk en Nederland dat proces niet succesvol hebben kunnen afsluiten 
als gevolg van het negatieve resultaat van de in die twee landen georganiseerde referenda,

G.  overwegende dat het openbare debat dat op gang is gebracht door de procedure betreffende 
ratificatie van het Grondwettelijk Verdrag heeft uitgewezen dat de problemen niet zozeer 
gelegen zijn in de institutionele innovaties van het Verdrag als wel in bepaalde specifieke 
aspecten van concrete vormen van beleid, en dat de kritiek vooral gericht was op Deel III, dat 
betrekking heeft op het beleid en de werking van de Europese Unie, hoewel Deel III 
voornamelijk bepalingen omvat die reeds van kracht zijn,

H.  overwegende dat veel van de tot uitdrukking gebrachte bezwaren betrekking hadden op het 
kader en niet zozeer op de inhoud; en tevens overwegende dat vraagstukken die in belangrijke 
mate bij het publiek leefden, zoals de Richtlijn diensten op de interne markt1 en het financieel 
kader, sindsdien zijn opgelost,

I.   overwegende dat de Europese Raad van 16-17 juni 2005 besloot te beginnen met een 
denkpauze na de referenda in Frankrijk en Nederland, gedurende welke periode nog eens zes 
lidstaten hun ratificatie afrondden, en overwegende dat de Europese Raad van 15-16 juni 2006 
het voorzitterschap verzocht om vooruitlopend op zijn bijeenkomst van 21-22 juni 2007 
mogelijke toekomstige ontwikkelingen te onderzoeken teneinde een oplossing te vinden voor de 
constitutionele crisis,

J.   overwegende dat het publieke debat dat tijdens de denkpauze op gang is gebracht 
genoegzaam heeft uitgewezen dat de problemen en uitdagingen waarvoor de Europese Unie zich 
gesteld ziet, zoals die het eerst werden geschetst in de Verklaring van Laken en waarvoor het 
Grondwettelijk Verdrag trachtte een oplossing aan te dragen, niet zijn verdwenen; overwegende 
dat zij juist duidelijker naar voren zijn gekomen en dat de oplossing ervan een steeds urgenter 
karakter heeft,

K.   overwegende dat tijdens de gezamenlijk door het Europees Parlement en de nationale 
parlementen georganiseerde parlementaire bijeenkomsten is gebleken dat er sprake is van een 
algemeen inzicht dat het Grondwettelijk Verdrag de Europese Unie een passend kader zou 
verschaffen om de uitdagingen waarvoor zij staat tegemoet te treden, terwijl men zich ook ging 
realiseren dat het moeilijk, zo niet onmogelijk, zou zijn om in een nieuwe Intergouvernementele 
Conferentie overeenstemming te bereiken over voorstellen die ofwel radicaal verschillend, ofwel 
beter zijn dan die waarover men het in 2004 eens was geworden,

L.   overwegende dat het steeds urgenter wordt om de uitgebreide Europese Unie de 
instrumenten en middelen te verschaffen die haar in staat stellen om doeltreffend te werken, zijn 
rol in de wereld op zich te nemen en tegemoet te komen aan de zorgen van haar burgers met het 
oog op de uitdagingen die zich aandienen in de vorm van, onder andere, globalisering, 
klimaatverandering, zekerheid van de energievoorziening en de vergrijzing van de bevolking,

M.   overwegende dat in de bovengenoemde door de voorzitters van de Europese Raad, het 
Europees Parlement en de Commissie ondertekende Verklaring van Berlijn van 25 maart 2007 

                                               
1 PB L 376 van 27.12.2006, blz. 36.
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werd overeengekomen ernaar te streven "de Europese Unie voor de verkiezingen voor het 
Europees Parlement in 2009 een vernieuwde gemeenschappelijke basis te geven",

1.   herbevestigt zijn steun voor de inhoud van het Grondwettelijk Verdrag, dat beoogt als 
beslissende stap de Europese Unie formeel haar intrinsieke politieke dimensie te geven, en 
waardoor de doelmatigheid van het optreden van de Europese Unie wordt versterkt, de 
democratische controle op haar besluitvormingsprocedures wordt bevorderd, de transparantie 
wordt verbeterd en de rechten van de burgers van de Europese Unie worden versterkt, hoewel 
het een compromis is, en dat in het huidige stadium voldoet aan de behoeften van de Europese 
Unie;

2.   beklemtoont dat tweederde van de lidstaten het Grondwettelijk Verdrag reeds hebben 
geratificeerd en dat vier andere lidstaten duidelijk tot uitdrukking hebben gebracht dat zij 
gecommitteerd zijn aan de bepalingen ervan, zoals werd gedemonstreerd op de recentelijk op 
initiatief van de regeringen van Spanje en Luxemburg in Madrid gehouden bijeenkomst;

3.   neemt nota van de punten van zorg zoals die door de bevolking van Frankrijk en van 
Nederland tot uitdrukking zijn gebracht en het debat dat in deze beide landen heeft 
plaatsgevonden,

4.   merkt op dat ook in enkele andere lidstaten punten van zorg gerezen zijn, maar dat de 
betrokken regeringen hun steun hebben gegeven aan het vinden van een bevredigende oplossing, 
waarbij de voornaamste hervormingen die in het Grondwettelijk Verdrag vervat zijn, worden 
behouden;

5.   wijst op de politieke verantwoordelijkheid van de lidstaten die het Grondwettelijk Verdrag 
hebben ondertekend, maar niet geratificeerd;

6.   herbevestigt dat het zich committeert aan de totstandkoming van een oplossing van het 
lopende constitutionele proces in de Europese Unie die is gebaseerd op de inhoud van het 
Grondwettelijk Verdrag eventueel met een andere presentatie, maar neemt daarbij de problemen 
die in een aantal lidstaten zijn ontstaan in aanmerking;

7.   steunt in dit verband de inspanningen van het Duitse voorzitterschap die erop zijn gericht dat 
de Europese Raad van juni 2007 zich vastlegt op het bijeenroepen van een Intergouvernementele 
Conferentie (IGC) en de uitwerking van een stappenplan met een procedure, een duidelijk 
mandaat en de doelstelling om vóór het einde van het jaar tot een akkoord te komen;

8.   herinnert aan de noodzaak om waarborgen te bieden voor het besluitvormingsvermogen van 
de Europese Unie, de doeltreffendheid van haar beleid en de volledige democratische 
legitimering daarvan, waarvoor het Grondwettelijk Verdrag in termen van controle en 
wetgevings- en begrotingsprocedures onmiskenbaar een belangrijke stap voorwaarts is, alsmede 
de noodzaak om het Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en de rol van de 
Europese Unie in de wereld te versterken teneinde haar in staat te stellen invloed uit te oefenen 
op de vaststelling en de uitvoering van de antwoorden op de dringende uitdagingen waarvoor de 
mensheid zich gesteld ziet;
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9.   dringt aan op behoud van alle grondbeginselen zoals die vervat zijn in deel I van het 
Grondwettelijk Verdrag, met inbegrip van de dubbele aard van de Europese Unie als een unie 
van staten en een unie van burgers, het primaat van de Europese wetgeving, de nieuwe typologie 
van wetgeving en procedures, de wetgevingshiërarchie en de rechtspersoonlijkheid van de 
Europese Unie; en beklemtoont dat het Grondwettelijk Verdrag ook andere belangrijke 
verbeteringen meebrengt ten aanzien van onderwerpen als consolidering van de bestaande 
verdragen en de samenvoeging van pijlers, de uitdrukkelijke erkenning van de waarden waarop 
de Europese Unie is gegrondvest en het wettelijk bindende karakter van het Handvest van de 
grondrechten, alsmede ten aanzien van de bevordering van de participatie van burgers in het 
politieke leven van de Europese Unie, verduidelijking van de respectieve bevoegdheden van de 
Europese Unie en de lidstaten, inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, en de specifieke rol 
van nationale parlementen op dit gebied zonder het institutionele evenwicht van de Europese 
Unie in gevaar te brengen, zoals vastgelegd in het protocol betreffende de toepassing van het 
subsidiariteitsbeginsel, en eerbiediging van de rol van regionale en lokale autoriteiten;

10.   beklemtoont dat elk voorstel tot wijziging van het Grondwettelijk Verdrag dezelfde 
ondersteuning moet krijgen als destijds werd gegeven aan de bepaling die deze zou moeten 
vervangen;

11.   verklaart elk resultaat van de onderhandelingen van de hand te zullen wijzen dat in 
vergelijking met het Grondwettelijk Verdrag zou leiden tot een aantasting van de bescherming 
van de rechten van burgers (dringt met name aan op handhaving van het Handvest van de 
grondrechten en vooral het wettelijk bindende karakter daarvan), dan wel tot minder democratie, 
transparantie en doelmatigheid;

12.   onderkent in dit verband de noodzaak om rekening te houden met de belangrijke kwesties 
die tijdens de denkpauze aan de orde zijn gesteld, en met het inzicht dat bovengenoemde 
kwesties alleen door een sterker en niet door een zwakker Europa behoorlijk kunnen worden 
aangepakt: alsmede om andere kwesties die in het Grondwettelijk Verdrag reeds zijn behandeld, 
te verduidelijken, zoals:

  - duurzame ontwikkeling, met name de strijd tegen klimaatverandering,

  - Europese solidariteit op energiegebied,

  - een coherent migratiebeleid,

  - het Europees Sociaal Model in de context van demografische verandering en 
globalisering,

  - terrorisme,

  - de dialoog tussen beschavingen,

  - doeltreffende gemeenschappelijke mechanismen voor de coördinatie van het 
economisch beleid in de eurozone, met gelijktijdige waarborging van de rol van de Europese 
Centrale Bank in het monetair beleid overeenkomstig de Verdragen;
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  - de criteria en de procedures van de Unie voor uitbreiding;

13.   is van oordeel dat het gezien het succes van de Conventiemethode met betrekking tot de 
opstelling van het ontwerpverdrag noodzakelijk is dat bij elke oplossing van het constitutionele 
proces wordt vastgehouden aan de fundamentele beginselen van parlementaire participatie, het 
erbij betrekken van het maatschappelijk middenveld en volledige transparantie;

14.   wijst erop dat het Parlement, als de enige instelling van de Europese Unie die rechtstreeks 
door de burgers is gekozen, op alle niveaus volledig bij de IGC moet worden betrokken, en in 
sterkere mate dan het geval was tijdens de IGC 2003-2004;

15.   dringt bovendien aan op de instelling, los van de actieve participatie van de 
vertegenwoordig(st)ers van het Europees Parlement in de IGC, van een interinstitutionele 
conferentie, ten einde het Europees Parlement op de hoogte te houden en een belangrijke 
bijdrage te leveren aan de totstandkoming van een door alle partijen heen lopende en 
transnationale consensus in de IGC;

16.   herhaalt zijn gehechtheid aan het mechanisme van de Conventie, voor het geval dat de 
staatshoofden en regeringsleiders zouden besluiten over te gaan tot een substantiële herziening 
van de bestaande teksten;

17.   verzoekt de Commissie haar rol bij de komende onderhandelingen volledig te vervullen en 
voorstellen voor te bereiden om het Grondwettelijk Verdrag betreffende de in paragraaf 12 
genoemde punten aan te passen;

18.   wijst met nadruk op het belang van dialoog tussen nationale parlementen en hun respectieve 
regeringen tijdens het gehele proces van de IGC, en geeft uitdrukking aan zijn bereidheid om 
tijdens de komende onderhandelingsfase nauw contact te onderhouden met de nationale 
parlementen, alsmede met het Comité van de Regio 's en het Europees Economisch en Sociaal 
Comité, met de Europese sociale partners, met religieuze gemeenschappen en met het 
maatschappelijk middenveld;

19.   dringt erop aan het proces van ratificatie van het nieuwe Verdrag voor het einde van 2008 af 
te ronden, teneinde het volgende Parlement, dat in 2009 zal worden gekozen, in staat te stellen 
zijn mandaat te beginnen op basis van de bepalingen van het nieuwe Verdrag;

20.   verzoekt alle lidstaten om hun ratificatieprocedures te coördineren, teneinde het mogelijk te 
maken dat het ratificatieproces gelijktijdig wordt afgerond;

21.   is voornemens overeenkomstig artikel 48 van het Verdrag betreffende de Europese Unie 
advies uit te brengen inzake het bijeenroepen van de IGC, in het licht van de criteria die in deze 
resolutie zijn vervat;

22.   verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de leden van de Europese 
Raad, de Raad, de Commissie, de nationale parlementen van de lidstaten, het Comité van de 
Regio's en het Europees Economisch en Sociaal Comité.
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Besluit van het Europees Parlement van 29 november 2007 over de goedkeuring door het 
Europees Parlement van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 
(2007/2218(ACI)) - Verslag Jo Leinen 

Het Europees Parlement,

– gezien het schrijven van zijn Voorzitter van  25 oktober 2007,

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, dat op 7 december 2000 is 
ondertekend en afgekondigd in Nice1,

– onder verwijzing naar zijn besluit van 14 november 2000 tot goedkeuring van het 
ontwerphandvest van de grondrechten van de Europese Unie2,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 23 oktober 2002 over de gevolgen van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie en zijn toekomstige status3,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 24 september 2003 over het ontwerpverdrag tot 
vaststelling van een grondwet voor Europa en houdende advies van het Europees Parlement 
inzake de bijeenroeping van de Intergouvernementele Conferentie (IGC)4, in het bijzonder 
paragraaf 4,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 12 januari 2005 over het Verdrag tot vaststelling van 
een grondwet voor Europa5, in het bijzonder paragraaf 5, sub a), en paragraaf 6,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 11 juli 2007 over de bijeenroeping van de 
Intergouvernementele Conferentie (IGC): het advies van het Europees Parlement (artikel 48 
van het EU-Verdrag)6, in het bijzonder paragrafen 8, 12 en 17,

– gelet op artikel 6, lid 1 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, als herzien in het 
ontwerpverdrag van Lissabon dat door de intergouvernementele Conferentie van 2007 is 
overeengekomen,

– gelet op artikel 120, lid 1 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A6-0445/2007),

A. overwegende dat met de bevestiging van de juridisch bindende status van het Handvest van 
de grondrechten in het ontwerpverdrag van Lissabon de inhoud van het belangrijkste 
resultaat dat was opgenomen in Deel II van het Verdrag tot vaststelling van een grondwet 

                                               
1 PB C 364 van 18.12.2000, blz. 1.
2 PB C 223 van 8.8.2001, blz. 74. (verslag Duff/Voggenhuber).
3 PB C 300 E van 11.12.2003, blz. 432. (verslag Duff).
4 PB C 77 E van 26.3.2004, blz. 255. (verslag Gil-Robles Gil-Delgado/Tsatsos).
5 PB C 247 E van 6.10.2005, blz. 88. (verslag Corbett/Méndez de Vigo).
6 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0328. (verslag Leinen).
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voor Europa behouden is gebleven,

B. overwegende dat het Europees Parlement reeds heeft ingestemd met de aanpassingen in het 
Handvest van de grondrechten zoals oorspronkelijk plechtig afgekondigd op 7 december 
2000 in Nice, in zijn evaluatie van de resultaten van de werkzaamheden van de Conventie 
over de toekomst van Europa in bovengenoemde resolutie van 24 september 2003, en bij zijn 
goedkeuring in bovengenoemde resolutie van 12 januari 2005 van het grondwettelijk verdrag 
dat het resultaat was van de werkzaamheden van de Intergouvernementele Conferentie (IGC) 
van 2004,

C. overwegende dat het in zijn advies over de bijeenroeping van de IGC 2007 in 
bovengenoemde resolutie van 11 juli 2007 zijn voldoening heeft uitgesproken over het feit 
het feit dat in het IGC-mandaat de juridisch bindende status van het Handvest van de 
grondrechten behouden bleef, maar zich daarnaast zeer bezorgd heeft getoond over Protocol 
inzake de toepassing van het Handvest van de grondrechten op Polen en Verenigd Koninkrijk 
dat ertoe strekt de juridische afdwingbaarheid van het handvest in sommige lidstaten te 
beperken, 

D. overwegende dat het in paragraaf 17 van bovengenoemde resolutie van 11 juli 2007 heeft 
verklaard de resultaten van de IGC van 2007 nauwlettend te zullen onderzoeken, wanneer het 
advies uitbrengt over het ontwerpverdrag van Lissabon wanneer dit ondertekend is,

1. hecht zijn goedkeuring aan het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in de 
hierbij aangehechte versie;

2. verleent een mandaat aan zijn Voorzitter om het handvest plechtig af te kondigen, vóór de 
ondertekening van het ontwerpverdrag van Lissabon, samen met de fungerende voorzitter 
van de Raad van de Europese Unie en de Voorzitter van de Commissie, en verzoekt hem 
zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

3. doet een dringende beroep op Polen en het Verenigd Koninkrijk om alles in het werk te 
stellen om alsnog overeenstemming te bereiken voor een volledige inwerkingtreding van het 
Handvest;

4. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Voorzitter van de 
Raad van de Europese Unie en de Voorzitter van de Commissie.
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BIJLAGE

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie kondigen plechtig het navolgende Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie af:

HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE EUROPESE UNIE

PREAMBULE

De volkeren van Europa hebben besloten een op gemeenschappelijke waarden gegrondveste 
vreedzame toekomst te delen door onderling een steeds hechter verbond tot stand te brengen.

De Unie, die zich bewust is van haar geestelijke en morele erfgoed, heeft haar grondslag in de 
ondeelbare en universele waarden van menselijke waardigheid en van vrijheid, gelijkheid en 
solidariteit. Zij berust op het beginsel van democratie en het beginsel van de rechtsstaat. De Unie 
stelt de mens centraal in haar optreden, door het burgerschap van de Unie in te stellen en een 
ruimte van vrijheid, veiligheid en recht tot stand te brengen.

De Unie draagt bij tot de instandhouding en de ontwikkeling van deze gemeenschappelijke 
waarden, met inachtneming van de verscheidenheid van cultuur en traditie van de volkeren van 
Europa, alsmede van de nationale identiteit van de lidstaten en van hun staatsinrichting op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau. Zij streeft ernaar een evenwichtige en duurzame 
ontwikkeling te bevorderen en bewerkstelligt het vrije verkeer van personen, diensten, goederen 
en kapitaal, alsook de vrijheid van vestiging.

Te dien einde moet in het licht van de ontwikkelingen in de maatschappij, de sociale vooruitgang 
en de wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen de bescherming van de grondrechten 
worden versterkt door deze rechten beter zichtbaar te maken in een Handvest.

Dit Handvest bevestigt, met inachtneming van de bevoegdheden en taken van de Unie en van het 
subsidiariteitsbeginsel, de rechten die in het bijzonder voortvloeien uit de constitutionele tradities 
en de internationale verplichtingen die de lidstaten gemeen hebben, uit het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, uit de door de Unie en 
de Raad van Europa aangenomen sociale handvesten, alsook uit de jurisprudentie van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie en van het Europees Hof voor de rechten van de mens. In dit 
verband zullen de rechterlijke instanties van de Unie en van de lidstaten bij de uitlegging van het 
Handvest naar behoren rekening houden met de toelichtingen die zijn opgesteld onder het gezag 
van het praesidium van de Conventie die het Handvest heeft opgesteld en bijgewerkt onder de 
verantwoordelijkheid van het praesidium van de Europese Conventie.

Het genot van deze rechten brengt verantwoordelijkheden en plichten mede jegens de 
medemens, de mensengemeenschap en de toekomstige generaties.



PE423.766 58/419 DV\779820NL.doc

NL

Derhalve erkent de Unie de hieronder genoemde rechten, vrijheden en beginselen.



DV\779820NL.doc 59/419 PE423.766

NL

TITEL I
WAARDIGHEID

Artikel 1
De menselijke waardigheid

De menselijke waardigheid is onschendbaar. Zij moet worden geëerbiedigd en beschermd.

Artikel 2
Het recht op leven

1. Eenieder heeft recht op leven.

2. Niemand wordt tot de doodstraf veroordeeld of terechtgesteld.

Artikel 3
Het recht op menselijke integriteit

1. Eenieder heeft recht op lichamelijke en geestelijke integriteit.

2. In het kader van de geneeskunde en de biologie moeten met name in acht worden 
genomen:

a) de vrije en geïnformeerde toestemming van de betrokkene, volgens de bij de wet bepaalde 
regels;

b) het verbod van eugenetische praktijken, met name die welke selectie van personen tot doel 
hebben;

c) het verbod om het menselijk lichaam en bestanddelen daarvan als zodanig als bron van 
financieel voordeel aan te wenden;

d) het verbod van het reproductief kloneren van mensen.

Artikel 4
Het verbod van folteringen en van onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen

Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende 
behandelingen of bestraffingen.

Artikel 5
Het verbod van slavernij en dwangarbeid

1. Niemand mag in slavernij of dienstbaarheid worden gehouden.

2. Niemand mag gedwongen worden dwangarbeid of verplichte arbeid te verrichten.

3. Mensenhandel is verboden.
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TITEL II
VRIJHEDEN

Artikel 6
Het recht op vrijheid en veiligheid

Eenieder heeft recht op vrijheid en veiligheid van zijn persoon.

Artikel 7
De eerbiediging van het privé-leven en van het familie- en gezinsleven

Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn 
woning en zijn communicatie.

Artikel 8
De bescherming van persoonsgegevens

1. Eenieder heeft recht op bescherming van zijn persoonsgegevens.

2. Deze gegevens moeten eerlijk worden verwerkt, voor bepaalde doeleinden en met 
toestemming van de betrokkene of op basis van een andere gerechtvaardigde grondslag waarin 
de wet voorziet. Eenieder heeft recht van inzage in de over hem verzamelde gegevens en op 
rectificatie daarvan.

3. Een onafhankelijke autoriteit ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd.

Artikel 9
Het recht te huwen en het recht een gezin te stichten

Het recht te huwen en het recht een gezin te stichten worden gewaarborgd volgens de nationale 
wetten die de uitoefening van deze rechten beheersen.

Artikel 10
De vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst

1. Eenieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. Dit recht omvat 
tevens de vrijheid om van godsdienst en overtuiging te veranderen en de vrijheid, hetzij alleen, 
hetzij met anderen, zowel in het openbaar als privé, zijn godsdienst te belijden of zijn 
overtuiging tot uitdrukking te brengen in erediensten, in onderricht, in de praktische toepassing 
ervan en in het onderhouden van geboden en voorschriften.

2. Het recht op dienstweigering op grond van gewetensbezwaren wordt erkend volgens de 
nationale wetten die de uitoefening van dit recht beheersen.

Artikel 11
De vrijheid van meningsuiting en van informatie
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1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een 
mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder 
inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.

2. De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd.

Artikel 12
De vrijheid van vergadering en vereniging

1. Eenieder heeft op alle niveaus, met name op politiek, vakverenigings- en maatschappelijk 
gebied, het recht op vrijheid van vreedzame vergadering en op vrijheid van vereniging, hetgeen 
mede omvat eenieders recht, ter bescherming van zijn belangen samen met anderen vak-
verenigingen op te richten of zich daarbij aan te sluiten.

2. Politieke partijen op het niveau van de Unie dragen bij tot de uiting van de politieke wil 
van de burgers van de Unie.

Artikel 13
De vrijheid van kunsten en wetenschappen

De kunsten en het wetenschappelijk onderzoek zijn vrij. De academische vrijheid wordt 
geëerbiedigd.

Artikel 14
Het recht op onderwijs

1. Eenieder heeft recht op onderwijs en op toegang tot beroepsopleiding en bijscholing.

2. Dit recht houdt de mogelijkheid in, verplicht onderwijs kosteloos te volgen.

3. De vrijheid om met inachtneming van de democratische beginselen instellingen voor 
onderwijs op te richten en het recht van ouders om zich voor hun kinderen te verzekeren van het 
onderwijs en de opvoeding die overeenstemmen met hun godsdienstige, hun 
levensbeschouwelijke en hun opvoedkundige overtuiging, worden geëerbiedigd volgens de 
nationale wetten die de uitoefening ervan beheersen.

Artikel 15
De vrijheid van beroep en het recht te werken

1. Eenieder heeft het recht te werken en een vrijelijk gekozen of aanvaard beroep uit te 
oefenen.

2. Iedere burger van de Unie is vrij, in iedere lidstaat werk te zoeken, te werken, zich te 
vestigen en diensten te verrichten.

3. Onderdanen van derde landen die het toegestaan is op het grondgebied van de lidstaten te 
werken, hebben recht op arbeidsvoorwaarden die gelijkwaardig zijn aan die welke de burgers 
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van de Unie genieten.

Artikel 16
De vrijheid van ondernemerschap

De vrijheid van ondernemerschap wordt erkend overeenkomstig het recht van de Unie en de 
nationale wetgevingen en praktijken.

Artikel 17
Het recht op eigendom

1. Eenieder heeft het recht de goederen die hij rechtmatig heeft verkregen, in eigendom te 
bezitten, te gebruiken, erover te beschikken en te vermaken. Niemand mag zijn eigendom 
worden ontnomen, behalve in het algemeen belang, in de gevallen en onder de voorwaarden 
waarin de wet voorziet en mits het verlies tijdig op billijke wijze wordt vergoed. Het gebruik van 
de goederen kan bij wet worden geregeld, voor zover het algemeen belang dit vereist.

2. Intellectuele eigendom is beschermd.

Artikel 18
Het recht op asiel

Het recht op asiel is gegarandeerd met inachtneming van de voorschriften van het Verdrag van 
Genève van 28 juli 1951 en het Protocol van 31 januari 1967 betreffende de status van 
vluchtelingen, en overeenkomstig het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie ("hierna: "de Verdragen" genoemd).

Artikel 19
Bescherming bij verwijdering, uitzetting en uitlevering

1. Collectieve uitzetting is verboden.

2. Niemand mag worden verwijderd of uitgezet naar, dan wel worden uitgeleverd aan een 
staat waar een ernstig risico bestaat dat hij aan de doodstraf, aan folteringen of aan andere 
onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen wordt onderworpen.
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TITEL III
GELIJKHEID

Artikel 20
Gelijkheid voor de wet

Eenieder is gelijk voor de wet.

Artikel 21
Non-discriminatie

1. Iedere discriminatie, met name op grond van geslacht, ras, kleur, etnische of sociale 
afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere denkbeelden, 
het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, een handicap, leeftijd of seksuele 
gerichtheid, is verboden.

2. Binnen de werkingssfeer van de Verdragen en onverminderd de bijzondere bepalingen 
ervan, is iedere discriminatie op grond van nationaliteit verboden.

Artikel 22
Verscheidenheid van cultuur, godsdienst en taal

De Unie eerbiedigt de verscheidenheid van cultuur, godsdienst en taal.

Artikel 23
De gelijkheid van vrouwen en mannen

De gelijkheid van vrouwen en mannen moet worden gewaarborgd op alle gebieden, met inbegrip 
van werkgelegenheid, beroep en beloning.

Het beginsel van gelijkheid belet niet dat maatregelen worden gehandhaafd of genomen waarbij 
specifieke voordelen worden ingesteld ten gunste van het ondervertegenwoordigde geslacht.

Artikel 24
De rechten van het kind

1. Kinderen hebben recht op de bescherming en de zorg die nodig zijn voor hun welzijn. Zij 
mogen vrijelijk hun mening uiten. Aan hun mening in hen betreffende aangelegenheden wordt in 
overeenstemming met hun leeftijd en rijpheid passend belang gehecht.

2. Bij alle handelingen in verband met kinderen, ongeacht of deze worden verricht door 
overheidsinstanties of particuliere instellingen, vormen de belangen van het kind een essentiële 
overweging.

3. Ieder kind heeft het recht, regelmatig persoonlijke betrekkingen en rechtstreekse 
contacten met zijn beide ouders te onderhouden, tenzij dit tegen zijn belangen indruist.

Artikel 25
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De rechten van ouderen

De Unie erkent en eerbiedigt het recht van ouderen, een waardig en zelfstandig leven te leiden en 
aan het maatschappelijk en cultureel leven deel te nemen.

Artikel 26 
De integratie van personen met een handicap

De Unie erkent en eerbiedigt het recht van personen met een handicap op maatregelen die 
beogen hun zelfstandigheid, hun maatschappelijke en beroepsintegratie en hun deelname aan het 
gemeenschapsleven te bewerkstelligen.

TITEL IV
SOLIDARITEIT

Artikel 27
Het recht op informatie en raadpleging van de werknemers binnen de onderneming

Werknemers en hun vertegenwoordigers moeten in de gevallen en onder de voorwaarden waarin 
het recht van de Unie en de nationale wetgevingen en praktijken voorzien, de zekerheid hebben, 
dat zij op passende niveaus tijdig worden geïnformeerd en geraadpleegd.

Artikel 28
Het recht op collectieve onderhandelingen en op collectieve actie

Werkgevers en werknemers of hun respectieve organisaties hebben overeenkomstig het recht van 
de Unie en de nationale wetgevingen en praktijken het recht, op passende niveaus collectief te 
onderhandelen en collectieve arbeidsovereenkomsten te sluiten, alsmede, in geval van belangen-
conflicten, collectieve actie te ondernemen ter verdediging van hun belangen, met inbegrip van 
staking.

Artikel 29
Het recht op toegang tot arbeidsbemiddeling

Eenieder heeft recht op toegang tot kosteloze arbeidsbemiddeling.

Artikel 30
Bescherming bij kennelijk onredelijk ontslag

Iedere werknemer heeft overeenkomstig het recht van de Unie en de nationale wetgevingen en 
praktijken recht op bescherming tegen iedere vorm van kennelijk onredelijk ontslag.

Artikel 31
Rechtvaardige en billijke arbeidsomstandigheden en -voorwaarden
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1. Iedere werknemer heeft recht op gezonde, veilige en waardige arbeidsomstandigheden.

2. Iedere werknemer heeft recht op een beperking van de maximumarbeidsduur en op 
dagelijkse en wekelijkse rusttijden, alsmede op een jaarlijkse vakantie met behoud van loon.

Artikel 32
Het verbod van kinderarbeid en de bescherming van jongeren op het werk

Kinderarbeid is verboden. De minimumleeftijd voor toelating tot het arbeidsproces mag niet 
lager zijn dan de leeftijd waarop de leerplicht ophoudt, onverminderd voor jongeren gunstiger 
regels en behoudens beperkte afwijkingen.

Werkende jongeren hebben recht op arbeidsvoorwaarden die aangepast zijn aan hun leeftijd en 
zij moeten worden beschermd tegen economische uitbuiting en tegen arbeid die hun veiligheid, 
hun gezondheid of hun lichamelijke, geestelijke, morele of maatschappelijke ontwikkeling kan 
schaden, dan wel hun opvoeding in gevaar kan brengen.

Artikel 33
Het beroeps- en gezinsleven

1. Het gezin geniet bescherming op juridisch, economisch en sociaal vlak.

2. Teneinde beroeps- en gezinsleven te kunnen combineren, heeft eenieder recht op 
bescherming tegen ontslag om een reden die verband houdt met moederschap, alsmede recht op 
betaald moederschapsverlof en recht op ouderschapsverlof na de geboorte of de adoptie van een 
kind.

Artikel 34
Sociale zekerheid en sociale bijstand

1. De Unie erkent en eerbiedigt onder de door het recht van de Unie en de nationale 
wetgevingen en praktijken gestelde voorwaarden het recht op toegang tot 
socialezekerheidsvoorzieningen en sociale diensten die bescherming bieden in omstandigheden 
zoals moederschap, ziekte, arbeidsongevallen, afhankelijkheid of ouderdom, alsmede bij verlies 
van arbeid.

2. Eenieder die legaal in de Unie verblijft en zich daar legaal verplaatst, heeft recht op 
socialezekerheidsvoorzieningen en sociale voordelen overeenkomstig het recht van de Unie en 
de nationale wetgevingen en praktijken.

3. Om sociale uitsluiting en armoede te bestrijden, erkent en eerbiedigt de Unie het recht op 
sociale bijstand en op bijstand voor huisvesting, teneinde eenieder die niet over voldoende 
middelen beschikt, onder de door het recht van de Unie en de nationale wetgevingen en 
praktijken gestelde voorwaarden een waardig bestaan te verzekeren.
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Artikel 35
De gezondheidszorg

Eenieder heeft recht op toegang tot preventieve gezondheidszorg en op medische verzorging 
onder de door de nationale wetgevingen en praktijken gestelde voorwaarden. Bij de bepaling en 
de uitvoering van het beleid en het optreden van de Unie wordt een hoog niveau van 
bescherming van de menselijke gezondheid verzekerd.

Artikel 36
De toegang tot diensten van algemeen economisch belang

De Europese Unie erkent en eerbiedigt overeenkomstig de Verdragen de toegang tot diensten 
van algemeen economisch belang die in de nationale wetgevingen en praktijken is geregeld, 
teneinde de sociale en territoriale samenhang van de Unie te bevorderen.

Artikel 37
Milieubescherming

Een hoog niveau van milieubescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu moeten 
worden geïntegreerd in het beleid van de Unie en worden gewaarborgd overeenkomstig het 
beginsel van duurzame ontwikkeling.

Artikel 38
Consumentenbescherming

In het beleid van de Unie wordt zorg gedragen voor een hoog niveau van 
consumentenbescherming.

TITEL V
BURGERSCHAP

Artikel 39
Actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement

1. Iedere burger van de Unie heeft actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het 
Europees Parlement in de lidstaat waar hij verblijf houdt, onder dezelfde voorwaarden als de 
onderdanen van die staat.

2. De leden van het Europees Parlement worden gekozen door middel van rechtstreekse, 
vrije en geheime algemene verkiezingen.

Artikel 40
Actief en passief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen

Iedere burger van de Unie heeft actief en passief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen in 
de lidstaat waar hij verblijf houdt, onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van die staat.
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Artikel 41
Recht op behoorlijk bestuur

1. Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke 
termijn door de instellingen, organen en instanties van de Unie worden behandeld.

2. Dit recht behelst met name:

a) het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige 
individuele maatregel wordt genomen;

b) het recht van eenieder om inzage te krijgen in het hem betreffende dossier, met 
inachtneming van het gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het beroeps- en 
het zakengeheim;

c) de plicht van de betrokken diensten, hun beslissingen met redenen te omkleden.

3. Eenieder heeft recht op vergoeding door de Unie van de schade die door haar instellingen 
of door haar personeelsleden in de uitoefening van hun functies is veroorzaakt, overeenkomstig 
de algemene beginselen die de rechtsstelsels der lidstaten gemeen hebben.

4. Eenieder kan zich in een van de talen van de Verdragen tot de instellingen van de Unie 
wenden en moet ook in die taal antwoord krijgen.

Artikel 42
Recht van inzage in documenten

Iedere burger van de Unie en iedere natuurlijke of rechtspersoon met verblijfplaats of statutaire 
zetel in een lidstaat heeft een recht van inzage in de documenten van de instellingen, organen en 
instanties van de Unie, ongeacht het medium waarop zij zijn vastgelegd.

Artikel 43
Europees Ombudsman

Iedere burger van de Unie en iedere natuurlijke of rechtspersoon met verblijfplaats of statutaire 
zetel in een lidstaat heeft het recht zich tot de Europese ombudsman te wenden in verband met 
gevallen van wanbeheer in het optreden van de instellingen, organen en instanties van de Unie, 
met uitzondering van het Hof van Justitie van de Europese Unie bij de uitoefening van zijn 
gerechtelijke taak.

Artikel 44
Recht van petitie

Iedere burger van de Unie en iedere natuurlijke of rechtspersoon met verblijfplaats of statutaire 
zetel in een lidstaat heeft het recht een verzoekschrift tot het Europees Parlement te richten.

Artikel 45
Vrijheid van verkeer en van verblijf
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1. Iedere burger van de Unie heeft het recht zich vrij op het grondgebied van de lidstaten te 
verplaatsen en er vrij te verblijven.

2. De vrijheid van verkeer en van verblijf kan overeenkomstig de Verdragen worden 
toegekend aan onderdanen van derde landen die legaal op het grondgebied van een lidstaat 
verblijven.

Artikel 46
Diplomatieke en consulaire bescherming

Iedere burger van de Unie geniet op het grondgebied van derde landen waar de lidstaat waarvan 
hij onderdaan is, niet vertegenwoordigd is, de bescherming van de diplomatieke en consulaire 
instanties van de andere lidstaten, onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van die 
lidstaat.

TITEL VI
RECHTSPLEGING

Artikel 47
Recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht

Eenieder wiens door het recht van de Unie gewaarborgde rechten en vrijheden zijn geschonden, 
heeft recht op een doeltreffende voorziening in rechte, met inachtneming van de in dit artikel 
gestelde voorwaarden.

Eenieder heeft recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke 
termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat vooraf bij wet is ingesteld. Eenieder 
heeft de mogelijkheid zich te laten adviseren, verdedigen en vertegenwoordigen.

Rechtsbijstand wordt verleend aan degenen die niet over toereikende financiële middelen 
beschikken, voor zover die bijstand noodzakelijk is om de daadwerkelijke toegang tot de rechter 
te waarborgen.

Artikel 48
Vermoeden van onschuld en rechten van de verdediging

1. Eenieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor onschuldig gehouden totdat 
zijn schuld in rechte is komen vast te staan.

2. Aan eenieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt de eerbiediging van de rechten 
van de verdediging gegarandeerd.

Artikel 49
Legaliteitsbeginsel en evenredigheidsbeginsel inzake delicten en straffen

1. Niemand mag worden veroordeeld wegens een handelen of nalaten dat geen strafbaar feit 
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naar nationaal of internationaal recht uitmaakte ten tijde van het handelen of nalaten. Evenmin 
mag een zwaardere straf worden opgelegd dan die, die ten tijde van het begaan van het strafbare 
feit van toepassing was. Indien de wet na het begaan van het strafbare feit in een lichtere straf 
voorziet, is die van toepassing.

2. Dit artikel staat niet de berechting en bestraffing in de weg van iemand die schuldig is 
aan een handelen of nalaten dat ten tijde van het handelen of nalaten een misdrijf was volgens de 
door de volkerengemeenschap erkende algemene beginselen.

3. De zwaarte van de straf mag niet onevenredig zijn aan het strafbare feit.

Artikel 50
Recht om niet tweemaal in een strafrechtelijke procedure voor hetzelfde delict te worden berecht 

of gestraft

Niemand wordt opnieuw berecht of gestraft in een strafrechtelijke procedure voor een strafbaar 
feit waarvoor hij in de Unie reeds onherroepelijk is vrijgesproken of veroordeeld overeenkomstig 
de wet.

TITEL VII
ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE DE UITLEGGING 

EN DE TOEPASSING VAN HET HANDVEST

Artikel 51
Toepassingsgebied

1. De bepalingen van dit Handvest zijn gericht tot de instellingen, organen en instanties van 
de Unie met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, alsmede, uitsluitend wanneer zij het 
recht van de Unie ten uitvoer brengen, tot de lidstaten. Derhalve eerbiedigen zij de rechten, leven 
zij de beginselen na en bevorderen zij de toepassing ervan overeenkomstig hun respectieve 
bevoegdheden en met inachtneming van de grenzen van de bevoegdheden zoals deze in de 
Verdragen aan de Unie zijn toegedeeld.

2. Dit Handvest breidt het toepassingsgebied van het recht van de Unie niet verder uit dan 
de bevoegdheden van de Unie reiken, schept geen nieuwe bevoegdheden of taken voor de Unie, 
noch wijzigt het de in de Verdragen omschreven bevoegdheden en taken.

Artikel 52
Reikwijdte en uitlegging van de gewaarborgde rechten en beginselen

1. Beperkingen op de uitoefening van de in dit Handvest erkende rechten en vrijheden 
moeten bij wet worden gesteld en de wezenlijke inhoud van die rechten en vrijheden 
eerbiedigen. Met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel kunnen slechts beperkingen 
worden gesteld, indien zij noodzakelijk zijn en daadwerkelijk beantwoorden aan door de Unie 
erkende doelstellingen van algemeen belang of aan de eisen van de bescherming van de rechten 
en vrijheden van anderen.
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2. De door dit Handvest erkende rechten die voorkomen in bepalingen van de Verdragen, 
worden uitgeoefend onder de voorwaarden en binnen de grenzen die door deze Verdragen zijn 
gesteld.

3. Voor zover dit Handvest rechten bevat die corresponderen met rechten welke zijn 
gegarandeerd door het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, zijn de inhoud en reikwijdte ervan dezelfde als die welke er door 
genoemd verdrag aan worden toegekend. Deze bepaling verhindert niet dat het recht van de Unie 
een ruimere bescherming biedt.

4. Voor zover dit Handvest grondrechten erkent zoals die voortvloeien uit de constitutionele 
tradities die de lidstaten gemeen hebben, moeten die rechten in overeenstemming met die 
tradities worden uitgelegd.

5. Aan de bepalingen van dit Handvest die beginselen bevatten, kan uitvoering worden 
gegeven door wetgevings- en uitvoeringshandelingen van de instellingen, organen en instanties 
van de Unie en door handelingen van de lidstaten wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer 
brengen, bij de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden. De rechterlijke bevoegdheid ten 
aanzien van die bepalingen blijft beperkt tot de uitlegging van genoemde handelingen en de 
toetsing van de wettigheid ervan.

6. Met de nationale wetgevingen en praktijken moet ten volle rekening worden gehouden, 
zoals bepaald in dit Handvest.

7. De toelichting, die is opgesteld om richting te geven aan de uitlegging van dit Handvest 
van de grondrechten, wordt door de rechterlijke instanties van de Unie en van de lidstaten naar 
behoren in acht genomen.

Artikel 53
Beschermingsniveau

Geen van de bepalingen van dit Handvest mag worden uitgelegd als zou zij een beperking 
vormen van of afbreuk doen aan de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden welke 
binnen hun respectieve toepassingsgebieden worden erkend door het recht van de Unie, het 
internationaal recht en de internationale overeenkomsten waarbij de Unie of alle lidstaten partij 
zijn, met name het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, alsmede door de grondwetten van de lidstaten.

Artikel 54
Verbod van misbruik van recht

Geen van de bepalingen van dit Handvest mag worden uitgelegd als zou zij het recht inhouden 
enige activiteit te ontplooien of enige daad te verrichten met als doel de in dit Handvest erkende 
rechten of vrijheden teniet te doen of de rechten en vrijheden verdergaand te beperken dan door dit 
Handvest is toegestaan.
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De bovenstaande tekst herneemt het op 7 december 2000 geproclameerde Handvest, zoals het 
hierboven aangepast werd, en zal deze vervangen vanaf de datum van inwerkingtreding van het 
Verdrag van Lissabon.

Voor het Europees Parlement

Voor de Raad van de Europese Unie

Voor de Europese Commissie
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Resolutie van het Europees Parlement van 11 juli 2007 over de bijeenroeping van de 
Intergouvernementele Conferentie (IGC): advies van het Europees Parlement (artikel 48 
van het VEU) (2007/0808(CNS)) - Verslag Jo Leinen

Het Europees Parlement,

– onder verwijzing naar artikel 48, lid 2 van het EU-Verdrag, op grond waarvan het Parlement 
door de Raad werd geraadpleegd (C6-0207/2007),

– onder verwijzing naar het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap,

– onder verwijzing naar het Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa, 
ondertekend in Rome op 29 oktober 2004 (hierna "het grondwettelijk verdrag" genoemd),

– onder verwijzing naar het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, dat op 
7 december 2000 in Nice is ondertekend en geproclameerd,

– onder verwijzing naar de verklaring van Laeken van 15 december 2001 over de toekomst van 
de Unie,

– onder verwijzing naar de verklaring van Berlijn van 25 maart 2007 bij gelegenheid van de 
vijftigste verjaardag van de ondertekening van de Verdragen van Rome,

– onder verwijzing naar zijn resoluties van 12 januari 2005 over het Verdrag tot vaststelling 
van een grondwet voor Europa1 en van 7 juni 2007 over het stappenplan voor het 
grondwettelijk proces van de Unie2, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 30 mei 2007 over het 
stappenplan voor het grondwettelijk proces van de Unie en het advies van het Comité van de 
regio's over de hervatting van het hervormingsproces van de Europese Unie in aanloop naar 
de Europese Raad van 21 en 22 juni 2007, 

– onder verwijzing naar de interparlementaire vergadering over de toekomst van Europa op 11 
en 12 juni 2007 in Brussel, 

– onder verwijzing naar de Conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad, 
gehouden in Brussel op 21 en 22 juni 2007, die het mandaat voor de IGC bevatten,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A6-0279/2007),

overwegende hetgeen volgt,

A. twee jaar van bezinning over de toekomst van Europa hebben uitgewezen dat de inhoud van 
de vernieuwingen van het grondwettelijk verdrag op het gebied van democratie, 

                                               
1 PB C 247 E, 6.10.2005, blz 88.
2 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0234.
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doelmatigheid en transparantie behouden moet blijven en verbeterd moet worden om ervoor 
te zorgen dat de Europese Unie goed functioneert en om de rechten van de Europese burgers 
en de rol van de Unie in de wereld te versterken,

B. dit standpunt wordt breed gedeeld door de nationale parlementen van de lidstaten en het 
Europees Parlement, wier vertegenwoordigers de basis voor deze vernieuwingen hebben 
gelegd in de Conventie over het Handvest van de grondrechten en in de Conventie over de 
toekomst van Europa;

C. de Europese Raad is overeengekomen een IGC bijeen te roepen, met het mandaat om de
meeste vernieuwingen van het grondwettelijk verdrag om te zetten in wijzigingen van de 
Verdragen die van kracht zijn;

D. dat mandaat is zeer nauwkeurig omschreven en geeft tevens de conferentie de mogelijkheid 
snel overeenstemming te bereiken over de wijziging van een aantal vernieuwingen in het 
grondwettelijk verdrag, zonder de inhoud ervan aan te tasten;

E. in het mandaat wordt echter afgezien van het doel om één grondwettelijk verdrag op te 
stellen ter vervanging van de bestaande Verdragen, van benamingen die de burgers een 
duidelijk beeld zouden geven van de aard van de besluiten van de Unie, alsmede van een 
aantal symbolen die het voor de burgers gemakkelijker zou maken zich te identificeren met 
de Europese Unie, en bevat tevens een aantal opties om niet mee te doen op bepaalde 
terreinen waar afzonderlijke lidstaten problemen mee hebben;

F. het mandaat is onvoldoende om de nieuwe uitdagingen aan te pakken waarmee de Unie 
wordt geconfronteerd sinds de ondertekening van het grondwettelijk verdrag;

G. het Europees Parlement is als enige instelling van de Unie die rechtstreeks door de burgers 
wordt gekozen, verplicht het gemeenschappelijk belang van de Europese Unie te verwoorden 
om de Europese integratie en de Gemeenschapsmethode te versterken, die al meer dan 50 
jaar een bron van vrede, stabiliteit en welvaart zijn;

1. is ingenomen met de inspanningen van het Duitse voorzitterschap van de Raad om een 
unanieme overeenstemming te bereiken op de top van 21-22 juni 2007;

2. neemt kennis van het mandaat voor de IGC, waarover door de Europese Raad 
overeenstemming is bereikt; spreekt zijn voldoening uit over de nauwkeurige omschrijving 
van het mandaat en over het strakke tijdschema voor de afronding van de IGC, en verzoekt 
de lidstaten zich te houden aan hun toezeggingen in de Europese Raad; staat positief 
tegenover het bijeenroepen van de IGC;

3. betreurt het echter dat in dit mandaat een aantal belangrijke elementen die tijdens de IGC van 
2004 overeengekomen waren, verloren is gegaan, zoals de omschrijving van de Unie als een 
Unie van de burgers en de staten van Europa en dat voor de invoering van andere een lange 
termijn is bepaald;

4. geeft uiting aan zijn bezorgdheid over het feit dat het mandaat de mogelijkheid schept voor 
een steeds groter aantal vrijstellingen die bepaalde lidstaten worden toegestaan voor de 
uitvoering van belangrijke bepalingen van de betrokken Verdragen, hetgeen tot een 



PE423.766 74/419 DV\779820NL.doc

NL

verzwakking van de samenhang van de Unie kan leiden;

5. betreurt het dat het mandaat de mogelijkheid schept voor een aantal redactionele 
veranderingen ten opzichte van het grondwettelijk verdrag, hetgeen een indruk wekt van 
wantrouwen ten aanzien van de Unie en haar instellingen, en derhalve een verkeerd signaal 
voor de publieke opinie afgeeft;

6. betreurt de afnemende Europese goodwill en politieke moed van de vertegenwoordigers van 
de lidstaten en uit zijn bezorgdheid over de ontwikkeling van opstellingen die haaks staan op 
de Europese ideeën van solidariteit en integratie;

7. wijst erop dat het mandaat de mogelijkheid schept om de benaming van rechtsbesluiten te 
wijzigen, maar niet voorziet in enige substantiële verandering in de structuur en de hiërarchie 
van besluiten, en verklaart de wijzigingen in de gerelateerde bepalingen nauwlettend te 
zullen controleren om erop toe te zien dat de politieke verantwoordingsplicht  wordt 
gewaarborgd en dat zijn wetgevingsbevoegdheden behouden blijven, met name wat betreft 
de controle op gedelegeerde besluiten;

8. is niettemin verheugd over het feit dat in het mandaat veel van de substantie van het 
grondwettelijk verdrag behouden blijft, met name de enkele rechtspersoonlijkheid van de 
Unie en de afschaffing van de pijlerstructuur, de uitbreiding van de stemming met 
gekwalificeerde meerderheid in de Raad en het medebeslissingsrecht van het Parlement en de 
Raad, de elementen van de participatiedemocratie, de wettelijk bindende status van het 
Handvest van de grondrechten, de versterking van de samenhang van de externe maatregelen 
van de Unie, en het pakket inzake het institutionele evenwicht;

9. merkt op dat alle positieve resultaten, zoals de versterking van de democratische procedures 
en de burgerrechten, de uitbreiding van de bevoegdheden en de omschrijving van de waarden 
en doelstellingen van de EU, uitsluitend voortvloeien uit het werk van de Conventie over de 
toekomst van Europa; 

10. is verheugd over het feit dat de Economische en Monetaire Unie in het Verdrag betreffende 
de Europese Unie als doelstelling van de EU wordt erkend;

11. is verheugd over het feit dat het mandaat voorziet in de invoering van bepaalde nieuwe 
onderdelen in de Verdragen, zoals de uitdrukkelijke vermelding van klimaatsverandering en 
de solidariteit op energiegebied;

12. herinnert eraan dat de EU aan de eigen burgers en aan de hele wereld zelf verklaart een 
gemeenschap van waarden te zijn, dat fundamentele rechten en vrijheden de kern zijn van 
deze gemeenschap van waarden, en dat deze waarden omvattend verwoord zijn in het 
Handvest van de grondrechten en bij vele gelegenheden erkend zijn door de Europese 
instellingen en alle lidstaten; meent derhalve dat als een of meer lidstaten nu niet willen 
deelnemen aan het Handvest van de grondrechten, dit een dramatische terugslag zou zijn en 
ernstige schade zou toebrengen aan de identiteit van de Unie; doet derhalve een dringend
beroep op alle lidstaten om nog eens een uiterste poging te doen stellen om deze interne 
verdeeldheid te overbruggen en een consensus te bereiken over de onbeperkte geldigheid van 
dit Handvest;
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13. verzoekt de IGC haar werkzaamheden af te ronden voor eind 2007, zodat het nieuwe verdrag 
tijdig voor de Europese verkiezingen van 2009 in werking kan treden;

14. is verheugd over de versterking van de modaliteiten betreffende zijn deelname aan de IGC op 
alle niveaus, als overeengekomen door de Europese Raad;

15. houdt zich het recht voor om concrete voorstellen aan de IGC te richten over specifieke 
kwesties binnen de reikwijdte van het mandaat;

16. verklaart te zullen ingaan op het verzoek van de Europese Raad om te zijner tijd de kwestie 
van de samenstelling van het Europees Parlement te behandelen;

17. verklaart de resultaten van de IGC nauwlettend tegen het licht te zullen houden om vast te 
stellen of de hervormingen waartoe tijdens de onderhandelingen wordt besloten op 
bevredigende wijze stroken met zijn interpretatie van het mandaat;

18. verzoekt de lidstaten en hun vertegenwoordigers volledige transparantie te verzekeren met 
betrekking tot de werkzaamheden van de IGC, met name door publicatie van alle 
documenten die voor discussie worden ingediend;

19. verklaart nogmaals zeer intensieve betrekkingen te willen blijven onderhouden met de 
nationale parlementen en met het maatschappelijk middenveld tijdens het proces van de 
hervorming van de Verdragen;

20. verzoekt de IGC omwille van de transparantie te verzekeren dat de resultaten van haar 
werkzaamheden ook worden gepubliceerd in de vorm van een ontwerp van geconsolideerde 
versie van de Verdragen;

21. kondigt aan vastbesloten te zijn om na de verkiezingen van 2009 nieuwe voorstellen in te 
dienen over een verdere grondwettelijke regeling voor de Unie, in overeenstemming met de 
clausule over de verdragsherziening1, daar de Europese Unie een gemeenschappelijk project 
is dat aan voortdurende vernieuwing onderhevig is;

22. roept de IGC en de Commissie op concrete voorstellen in te dienen om de Europese burgers 
opnieuw te betrekken bij de voortzetting van het grondwettelijk proces:

23. verzoekt zijn bevoegde commissie te onderzoeken of het Reglement in die zin gewijzigd kan 
worden dat een officieel karakter wordt gegeven aan de vlag en de hymne van de Europese 
Unie, als vastgelegd in de Europese grondwet, in zijn werkzaamheden en gebouwen;

24. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie, houdende zijn advies over de bijeenroeping van de 
IGC te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de staatshoofden en 
regeringsleiders en de parlementen van de lidstaten en de Europese Centrale Bank.

                                               
1 Zie artikel IV-443 van het grondwettelijke verdrag.
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Resolutie van het Europees Parlement van 20 februari 2008 over het Verdrag van Lissabon  
(2007/2286(INI)) - Verslag Richard Corbett / Íñigo Méndez De Vigo

Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie 
en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, ondertekend op 13 december 
2007,

– gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, zoals gewijzigd door de Europese Akte en de Verdragen van 
Maastricht, Amsterdam en Nice,

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 12 december 20071,

– gezien de Verklaring van Laken van 15 december 2001 over de toekomst van de Europese 
Unie,

– gezien het Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa, ondertekend in Rome op 
29 oktober 2004,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 7 juni 2007 over het stappenplan voor het 
grondwettelijke proces van de Unie2 en zijn resolutie van 11 juli 2007 over de bijeenroeping 
van de Intergouvernementele Conferentie (IGC): advies van het Europees Parlement3,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken en de adviezen van de Commissie 
regionale ontwikkeling, de Commissie buitenlandse zaken, de Commissie 
ontwikkelingssamenwerking, de Commissie internationale handel, de Begrotingscommissie, 
de Commissie industrie, onderzoek en energie en de Commissie burgerlijke vrijheden, 
justitie en binnenlandse zaken (A6-0013/2008),

overwegende hetgeen volgt:

A. De ontwikkeling van de Europese Unie heeft gedurende de afgelopen 50 jaar wezenlijk 
bijgedragen aan de totstandkoming van een ruimte van vrede en stabiliteit op een daarvoor 
door oorlogen geteisterd continent, aan de consolidering van democratie, vrijheid en 
burgerrechten, aan de vergroting van welvaart, solidariteit en welzijn door de vorming van de 
grootste interne markt in de wereld met gemeenschappelijke regels voor sociale normen, 
milieu- en consumentenbescherming en eerlijke mededinging en met een economische en 

                                               
1 PB C 303 van 14.12.2007, blz. 1.
2 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0234.
3 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0328.
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monetaire unie, aan het samenbrengen van lidstaten om gezamenlijk zaken aan te pakken die 
nationale grenzen overschrijden en aan een vergroting van de invloed van Europa in de 
wereld,

B. Het besef bestaat dat de structuren van de Unie hervormd en versterkt moeten worden om 
deze verworvenheden te consolideren en de Unie met haar 27 en wellicht straks meer 
lidstaten beter in staat te stellen efficiënt te werken, teneinde gemeenschappelijke nieuwe 
uitdagingen tegemoet te kunnen treden en meer democratische verantwoording af te kunnen 
leggen,

C. Deze noodzaak lag aan de oorsprong van de successieve hervormingen waarmee sinds het 
Verdrag van Maastricht - dat een verschuiving in de Europese integratie markeerde met de 
totstandkoming van een economische en monetaire unie en de overgang van een 
hoofdzakelijk economische Gemeenschap naar een politieke unie - is geprobeerd de 
institutionele structuur van de Unie te regelen en die leidden tot de Verklaring van Laken, die 
tegelijkertijd de weg baande voor een ander hervormingsproces op basis van de methode van 
de Conventie, en niet langer uitsluitend op basis van intergouvernementele conferenties,

D. Het Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa werd uitgewerkt door een 
Conventie, bestaande uit twee vertegenwoordigers van elk nationaal parlement, 16 leden van 
het Europees Parlement, twee vertegenwoordigers van de Commissie en een 
vertegenwoordiger van elke nationale regering, die in openbare beraadslagingen een ontwerp 
hebben opgesteld, op basis waarvan een consensus tot stand kwam die in grote lijnen 
ongewijzigd werd overgenomen door de Intergouvernementele Conferentie van 2004, terwijl 
het daaropvolgende Verdrag van Lissabon, waarin een aantal van de kenmerkende punten 
van de grondwet kwamen te vervallen, het resultaat was van traditionelere 
intergouvernementele werkmethoden, maar wel met volledige participatie van drie 
vertegenwoordigers van het Europees Parlement,

E. De eerdere poging om de Unie te hervormen door de Verdragen te vervangen door een 
grondwet werd gesteund door een zeer grote meerderheid van de gekozen 
vertegenwoordigers van Europese burgers in het Europees Parlement1 en werd door 
tweederde van de lidstaten geratificeerd, maar door twee andere (Frankrijk en Nederland) 
verworpen. Na een periode van bezinning waarin duidelijk werd dat de nodige instemming 
van alle lidstaten niet kon worden verkregen, werd deze aanpak opgegeven ten gunste van 
een wijziging van de al bestaande Verdragen,

F. Deze verandering van methode en werkwijze kwam, ondanks handhaving in een nieuwe 
vorm van een groot aantal van de beoogde praktische aanpassingen van de institutionele 
structuur van de Unie, neer op een minder ambitieuze benadering en het opgeven van 
verschillende kenmerkende punten van de grondwet, het uitstel van de inwerkingtreding van 
een aantal van zijn nieuwe mechanismen en de opneming in de Verdragen van een aantal 
specifiek op verschillende lidstaten toegesneden maatregelen,

G. Het feit dat alle afzonderlijke regeringen van de lidstaten van de Unie hebben ingestemd met 

                                               
1 Met 500 stemmen voor, 137 tegen en bij 40 onthoudingen (zijn resolutie van 12 januari 2005 over het 

Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa (Verslag-Corbett/Méndez de Vigo, PB C 247 
E van 6.10.2005, blz. 88).
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het Verdrag van Lissabon, toont evenwel aan dat de gekozen regeringen van de lidstaten 
allemaal van oordeel zijn dat dit compromis de grondslag is waarop zij in de toekomst willen 
samenwerken, en dat zij allemaal een maximale politieke bereidheid zullen moeten tonen om 
er voor te zorgen dat het Verdrag vóór 1 januari 2009 wordt geratificeerd,

H. Het is noodzakelijk dat het Verdrag van Lissabon uiterlijk eind 2008 is geratificeerd teneinde 
de burgers in staat te stellen bij de verkiezingen van 2009 hun stem met volledige kennis van 
het nieuwe institutionele kader van de Unie uit te brengen,

Een positieve stap voor de toekomst van de Unie

1. concludeert dat het Verdrag van Lissabon over het geheel genomen een aanzienlijke 
verbetering betekent in vergelijking met de bestaande Verdragen, waardoor er in de Unie 
sprake zal zijn van meer democratische verantwoording en besluitvormingscapaciteit (door 
een versterking van de rol van het Europees Parlement en die van de nationale parlementen), 
de rechten van de Europese burgers ten overstaan van de Unie worden versterkt en de 
doeltreffende werking van de instellingen van de Unie wordt verbeterd;

Meer democratische verantwoording

2. is ingenomen met het feit dat de democratische verantwoording en de 
besluitvormingscapaciteit zullen worden verbeterd, waardoor de burgers in staat worden 
gesteld meer controle uit te oefenen op het optreden van de Unie, met name als gevolg van de 
navolgende verbeteringen:

a) de aanneming van alle wetgeving van de Europese Unie zal gepaard gaan met een 
niveau van parlementaire controle dat in geen enkele andere supranationale of 
internationale structuur bestaat:

– alle wetgeving van de Europese Unie zal, op een paar uitzonderingen na, worden 
onderworpen aan de dubbele goedkeuring, op basis van gelijkheid, door de Raad 
(samengesteld uit nationale ministers die verantwoording schuldig zijn aan hun 
parlementen) en door het Europees Parlement (bestaande uit rechtstreeks gekozen 
leden);

– de voorafgaande controle door de nationale parlementen van alle wetgeving van 
de Unie zal worden versterkt, omdat zij alle voorstellen voor Europese wetgeving 
tijdig zullen ontvangen teneinde daarover met hun ministers te debatteren 
alvorens de Raad een standpunt inneemt, en zij ook het recht krijgen om een 
nieuwe behandeling van een voorstel te eisen, wanneer zij van oordeel zijn dat het 
niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel;

b) de voorzitter van de Commissie zal worden gekozen door het Europees Parlement , op 
voordracht van de Europese Raad en rekening houdend met de verkiezingen voor het 
Europees Parlement,

c) de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor het buitenlands- en veiligheidsbeleid 
wordt zowel door de Europese Raad als de voorzitter van de Commissie benoemd en 
moet zich, als lid van de Commissie, in het Parlement aan dezelfde installatieprocedure 
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onderwerpen als elk ander lid van de Commissie: de hoge vertegenwoordiger moet zich 
als vice-voorzitter van de Commissie bij zijn benoeming en bij de uitoefening van zijn 
ambt aan dezelfde regels als de andere commissarissen onderwerpen,

d) er wordt een nieuwe, eenvoudiger en democratischer begrotingsprocedure met een 
enkele lezing ingevoerd: het verschil tussen verplichte en niet-verplichte uitgaven wordt 
afgeschaft, waardoor een volledige pariteit van Parlement en Raad bij de goedkeuring 
van de gehele jaarlijkse begroting wordt gewaarborgd, terwijl het Parlement eveneens 
het instemmingsrecht krijgt voor het wettelijk bindende meerjarig financieel kader;

e) de democratische controle met betrekking tot de aan de Commissie gedelegeerde 
wetgevingsbevoegdheden wordt versterkt door een nieuw systeem van toezicht, 
krachtens welk het Europees Parlement of de Raad, hetzij Commissiebesluiten kan 
herroepen of de delegatie van deze bevoegdheden kan intrekken;

f) de instemming van het Europees Parlement is vereist voor de goedkeuring van een 
ruime verscheidenheid aan door de Unie ondertekende internationale overeenkomsten, 
o.m. met betrekking tot sectoren waarvoor binnen de Unie de gebruikelijke 
wetgevingsprocedure geldt;

g) de Raad vergadert in het openbaar wanneer hij beraadslaagt en stemt over ontwerpen 
voor wetgeving van de Unie, waardoor de burgers in staat worden gesteld om zelf te 
zien hoe hun regeringen in de Raad optreden;

h) organen, in het bijzonder Europol en Eurojust, zullen worden onderworpen aan een 
verdergaande parlementaire controle;

i) het Comité van de regio's krijgt de bevoegdheid beroep in te stellen bij het Hof van 
Justitie van de Europese Unie, de mandaatstermijn van zijn leden wordt verlengd tot 
jaar en zijn betrekkingen met het Europees Parlement worden nauwkeuriger 
omschreven;

j) de procedure voor herziening van de Verdragen wordt in de toekomst transparanter en 
democratischer, omdat ook het Europees Parlement de bevoegdheid krijgt om daartoe 
voorstellen te doen, en eventuele voorstellen tot herziening moeten worden getoetst 
door een Conventie, mede samengesteld uit vertegenwoordigers van de nationale 
parlementen en van het Europees Parlement, tenzij het Parlement te kennen geeft dat dit 
niet noodzakelijk is, terwijl nieuwe, vereenvoudigde herzieningsprocedures worden 
ingevoerd tot wijziging, bij eenparig besluit, van bepaalde voorzieningen van het 
verdrag, met goedkeuring van de nationale parlementen;

Bevestiging van waarden, waardoor de burgers meer rechten krijgen en de duidelijkheid wordt 
vergroot

3. is ingenomen met het feit dat de rechten van de burgers worden uitgebreid door navolgende 
verbeteringen:

a) het Handvest van de grondrechten van de Unie, waarin alle actuele burgerlijke, 
politieke, economische en sociale rechten zijn omschreven, wordt juridisch bindend; het 
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biedt rechtszekerheid aan de burgers van de Unie en verzekert dat alle EU-
wetgevingsbepalingen en alle maatregelen die door de EU-instellingen worden 
genomen of op EU-recht zijn gebaseerd, in overeenstemming moeten zijn met die
normen, met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel;

b) de Unie zal ook een verzoek doen tot toetreding tot het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens, wat betekent dat de Unie wordt onderworpen 
aan hetzelfde externe toezicht op de verplichting de rechten van burgers na te leven als 
de afzonderlijke lidstaten;

c) nieuwe bepalingen vergemakkelijken de deelneming van burgers en representatieve 
organisaties van het maatschappelijk middenveld aan de beraadslagingen van de 
Europese Unie voortbouwend op de belangrijke bijdrage ervan aan de voorbereiding 
van het Verdrag; de dialoog met sociale partners en de dialoog met kerken, religieuze 
gemeenschappen en niet-confessionele organisaties zal worden bevorderd;

d) de invoering van een Europees burgerinitiatief biedt burgers de mogelijkheid 
voorstellen in te dienen wanneer zij van oordeel zijn dat inzake een aangelegenheid een 
rechtshandeling van de Unie "nodig is ter uitvoering van de Verdragen";

e) de rechtsbescherming van de burgers wordt opgevoerd, aangezien de rechterlijke 
bevoegdheid van het Hof van Justitie worden uitgebreid tot vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid en de besluiten van de Europese Raad, de Europese Centrale Bank en 
de organen van de Europese Unie, terwijl er tevens een uitbreiding wordt overwogen 
van de mogelijkheden om ook fysieke en rechtspersonen toegang te verlenen tot de 
procedures;

4. is ingenomen met het feit dat het de Verdrag op een duidelijker en meer zichtbare wijze de 
waarden vastlegt die alle lidstaten gemeen hebben en waarop de Unie is gebaseerd, alsmede 
de doelstellingen van de Unie en de beginselen die aan haar optreden en haar betrekkingen 
met lidstaten ten grondslag liggen:

a) de bevoegdheden van de Unie ten opzichte van de lidstaten worden duidelijk 
afgebakend, met als onderliggende beginsel dat alle bevoegdheden die bij de Verdragen 
niet aan de Unie zijn toegedeeld, aan de lidstaten toebehoren;

b) een grotere nadruk op beleidsmaatregelen die zichtbaar ten goede komen aan de 
burgers: nieuwe algemeen toepasselijke bepalingen ter bevordering van een hoog 
niveau van werkgelegenheid, waarborging van een adequate sociale bescherming, 
bestrijding van sociale uitsluiting, alsmede een hoog niveau van onderwijs, opleiding en 
bescherming van de volksgezondheid, bestrijding van iedere vorm van discriminatie en 
bevordering van de gelijkheid van mannen en vrouwen; door nieuwe bepalingen wordt 
de bevordering van duurzame ontwikkeling en de bescherming van het milieu 
verbeterd, met inbegrip van de bestrijding van klimaatverandering, en worden diensten 
van algemeen belang beter beschermd; economische, sociale en territoriale samenhang 
worden herbevestigd als doelstelling van de Unie;

c) er komt een eind aan de verwarring tussen de "Europese Gemeenschap" en de 
"Europese Unie", omdat de Europese Unie één rechtsentiteit wordt en één structuur 
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krijgt;

d) een solidariteitsclausule tussen de lidstaten maakt dat burgers de verwachting mogen 
koesteren dat zij in geval van een terroristische aanval, een natuurramp of een door de 
mens veroorzaakte ramp steun ontvangen uit alle delen van de Unie;

e) het bevestigde het specifieke karakter van de institutionele organisatie van de Unie, 
waaraan de lidstaten een aantal van hun bevoegdheden toevertrouwen die volgens hen 
beter kunnen worden uitgeoefend door middel van gemeenschappelijke mechanismen, 
terwijl ter voorkoming van eventuele twijfels voldoende garanties worden geboden dat 
de Unie geen centraal geleide almachtige "superstaat" wordt, zoals o.m.:

– de verplichting tot eerbiediging van de "nationale identiteit van de lidstaten die 
besloten ligt in hun politieke en constitutionele basisstructuren, waaronder die voor 
regionaal en lokaal zelfbestuur", alsmede hun " essentiële staatsfuncties, met name 
de verdediging van de territoriale integriteit van de staat, de handhaving van de 
openbare orde en de bescherming van de nationale veiligheid";

– de beginselen van toedeling van bevoegdheden (waarbij de Unie uitsluitend die 
bevoegdheden heeft welke door de lidstaten aan haar zijn toegedeeld), 
subsidiariteit en evenredigheid;

– deelname van de lidstaten zelf aan het besluitvormingssysteem van de Unie en aan 
de goedkeuring van eventuele wijzigingen daarvan;

– erkenning van het recht van elke afzonderlijke lidstaat om op eigen wens de Unie 
te verlaten;

Meer doeltreffendheid

5. is ingenomen met het feit dat het nieuwe Verdrag de mogelijkheden van de instellingen van 
de Unie om hun taken op een meer doeltreffende wijze ten uitvoer te leggen zal versterken, 
met name doordat:

a) het aantal onderwerpen waarover de regeringen, in het kader van de Raad bijeen, met 
een gekwalificeerde meerderheid besluiten in plaats van met eenparigheid van stemmen 
aanzienlijk wordt uitgebreid, zodat de Unie van zevenentwintig lidstaten op meer 
terreinen kan functioneren zonder door veto's in een impasse te geraken;

b) het gemakkelijker wordt om in de Raad tot besluiten te komen dankzij een nieuw 
systeem van een "dubbele meerderheid";

c) de Europese Raad een volwaardige instelling van de Europese Unie wordt en zijn om de 
zes maanden roulerend voorzitterschap plaats maakt voor een voorzitter die door de 
leden wordt gekozen voor een periode van tweeënhalf jaar, hetgeen ten goede zal 
komen van de samenhang bij de voorbereiding en continuïteit van zijn werkzaamheden;

d) het aantal leden van de Commissie per 2014 zal worden verminderd tot tweederde van 
het aantal lidstaten, waardoor het werk van het college samenhangender wordt  en nog 
duidelijker wordt dat de leden van de Commissie vertegenwoordigers van het Europees 
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belang zijn en niet van het belang van hun land van herkomst, terwijl een 
toerbeurtsysteem garandeert dat een gelijke participatie van alle lidstaten behouden 
blijft;

e) er sprake zal zijn van een aanzienlijke verbetering van de zichtbaarheid van de Unie en 
haar mogelijkheden om in de wereld invloed uit te oefenen doordat:

– de posten van hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
commissaris voor externe betrekkingen - twee posten die de oorzaak waren van 
overlapping en verwarring - zullen worden samengevoegd tot de post van vice-
voorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid, die de Raad Buitenlandse Zaken zal voorzitten en namens de 
Unie het woord kan voeren over onderwerpen waar laatstgenoemde een 
gemeenschappelijk standpunt heeft, zodat op die manier zal worden gezorgd voor 
meer samenhang in het externe optreden van de Unie;

– een Europese dienst voor extern optreden, samengesteld uit ambtenaren van de 
Commissie en de Raad en van nationale diplomatieke diensten, die door de Raad 
slechts met instemming van de Commissie en na raadpleging van het Parlement 
kan worden opgezet, onder leiding van de vice-voorzitter van de Commissie/hoge 
vertegenwoordiger en ressorterend onder de Commissie, en die meer samenhang 
bij de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van het externe optreden van de Unie 
mogelijk moet maken;

– de Unie meer mogelijkheden krijgt om gemeenschappelijke structuren te 
ontwikkelen op het gebied van het veiligheids- en defensiebeleid, o.m. door de
opneming van een solidariteitsbepaling waarin wordt gesteld dat wederzijdse hulp 
en steun wordt geboden, indien een lidstaat met wapengeweld wordt aangevallen, 
waardoor het gevoel van veiligheid van de burgers wordt opgevoerd, waarbij wel 
gezorgd wordt voor de nodige flexibiliteit om rekening te houden met de 
verschillende benaderingen van lidstaten ter zake;

f) het onderscheid tussen wetgevings- en uitvoerende instrumenten zal worden 
verduidelijkt en een nieuwe definitie van gedelegeerde wetgeving het mogelijk zal 
maken om de wetgeving van de Unie te vereenvoudigen en te stroomlijnen;

g) de pijlerstructuur komt te vervallen, waardoor eenheid van optreden op de verschillende 
activiteitenterreinen van de Unie mogelijk wordt met vereenvoudigde mechanismen en 
instrumenten, hoewel het specifieke karakter van het buitenlandse en veiligheidsbeleid 
op deze gebieden specifieke procedures vereist;

h) maatregelen op het gebied van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid zullen worden 
gekenmerkt door meer ambitieuze doelstellingen en doeltreffender procedures, waarbij 
niet langer gebruik wordt gemaakt van afzonderlijke intergouvernementele 
instrumenten en procedures, en zullen worden onderworpen aan rechterlijke toetsing, 
zodat tastbare vooruitgang met betrekking tot justitie, veiligheid en 
immigratievraagstukken in het verschiet ligt;

i) de doelstellingen en bevoegdheden van de Unie op het gebied van klimaatverandering, 
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rechten van het kind, Europees nabuurschapsbeleid, humanitaire hulp, energie (o.m. een 
verwijzing in het Verdrag naar solidariteit tussen de lidstaten op dit gebied), 
ruimtevaart, onderzoek, toerisme, sport, volksgezondheid en burgerbescherming 
duidelijker worden gedefinieerd; het gemeenschappelijk handelsbeleid wordt erkend als 
een exclusieve bevoegdheid van de Unie;

j) het ten aanzien van een aantal andere zaken mogelijk wordt om doeltreffender 
besluitvormingsmethodes toe te passen, zodra de politieke bereidheid daartoe bestaat;

k) er meer ruimte is voor flexibele regelingen, wanneer niet alle lidstaten bereid of in staat 
zijn op hetzelfde ogenblik bepaalde beleidsmaatregelen verder te ontwikkelen;

Punten van zorg

6. is zich ervan bewust dat in brede kring wordt betreurd dat het na de resultaten van de 
referenda in Frankrijk en Nederland noodzakelijk was om, teneinde tussen de 27 lidstaten 
opnieuw overeenstemming te bereiken,

– de constitutionele aanpak te laten vallen alsmede een aantal van de kenmerken daarvan, 
zoals een Unie gebaseerd op de wil van haar burgers en lidstaten, een enkele, 
gestructureerde tekst, de duidelijker terminologie voor de aanduiding van 
wetgevingsinstrumenten, de verankering in het Verdrag van de vlag en het volkslied en 
het gebruik van de titel "minister van Buitenlandse Zaken" in plaats van "Hoge 
Vertegenwoordiger";

– de tenuitvoerlegging van belangrijke elementen van het nieuwe Verdrag uit te stellen, 
zoals de inwerkingtreding van het nieuwe stemsysteem in de Raad (met in het kader 
daarvan bijzondere bepalingen betreffende het uitstel van stemmingen, het 
zogenaamde "compromis van Ioannina"), en op een aantal bevoegdheidsterreinen 
restrictieve mechanismen toe te voegen zoals "noodrembepalingen" met betrekking tot 
toepassing van de gewone wetgevingsprocedure op sommige bevoegdheidsterreinen;

– in het Verdrag maatregelen op te nemen die specifiek zijn toegesneden op bepaalde 
lidstaten, zoals de uitbreiding van de "opt-in"-regelingen voor twee lidstaten in 
verband met politiesamenwerking en strafrechtelijke aangelegenheden, het protocol ter 
beperking van de gevolgen van het Handvest voor het binnenlandse recht van twee 
lidstaten en de extra Parlementszetel die in afwijking van het beginsel van de 
degressieve evenredigheid aan een lidstaat is toegewezen;

– wijzigingen aan te brengen in de tekst van verschillende passages in het Verdrag of de 
protocollen en verklaringen die daaraan zijn gehecht, waardoor sprake is van een niet-
gerechtvaardigde overgang op een negatieve toonzetting, waarmee de indruk wordt 
gewekt dat er sprake is van wantrouwen ten opzichte van de Unie en haar instellingen
en derhalve een verkeerd signaal naar het publiek uitgaat;

Conclusies

7. steunt het Verdrag en wijst erop dat alle lidstaten van de Unie de ratificatie ervan tijdig 
moeten afronden zodat het op 1 januari 2009 in werking kan treden;
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8. is van mening dat het Verdrag van Lissabon een stabiel kader biedt dat een toekomstige 
verdere ontwikkeling van de EU mogelijk maakt;

9. is zich ervan bewust dat een wijzigingsverdrag onvermijdelijk minder duidelijk en minder 
leesbaar is dan een gecodificeerd verdrag; verzoekt dan ook om onmiddellijke publicatie van 
de geconsolideerde Verdragen als herzien bij het Verdrag van Lissabon, waardoor de burgers 
de beschikking zouden krijgen over een duidelijker basistekst van de Unie;

10. herhaalt zijn verzoek dat zowel de instellingen van de Europese Unie als de nationale 
autoriteiten overeenkomstig het beginsel van loyale samenwerking alle mogelijke 
inspanningen doen om de Europese burgers duidelijk en objectief te informeren over de 
inhoud van het Verdrag;

11. verzoekt zijn bevoegde commissie voorbereidingen te treffen voor de nodige wijzigingen van 
zijn Reglement en de noodzaak van verdere uitvoeringsmaatregelen te beoordelen;

°

° °

12. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie en het verslag van de Commissie constitutionele zaken 
te doen toekomen aan de nationale parlementen van de lidstaten, aan de Raad, de Commissie, 
alsmede aan de voormalige leden van de Conventie over de toekomst van Europa, en ervoor 
te zorgen dat de diensten van het Parlement, met inbegrip van zijn informatiebureaus, 
ruimschoots informatie verschaffen over het standpunt van het Parlement inzake het Verdrag.
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Verslag over de nieuwe rol en bevoegdheden van het Parlement bij de tenuitvoerlegging 
van het Verdrag van Lissabon (2008/2063(INI)) - Verslag Jo Leinen

Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie 
en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, ondertekend op 13 december 
2007,

– gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, zoals gewijzigd door de Europese Akte en de Verdragen van 
Maastricht, Amsterdam en Nice,

– gezien het Handvest van de grondrechten van 12 december 20071,

– gezien de Verklaring van Laken van 15 december 2001 over de toekomst van de Europese 
Unie2,

– onder verwijzing naar het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, 
ondertekend in Rome op 29 oktober 2004,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 7 juni 2007 over het stappenplan voor het 
grondwettelijke proces van de Unie3,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 11 juli 2007 over de bijeenroeping van de 
Intergouvernementele Conferentie4,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 20 februari 2008 over het Verdrag van Lissabon5,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken en de adviezen van de Commissie 
buitenlandse zaken, de Commissie ontwikkelingssamenwerking, de Commissie 
internationale handel, de Commissie begrotingscontrole, de Commissie economische en 
monetaire zaken, de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie industrie, onderzoek en 
energie, de Commissie interne markt en consumentenbescherming, de Commissie vervoer en 
toerisme, de Commissie regionale ontwikkeling, de Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling, de Commissie visserij, de Commissie cultuur en onderwijs, de 

                                               
1 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000, zoals afgekondigd in 

Straatsburg op 12 december 2007.
2 Europese Raad in Laken, Verklaring van Laken over de toekomst van de Europese Unie, SN 273/01, 

15.12.2001.
3 PB C 125 E, 22.5.2008, blz. 215.
4 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0328.
5 Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0055.
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Commissie juridische zaken, de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken, de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid en de Commissie 
verzoekschriften (A6-0145/2009),

1. Nieuw beleid

1.1. Nieuwe doelstellingen en horizontale clausules

1. verwelkomt het bindende karakter dat het Verdrag geeft aan het Handvest van de 
grondrechten en verwelkomt de vastlegging van de erkenning van de rechten, vrijheden en 
beginselen voor alle burgers en inwoners van de EU; benadrukt dat het Parlement zich zal 
inzetten om de volledige eerbiediging van het Handvest te waarborgen;

2. verwelkomt de versteviging van de representatieve en participerende democratie als resultaat 
van de invoering van onder andere het zogenaamde 'burgerinitiatief' (artikel 11 van het EU-
Verdrag, in de versie van het Verdrag van Lissabon (VEU)), waardoor één miljoen burgers 
uit verschillende lidstaten de Commissie kunnen verzoeken een voorstel voor een 
rechtshandeling in te dienen;

3. verwelkomt het feit dat milieubescherming een prominente plaats heeft gekregen in het hele 
EU-beleid en dat in artikel 191 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie, in de versie van het Verdrag van Lissabon (VwEU), expliciet wordt verwezen naar een 
internationale aanpak voor de bestrijding van klimaatverandering; benadrukt dat het 
Parlement druk moet blijven uitoefenen op de Europese Unie zodat deze het voortouw neemt 
op het gebied van alle beleidsmaatregelen die verband houden met de bestrijding van 
klimaatverandering en de opwarming van de aarde;

4. verwelkomt het feit dat het VwEU de vorming van een ruimte van vrijheid, veiligheid en 
recht koppelt aan de bescherming van de grondrechten en de rechtsorde van de Europese 
Unie en haar lidstaten (artikel 67 van het VwEU);

5. neemt in het bijzonder nota van de doelstelling voor de verwezenlijking van "een sociale 
markteconomie met een groot concurrentievermogen die gericht is op volledige 
werkgelegenheid en sociale vooruitgang, en op een hoog niveau van bescherming en 
verbetering van de kwaliteit van het milieu" (artikel 3, lid 3, van het VEU), waardoor de 
doelstelling om de interne markt te voltooien wordt gekoppeld aan andere doelstellingen;

6. neemt met tevredenheid nota van het feit dat de gelijkheid van mannen en vrouwen staat 
vermeld in de waarden (artikel 2 van het VEU) en de doelen (artikel 3, lid 3, van het VEU) 
van de Unie;

7. verwelkomt het feit dat in artikel 208, lid 1, van het VwEU het volgende staat: "Het 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de Unie en dat van de lidstaten completeren en 
versterken elkaar" terwijl in het thans vigerende artikel 177, lid 1, van het EG-Verdrag staat 
dat "het beleid van de Gemeenschap op het gebied van ontwikkelingssamenwerking [...] een 
aanvulling vormt op het beleid van de lidstaten"; benadrukt de grotere verantwoordelijkheid 
van het Parlement, gezien het feit dat de Unie een grotere rol zal spelen als het gaat om het 
nemen van initiatieven voor het vormen van beleid, wat zou moeten leiden tot een verbeterde 
donorcoördinatie en werkverdeling en een grotere effectiviteit van de hulpverlening om zo 
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"armoede terug te dringen en uiteindelijk uit te bannen" met het oog op de verwezenlijking 
van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling;

8. is van mening dat de vermelding van territoriale samenhang als doelstelling van de Unie 
(artikel 3 van het VEU) een aanvulling is op de doelstellingen voor economische en sociale 
samenhang, en dat de invoering van rechtsgrondslagen op deze respectieve gebieden zal 
leiden tot een verbetering van de bevoegdheid van het Parlement om het territoriale effect 
van belangrijk Uniebeleid te beoordelen; is ingenomen met het feit dat de speciale status van 
de ultraperifere gebieden wordt bevestigd door artikel 349 en artikel 355 van het VwEU;

9. verwelkomt de invoering van horizontale bepalingen met betrekking tot een hoog niveau van 
werkgelegenheid, de waarborging van sociale bescherming, de bestrijding van sociale 
uitsluiting, een hoog niveau van onderwijs en opleiding, de bescherming van de 
volksgezondheid, de bestrijding van discriminatie en de bescherming van het milieu, die 
zullen fungeren als algemene beginselen die ten grondslag liggen aan de beleidsvorming van 
de EU (artikel 9, artikel 10 en artikel 11 van het VwEU);

10. verwelkomt ook de sterkere horizontale integratie van de consumentenbescherming bij het 
bepalen en uitvoeren van het beleid en het optreden van de Unie op andere gebieden, 
aangezien deze horizontale integratie nu met artikel 12 van het VwEU duidelijk een 
prominentere plaats inneemt;

11. verwelkomt de solidariteitsbepaling die uitdrukkelijk staat vermeld in artikel 122 van het 
VwEU, waarin staat dat de Raad passende maatregelen mag vaststellen indien zich bij de 
voorziening van bepaalde producten, in het bijzonder op energiegebied, ernstige 
moeilijkheden voordoen;

12. verwelkomt het feit dat in artikel 214 van het VwEU humanitaire hulp als volwaardig 
Uniebeleid wordt erkend; is van mening dat in het vijfde deel, titel III, hoofdstuk 1 
(Ontwikkelingssamenwerking) en hoofdstuk 3 (Humanitaire hulp) van het VwEU, een 
duidelijke rechtsgrondslag wordt vastgesteld voor ontwikkelingshulp en humanitaire hulp 
waarop de gewone wetgevingsprocedure van toepassing is; 

13. verwelkomt bovendien het feit dat op het gebied van civiele bescherming de macht van de 
Europese Unie wordt vergroot om ad-hocbijstand en rampenhulp in derde landen te bieden 
(artikel 214 van het VwEU);

1.2. Nieuwe rechtsgrondslagen

14. benadrukt dat de uitbreiding van het extern optreden van de Unie op grond van het Verdrag 
van Lissabon, onder meer door de vaststelling van nieuwe rechtsgrondslagen en instrumenten 
die van invloed zijn op gebieden die verband houden met buitenlands beleid (extern optreden 
en het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid/het gemeenschappelijk 
veiligheids- en defensiebeleid), noodzaakt tot een nieuw interinstitutioneel evenwicht waarbij 
een adequaat democratisch toezicht door het Parlement wordt gewaarborgd;

15. verwelkomt het feit dat energiezaken nu zijn geregeld in een afzonderlijke titel XXI in het 
derde deel van het VwEU en dat optreden op dit gebied nu een rechtsgrondslag heeft (artikel 
194 van het VwEU); tekent echter aan dat, hoewel in het algemeen de gewone 
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wetgevingsprocedure wordt gevolgd, besluiten ten aanzien van de energiemix de 
bevoegdheid zullen blijven van de lidstaten en dat voor fiscale maatregelen op dit gebied nog 
steeds alleen raadpleging van het Europees Parlement is vereist; 

16. is positief over de gedeelde waarden van de Unie ten aanzien van diensten van algemeen 
economisch belang en verwelkomt de rechtsgrondslag die het mogelijk maakt dat er volgens 
de gewone wetgevingsprocedure beginselen en voorwaarden worden gedefinieerd voor het 
verstrekken van diensten van algemeen economisch belang (artikel 14 van het VwEU en 
protocol nr. 26 betreffende de diensten van algemeen belang);

17. is van mening dat de veranderingen die door het Verdrag van Lissabon worden ingevoerd op 
het gebied van de gemeenschappelijke handelspolitiek (artikel 206 en artikel 207 van het 
VwEU) bijdragen aan de democratische legitimiteit en de doeltreffendheid hiervan, met 
name door de vaststelling van de gewone wetgevingsprocedure en de vereiste dat er voor alle 
akkoorden toestemming moet worden verkregen; tekent aan dat alle zaken die binnen het 
kader van de gemeenschappelijke handelspolitiek vallen de exclusieve bevoegdheid worden 
van de Unie, wat betekent dat er niet langer gemengde handelsakkoorden zullen worden 
gesloten door zowel de Unie als de lidstaten;

18. is tevreden over het feit dat er een bepaling over een Europees ruimtevaartbeleid is 
toegevoegd (artikel 189 van het VwEU) en verwelkomt de gelegenheid die het Parlement en 
de Raad wordt geboden om, volgens de gewone wetgevingsprocedure, de nodige 
maatregelen vast te stellen voor het opzetten van een Europees ruimtevaartprogramma; is 
evenwel van mening dat de woorden "met uitsluiting van enige harmonisering van de 
wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten" in het voornoemde artikel 
belemmeringen kunnen opwerpen voor de tenuitvoerlegging van een gemeenschappelijk 
Europees ruimtevaartbeleid;

19. wijst erop dat het Verdrag van Lissabon een nieuwe rechtsgrondslag bevat die een 
medebeslissingsprocedure vaststelt op het gebied van intellectuele eigendomsrechten (artikel 
118 van het VwEU);

20. verwelkomt de uitbreiding van het toepassingsgebied van het EU-optreden op het gebied van 
jeugdbeleid, waardoor de deelneming van jongeren aan het democratisch leven van Europa 
wordt aangemoedigd (artikel 165 van het VwEU);

21. verwelkomt de nieuwe rechtsgrondslag die is vastgesteld in artikel 298 van het VwEU, 
waarin het volgende staat: "Bij de vervulling van hun taken steunen de instellingen, organen 
en instanties van de Unie op een open, doeltreffend en onafhankelijk Europees 
ambtenarenapparaat", aangezien deze grondslag de basis biedt voor een verordening die van 
toepassing is op de bestuurlijke procedure van de Unie;

22. verwelkomt de rechtsgrondslag voor het vaststellen van maatregelen van de Europese Unie 
ter voorkoming en bestrijding van fraude waardoor de financiële belangen van de Unie
worden geschaad (artikel 325 van het VwEU); benadrukt het feit dat het Verdrag van 
Lissabon geen gewag maakt van de in het huidige artikel 280 van het EG-Verdrag vervatte 
beperking volgens welke dergelijke maatregelen "geen betrekking hebben op de toepassing 
van het nationale strafrecht of de nationale rechtsbedeling";
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23. wijst erop dat de nieuwe bepalingen in het Verdrag aangaande justitiële samenwerking in 
burgerlijke en strafzaken een rechtsgrondslag bevatten voor het vaststellen van maatregelen 
ter ondersteuning van de opleiding van magistraten en justitieel personeel (artikel 81 en 
artikel 82 van het VwEU);

24. benadrukt dat het Verdrag van Lissabon ook de mogelijkheid biedt tot het instellen van een 
Europees openbaar ministerie, ter bestrijding van strafbare feiten die de financiële belangen 
van de Unie schaden (artikel 86 van het VwEU);

25. verwelkomt het feit dat het Verdrag van Lissabon in de interne en externe doelstellingen van 
de Europese Unie bindende bepalingen vaststelt ter bescherming van de rechten van het kind 
(artikel 3, lid 3, alinea 2 en lid 5, van het VEU);

26. verwelkomt het feit dat toerisme als nieuwe titel aan het Verdrag van Lissabon is toegevoegd 
(artikel 195 van het VwEU) en dat hierin is vastgesteld dat de Unie moet zorgen voor 
aanvulling van het optreden van de lidstaten; verwelkomt eveneens het feit dat de gewone 
wetgevingsprocedure van toepassing is op het vaststellen van wetsvoorstellen die binnen het 
raamwerk van deze titel vallen;

27. verwelkomt het feit dat er in het Verdrag van Lissabon onder meer een rechtsgrondslag is 
opgenomen op het gebied van sport (artikel 165 van het VwEU); benadrukt in het bijzonder 
dat de Unie eindelijk maatregelen kan nemen ten aanzien van de ontwikkeling van sport als 
het gaat om de Europese dimensie hiervan en op passende wijze rekening kan houden met 
het specifieke karakter van sport bij de tenuitvoerlegging van andere Europese 
beleidsmaatregelen;

2. Nieuwe bevoegdheden voor het Parlement

2.1. Nieuwe medebeslissingsbevoegdheden

28. verwelkomt het feit dat het Verdrag van Lissabon de democratische legitimiteit van de 
Europese Unie aanzienlijk zal versterken doordat de medebeslissingsbevoegdheid van het 
Parlement wordt uitgebreid;

29. verwelkomt het feit dat de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht volledig is geïntegreerd in 
het VwEU (artikel 67 tot en met 89), waardoor de derde pijler formeel wordt afgesloten; 
verwelkomt het feit dat de meeste beslissingen op het gebied van burgerlijk recht, asiel, 
immigratie en visabeleid, evenals de samenwerking tussen politiële en justitiële autoriteiten 
in strafzaken, volgens de gewone wetgevingsprocedure zullen worden geregeld;

30. is van mening dat de invoering van de gewone wetgevingsprocedure op het gebied van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid de democratische verantwoording van de Europese Unie 
verbetert, aangezien het Europees Parlement samen met de Raad verantwoordelijk is voor de 
wetgeving; benadrukt dat de medebeslissingsprocedure van toepassing is op alle wetgeving 
op het gebied van landbouw op grond van artikel 43, lid 2, van het VwEU, en dat dit met 
name het geval zal zijn ten aanzien van de vier belangrijkste teksten op het gebied van 
landbouw (de integrale gemeenschappelijke marktordening, de verordening betreffende 
rechtstreekse betalingen, de verordening betreffende plattelandsontwikkeling en de 
financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid); wijst er bovendien op dat 
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wetgeving inzake kwaliteit, biologische landbouw en bevordering ook binnen het 
toepassingsgebied van artikel 43, lid 2, van het VwEU valt;

31. benadrukt dat voor elke bevoegdheid van de Raad om maatregelen vast te stellen krachtens 
artikel 43, lid 3, van het VwEU de voorafgaande aanneming, volgens de gewone 
wetgevingsprocedure, vereist is van een wetgevingsbesluit krachtens artikel 43, lid 2, van het 
VwEU, waarin de voorwaarden en beperkingen worden gedefinieerd die betrekking hebben 
op de bevoegdheden van de Raad; is van mening dat artikel 43, lid 3, van het VwEU niet 
voorziet in een rechtsgrondslag of enige autonome bevoegdheid op grond waarvan de 
aanneming of wijziging van de thans vigerende besluiten van de Raad op het gebied van het 
GLB kan worden gerechtvaardigd; verzoekt de Raad geen maatregelen zoals bedoeld in 
artikel 43, lid 3, van het VwEU vast te stellen zonder voorafgaande raadpleging van het 
Parlement;

32. tekent aan dat het Verdrag van Lissabon verreikende veranderingen doorvoert in het 
besluitvormingsstelsel voor het gemeenschappelijk visserijbeleid en tevens de democratische 
verantwoording in dezen vergroot; verwelkomt het feit dat het Parlement en de Raad volgens 
de gewone wetgevingsprocedure de noodzakelijke maatregelen zullen vaststellen om de 
doelstellingen van het visserijbeleid te verwezenlijken (artikel 43, lid 2, van het VwEU); is in 
dit opzicht van mening dat op elk onderwerp dat formeel is opgenomen in de jaarlijkse 
verordening de gewone wetgevingsprocedure van toepassing moet zijn, behalve als het gaat 
om het instellen van vangstmogelijkheden en de verdeling van quota's, zoals de instelling van 
technische maatregelen of de visserij-inspanning, of als het gaat om de invoering van 
overeenkomsten die door regionale visserijorganisaties zijn vastgesteld en die hun eigen 
rechtsgrondslag hebben;

33. verwelkomt de invoering van de gewone wetgevingsprocedure voor de vaststelling van 
nadere bepalingen voor de multilaterale toezichtprocedure (artikel 121, lid 6, van het 
VwEU), wat de economische coördinatie zou moeten verstevigen;

34. is van mening dat de verantwoordelijkheid van de Europese Centrale Bank (ECB) om verslag 
uit te brengen over het monetair beleid nu groter is, aangezien de ECB wordt erkend als 
instelling van de Europese Unie; verwelkomt het feit dat verschillende bepalingen van de 
statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) en van de ECB kunnen 
worden gewijzigd, nadat het Parlement is geraadpleegd overeenkomstig artikel 40, lid 2, van 
de statuten van het ESCB en van de ECB; verklaart dat dit geen aantasting inhoudt van de 
onafhankelijkheid van de ECB op het gebied van het monetair beleid noch van de in het 
Verdrag genoemde prioriteiten;

35. beschouwt artikel 182 van het VwEU als een verbetering, omdat de gewone 
wetgevingsprocedure van toepassing zal zijn op het meerjarenkaderprogramma en op de 
invoering van een Europese onderzoeksruimte, waarnaar in dit artikel wordt verwezen; tekent 
echter aan dat de specifieke programma's die in dit artikel worden genoemd, zullen wordt 
vastgesteld overeenkomstig een bijzondere wetgevingsprocedure, die alleen raadpleging van 
het Europees Parlement inhoudt (artikel 182, lid 4, van het VwEU);

36. verwelkomt het feit dat het Verdrag van Lissabon het Europees Parlement op gelijke voet 
stelt met de Raad als het gaat om de tenuitvoerlegging van de structuurfondsen, door de 
huidige instemmingsprocedure te vervangen door de gewone wetgevingsprocedure; is van 
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mening dat dit vooral belangrijk is voor de structuurfondsen in de periode na 2013, omdat het 
de transparantie verbetert en de verantwoordelijkheid van deze fondsen ten opzichte van 
burgers vergroot;

37. tekent aan dat een bijzondere wetgevingsprocedure van toepassing wordt op wetgeving die 
discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid verbiedt, en dat hiervoor de goedkeuring van het 
Parlement vereist is (artikel 19 van het VwEU);

38. verwelkomt het feit dat de gewone wetgevingsprocedure van toepassing zal zijn op 
maatregelen ter bestrijding van mensenhandel, met name handel in vrouwen en kinderen, en 
seksuele uitbuiting (artikel 79, lid 2, en artikel 83, lid 1, van het VwEU);

39. verwelkomt het feit dat besluitvorming op basis van een gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen wordt uitgebreid naar onderwijs, waaronder sport (artikel 165, lid 4, van het 
VwEU);

40. verwelkomt het feit dat medebeslissing voortaan van toepassing zal zijn op het statuut van de 
ambtenaren van de Europese Unie (artikel 336 van het VwEU), aangezien het Parlement 
hierdoor op gelijke voet met de Raad kan deelnemen aan de aanpassing van dit statuut;

2.2. Nieuwe begrotingsbevoegdheden

41. tekent aan dat het Verdrag van Lissabon drastische veranderingen aanbrengt op het gebied 
van de financiën van de Unie, met name als het gaat om interinstitutionele betrekkingen en 
besluitvormingsprocedures;

42. wijst erop dat de Raad en het Parlement, binnen de grenzen van hun eigen middelen, 
overeenstemming moeten bereiken over de geplande uitgaven en dat deze overeenstemming 
juridisch bindend zal zijn (artikel 312 van het VwEU); verwelkomt het feit dat de begroting 
als geheel door het Parlement en de Raad gezamenlijk moet worden vastgesteld, met in 
achtneming van het meerjarig financieel kader; verwelkomt de afschaffing van het 
onderscheid tussen verplichte en niet-verplichte uitgaven (artikel 314 van het VwEU); 
verwelkomt het feit dat de gewone wetgevingsprocedure van toepassing wordt op de 
vaststelling van de financiële verordening (artikel 322 van het VwEU);

43. verwijst naar het verslag over de invloed die de vernieuwingen in het Verdrag van Lissabon 
op de begroting hebben en de institutionele aspecten en nieuwe bevoegdheden van de Unie, 
dat is opgesteld door de Begrotingscommissie;
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2.3. Nieuwe instemmingsprocedure

44. verwelkomt het feit dat de toestemming van het Parlement vereist is voor de vereenvoudigde 
herzieningsprocedure ten aanzien van de invoering van een gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen en voor de invoering van de gewone wetgevingsprocedure voor een bepaald gebied 
dat staat vermeld in titel V van het VEU of in het VwEU;

45. tekent de invoering van een 'terugtrekkingsartikel' voor de lidstaten aan (artikel 50 van het 
VEU); benadrukt dat het akkoord waarin de regeling voor de terugtrekking van een lidstaat 
wordt vastgesteld, pas kan worden gesloten als het Parlement zijn toestemming heeft 
gegeven;

46. verwelkomt het feit dat de toestemming van het Parlement vereist is voor een breed scala aan 
akkoorden die door de Unie worden ondertekend; benadrukt zijn voornemen om de Raad, 
waar dit gepast is, te verzoeken geen onderhandelingen voor internationale akkoorden te 
starten als het Parlement zijn standpunt hierover nog niet kenbaar heeft gemaakt, en het 
Parlement toe te staan om, op basis van een verslag van de verantwoordelijke commissie, in 
elk stadium van de onderhandelingen aanbevelingen vast te stellen waarmee rekening moet 
worden voordat de onderhandelingen zijn afgerond;

47. dringt erop aan dat alle toekomstige 'gemengde' akkoorden, met elementen die zowel binnen 
als buiten het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid vallen, 
normaal moeten worden behandeld op basis van één enkele rechtsgrondslag en dat dit de 
rechtsgrondslag moet zijn die rechtstreeks verband houdt met het belangrijkste onderwerp 
van het akkoord; tekent aan dat het Parlement het recht zal hebben om te worden 
geraadpleegd, behalve als het akkoord uitsluitend betrekking heeft op het gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid;

2.4. Nieuwe toezichtsbevoegdheden

48. verwelkomt het feit dat de voorzitter van de Commissie, op basis van een voorstel van de 
Europese Raad, gekozen zal worden door het Europees Parlement, waarbij rekening wordt 
gehouden met de verkiezingen van het Europees Parlement; verwijst naar het verslag over 
het interinstitutionele evenwicht, dat is opgesteld door de Commissie constitutionele zaken;

49. verwelkomt het feit dat de vice-voorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de 
Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de overige leden van de Commissie als 
college ter goedkeuring worden onderworpen aan een stemming door het Europees 
Parlement en in aanmerking kunnen komen voor een motie van afkeuring, en derhalve 
rekenschap moeten afleggen aan het Parlement;

50. verwelkomt de nieuwe procedure voor de benoeming van de ambten van rechter en advocaat-
generaal van het Hof van Justitie en van het Gerecht zoals geregeld in artikel 255 van het 
VwEU, op grond waarvan het besluit van de nationale regeringen moet worden voorafgegaan 
door een advies over de geschiktheid van de kandidaten, dat wordt gegeven door een comité 
van zeven deskundigen waarvan er één wordt gekozen door het Europees Parlement;

51. benadrukt dat transparantie en democratisch toezicht een vereiste zijn bij het opzetten van de 
Europese dienst voor extern optreden overeenkomstig artikel 27, lid 3, van het VEU, en 
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herinnert aan zijn recht om te worden geraadpleegd bij de oprichting; is van mening dat de 
Europese dienst voor extern optreden bestuurlijk gezien onder de Commissie moet vallen; 

52. verwacht een verduidelijking ten aanzien van de criteria voor en de benoeming en evaluatie 
van speciale vertegenwoordigers van de EU, waaronder een verduidelijking van de definitie 
en het doel van hun taken, de lengte van hun mandaat, de coördinatie met toekomstige 
delegaties van de Unie en in hoeverre zij hier een aanvulling op zijn;

53. benadrukt dat transparantie en democratisch toezicht een vereiste zijn met betrekking tot een 
Europees Defensieagentschap en de activiteiten die dit agentschap onderneemt, en dat dit kan 
worden verwezenlijkt door te waarborgen dat er regelmatig informatie wordt uitgewisseld 
tussen de hoogste functionaris van dit agentschap en de verantwoordelijke commissie in het 
Europees Parlement;

54. verwelkomt de nieuwe adviserende rol die het Parlement zal vervullen overeenkomstig 
artikel 40, lid 2, van de statuten van het ESCB en van de ECB ten aanzien van de wijziging 
van de samenstelling van de Raad van Bestuur van de ECB;

55. verwelkomt het feit dat het parlementaire toezicht op instellingen, met op name Europol en 
Eurojust, wordt versterkt (artikel 85 en artikel 88 van het VwEU); is derhalve van mening dat 
de handhaving van de raadplegingsprocedure voor het in het leven roepen van 
gemeenschappelijke ondernemingen op het gebied van onderzoek en technologische 
ontwikkeling (artikelen 187 en 188 van het VwEU) mogelijkerwijs in strijd is met de geest 
van de rechtshandelingen van de Unie voor wat betreft het opzetten van agentschappen;

2.5. Nieuwe rechten op informatie

56. verzoekt de voorzitter van de Europese Raad om het Parlement volledig op de hoogte te 
houden van de voorbereidingen voor vergaderingen van de Europese Raad en om verslag uit 
te brengen over de resultaten van vergaderingen, waar mogelijk binnen een termijn van twee 
werkdagen (indien nodig in het kader van een bijzondere vergadering van het Parlement);

57. verzoekt de voorzitter van het roterende voorzitterschap van de Raad het Parlement op de 
hoogte te houden over de programma's van het voorzitterschap en de behaalde resultaten;

58. dringt er bij de toekomstige vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de 
Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid op aan overeenstemming te bereiken met 
het Parlement over adequate methoden om het Parlement volledig op te hoogte te houden en 
te raadplegen over het extern optreden van de Unie, en hierbij alle parlementaire commissies 
te betrekken die verantwoordelijk zijn voor gebieden die binnen het mandaat van de hoge 
vertegenwoordiger vallen;

59. benadrukt dat als het gaat om het onderhandelen over en sluiten van internationale 
overeenkomsten, de Commissie de juridische plicht heeft het Parlement even goed op de 
hoogte te houden van de voortgang van de onderhandelingen als het bijzonder comité dat 
door de Raad wordt aangewezen overeenkomstig artikel 218 van het VwEU; verzoekt dat de 
verstrekte informatie identiek is aan de informatie die op grond van dit artikel wordt verstrekt 
aan het relevante comité van de Raad, en dat deze informatie ook op hetzelfde moment wordt 
verstrekt;
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2.6. Nieuwe rechten van initiatief

60. verwelkomt de nieuwe rol van het Parlement om amendementen op de Verdragen voor te 
stellen; zal gebruikmaken van dit recht en nieuwe ideeën over de toekomst van Europa 
voorstellen, wanneer nieuwe uitdagingen dit nodig maken;

61. verwelkomt het feit dat het Parlement het recht van initiatief zal hebben als het gaat om 
voorstellen over zijn eigen samenstelling, waarbij de in de Verdragen vastgestelde beginselen 
worden gerespecteerd (artikel 14 van het VEU); 

62. tekent aan dat het Verdrag van Lissabon een bijzondere wetgevingsprocedure invoert voor de 
vaststelling van bepalingen met voorschriften over de modaliteiten en bevoegdheden van 
tijdelijke enquêtecommissies (artikel 226 van het VwEU);

3. Nieuwe procedures

3.1. Toezicht door nationale parlementen

63. verwelkomt de nieuwe rechten van nationale parlementen ten aanzien van voorafgaande 
controle van de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel op alle wetgeving van de Unie; is 
van mening dat een betere controle van Europese beleidsmaatregelen door nationale 
parlementen ook tot gevolg zal hebben dat de bevolking beter op de hoogte is van de 
activiteiten van de Unie;

64. benadrukt dat de nieuwe prerogatieven van de nationale parlementen vanaf het moment van 
de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon volledig moeten worden gerespecteerd;

65. verwelkomt de toewijding van lokale en regionale autoriteiten om het subsidiariteitsbeginsel 
te respecteren; tekent het recht van het Comité van de Regio's aan om zaken aan te spannen 
bij het Hof van Justitie als dit comité van mening is dat het subsidiariteitsbeginsel is 
geschonden (tweede alinea van artikel 8 van protocol nr. 2);

3.2. Gedelegeerde handelingen

66. stelt de verbeteringen op prijs die voortkomen uit de nieuwe bepalingen inzake 
rechtshandelingen en de hiërarchie van normen, en met name de vorming van gedelegeerde 
handelingen (artikel 290 van het VwEU), waardoor aan de Commissie de bevoegdheid kan 
worden gedelegeerd niet-wetgevingshandelingen van algemene strekking vast te stellen of 
niet-essentiële onderdelen van wetgevingshandelingen te wijzigen; wijst erop dat de 
doelstellingen, de inhoud, de strekking en de duur van de bevoegdheidsdelegatie 
uitdrukkelijk in de wetgevingshandeling moeten worden gedefinieerd door het Parlement en 
de Raad;

67. verwelkomt met name de bepalingen van artikel 290, lid 2, van het VwEU waarin aan het 
Parlement (en de Raad) het recht wordt toegekend om de delegatie van bevoegdheden in te 
trekken en bezwaar aan te tekenen tegen individuele gedelegeerde handelingen;

68. tekent aan dat het VwEU geen rechtsgrondslag biedt voor een raamwerkmaatregel voor 
gedelegeerde handelingen, maar voorstelt dat de instellingen voor dergelijke delegaties 
overeenstemming kunnen bereiken over een standaardformule die regelmatig in de 
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wetgevingsvoorstellen zelf zal worden ingevoegd door de Commissie; benadrukt dat 
hierdoor de vrijheid van de wetgever behouden blijft;

69. vraagt de Commissie te verduidelijken welke interpretatie zij geeft aan verklaring 39 gehecht 
aan de Slotakte van de Intergouvernementele Conferentie die het Verdrag van Lissabon heeft 
aangenomen, betreffende de raadpleging van deskundigen op het gebied van financiële 
diensten, en hoe de Commissie deze interpretatie gaat toepassen buiten de in het VwEU 
staande bepalingen betreffende gedelegeerde handelingen;

3.3. Uitvoeringshandelingen

70. tekent aan dat het Verdrag van Lissabon de huidige comitologieprocedure in artikel 202 van 
het EU-Verdrag herroept en in artikel 291 van het VwEU een nieuwe procedure invoert ten 
aanzien van 'uitvoeringshandelingen', waarmee het mogelijk wordt om 
uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie toe te kennen "indien het nodig is dat juridisch 
bindende handelingen van de Unie volgens eenvormige voorwaarden worden uitgevoerd";

71. tekent aan dat in artikel 291, lid 3, van het VwEU staat dat het Parlement en de Raad vooraf 
verordeningen moeten vaststellen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de 
uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren;

72. tekent aan dat de huidige comitologieprocedure niet langer in overeenstemming is met het 
Verdrag van Lissabon en dat lopende wetsvoorstellen die niet worden aangenomen vóór de 
inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, moeten worden aangepast zodat ze voldoen 
aan de eisen van artikel 290 en artikel 291 van het VwEU;

73. is van mening dat er met de Raad kan worden onderhandeld over een interim-oplossing voor 
de beginperiode, zodat er zich geen hindernissen voordoen als gevolg van een mogelijke 
juridische leemte en de nieuwe verordening door de wetgever kan worden aangenomen nadat 
er zorgvuldig naar de voorstellen van de Commissie is gekeken;

4. Prioriteiten voor de overgangsperiode

74. verzoekt de Commissie om de medewetgevers alle lopende voorstellen te verstrekken waarop 
nieuwe rechtsgrondslagen en wijzigingen in de wetgevingsprocedures van toepassing zijn;

75. wijst erop dat het Parlement zal beslissen welk standpunt wordt ingenomen betreffende 
adviezen die al zijn aangenomen in raadplegingsprocedures en die gaan over zaken waarop 
nu de gewone wetgevingsprocedure van toepassing is, en dat het vorige standpunt kan 
worden bevestigd maar dat er ook een nieuw standpunt kan worden ingenomen; benadrukt 
dat er pas kan worden gestemd door het Parlement over een bevestiging van een advies als 
een in eerste lezing vastgesteld standpunt als het Verdrag van Lissabon in werking is 
getreden;

76. dringt erop aan dat er een interinstitutionele overeenkomst wordt gesloten waarmee tot de 
inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon wordt voorkomen dat lopende 
wetsvoorstellen betreffende de derde pijler een grondrechtdimensie krijgen, zodat dergelijke 
kwesties volledig rechterlijk onderzocht kunnen worden terwijl maatregelen die geen of 
weinig gevolgen hebben voor grondrechten ook vóór de inwerkingtreding kunnen worden 
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aangenomen;

5. Voorstellen

77. verzoekt de overige instellingen onderhandelingen te starten voor een interinstitutionele 
overeenkomst die het volgende regelt:

(a) de hoofddoelstellingen die na 2009 door de Europese Unie moeten worden 
verwezenlijkt, bijvoorbeeld in de vorm van een raamovereenkomst tussen de drie politieke 
instellingen over een werkprogramma voor de zittingsperiode van het Parlement en de 
Commissie die in 2009 begint;

(b) de uitvoeringsmaatregelen die moeten worden vastgesteld om het nieuwe Verdrag een 
succes te maken voor de instellingen en de burgers van de Unie;

78. verzoekt een vervolgbericht over de interinstitutionele overeenkomst tussen het Parlement en 
de Raad waarin hun werkrelatie ten aanzien van buitenlands beleid wordt gedefinieerd, en 
waar onder meer het delen van vertrouwelijke informatie wordt beschreven op grond van de 
artikelen 14 en 36 van het VEU en artikel 295 van het VwEU;

79. verzoekt de Raad en de Commissie om te overwegen met het Parlement te onderhandelen 
over een nieuwe interinstitutionele overeenkomst waarin het Parlement een wezenlijke 
definitie wordt geboden van zijn betrokkenheid bij elk stadium voorafgaand aan het sluiten 
van een internationale overeenkomst;

80. verzoekt, als gevolg van de nieuwe bepalingen over het meerjarig financieel kader (artikel 
312 van het VwEU) en over de financiële verordening (artikel 322 van het VwEU), om een 
herziening van het Interinstitutioneel Akkoord betreffende de begrotingsdiscipline en een 
goed financieel beheer;

81. is van mening dat alle noodzakelijke stappen genomen moeten worden om een Europees 
informatie- en communicatiebeleid te vormen, en beschouwt de gezamenlijke politieke 
verklaring over communicatie die de drie instellingen hebben afgegeven als een nuttige 
eerste stap naar de verwezenlijking van deze doelstelling;

82. verzoekt de Commissie om spoedig een initiatief te presenteren voor de tenuitvoerlegging 
van het 'burgerinitiatief', waarin duidelijke, eenvoudige en gebruiksvriendelijke voorwaarden 
worden gesteld aan de uitoefening van dit burgerrecht; verwijst naar het verslag over het 
'burgerinitiatief', dat is opgesteld door de Commissie constitutionele zaken;

83. verzoekt de Commissie om vaststelling van verordeningen waarmee artikel 298 van het 
VwEU over goed bestuur ten uitvoer wordt gelegd, want hiermee zal worden voldaan aan 
een reeds lang bestaand verzoek van het Parlement en de Europese ombudsman voor een 
gemeenschappelijk stelsel van bestuurlijke wetten dat van toepassing is op het Europees 
bestuur;

84. tekent aan dat het Verdrag van Lissabon het mogelijk maakt dat het Europees 
Ontwikkelingsfonds wordt opgenomen in de begroting van de Unie, waardoor de 
democratische legitimiteit van een belangrijk deel van het Europese ontwikkelingsbeleid zal 
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worden versterkt; verzoekt de Raad en de Commissie de noodzakelijke maatregelen te nemen 
voor de begroting van de Europese Unie bij de tussentijdse evaluatie van 2008/2009;

85. adviseert een urgente herziening en bekrachtiging van de status van de Unie bij internationale 
organisaties zodra het Verdrag van Lissabon in werking is getreden en de Unie de Europese 
Gemeenschappen heeft opgevolgd;

86. verzoekt de Commissie en de Raad overeenstemming te bereiken met het Parlement over een 
strategie die er op is gericht de samenhang te waarborgen tussen vastgestelde wetgeving en 
het Handvest van de grondrechten, alsmede de voorschriften in de Verdragen over beleid 
inzake het voorkomen van discriminatie, het beschermen van asielzoekers, het verbeteren 
van de transparantie, het beschermen van gegevens, en het waarborgen van de rechten van 
minderheden, slachtoffers en verdachten;

87. verzoekt de Commissie en de Raad bij te dragen aan een verbetering van de betrekkingen 
tussen Europese en nationale autoriteiten, vooral op het gebied van wetgeving en justitie;

88. verzoekt de Commissie en de Raad te zorgen voor een werkelijk gemeenschappelijk 
energiebeleid om de energiemarkten van de lidstaten van de EU op doelmatige wijze te 
coördineren en te ontwikkelen, en hierin externe aspecten op te nemen die gericht zijn op de 
bronnen en de aanvoerroutes van energie;

89. verzoekt de Raad om samen met het Parlement te overwegen welk gebruik er kan worden 
gemaakt van de bepalingen in artikel 127, lid 6, van het VwEU, die het mogelijk maken "de 
Europese Centrale Bank specifieke taken op te dragen betreffende het beleid op het gebied 
van het bedrijfseconomisch toezicht op kredietinstellingen en andere financiële instellingen, 
met uitzondering van verzekeringsondernemingen";

90. verbindt zich ertoe zijn interne organisatie aan te passen en zijn nieuwe bevoegdheden uit 
hoofde van het Verdrag op optimale en efficiënte wijze uit te oefenen;

°

° °

91. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de nationale parlementen van de lidstaten.

.
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Verslag over de ontwikkeling van de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de 
nationale parlementen in het kader van het Verdrag van Lissabon (2008/2120(INI)) -
Verslag Elmar Brok1

Het Europees Parlement,

– gelet op het Protocol betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie 
dat aan het Verdrag van Amsterdam is gehecht,

– gelet op het Protocol betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid dat aan het Verdrag van Amsterdam is gehecht,

– gelet op het Verdrag van Lissabon, met name artikel 12 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie,

– gelet op het Protocol betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie 
dat aan het Verdrag van Lissabon is gehecht, met name artikel 9 daarvan,

– gelet op het Protocol betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid dat aan het Verdrag van Lissabon is gehecht,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 7 februari 2002 over de betrekkingen tussen het 
Europees Parlement en de nationale parlementen in het kader van de opbouw van Europa2,

– gezien de Richtsnoeren voor de betrekkingen tussen de regeringen en de parlementen inzake 
communautaire aangelegenheden (instructieve minimumnormen) van 27 januari 2003 (de 
“Parlementaire richtsnoeren van Kopenhagen”)3, goedgekeurd op de XXVIIIste conferentie 
van de commissies voor communautaire en Europese aangelegenheden van de Parlementen 
van de Europese Unie (COSAC),

– gezien de Richtsnoeren inzake de interparlementaire samenwerking in de Europese Unie van 
21 juni 20084,

– gezien de Conclusies van de XLste bijeenkomst van de COSAC op 4 november 2008 in 
Parijs, met name punt 1 daarvan,

– gezien het verslag van de subcommissie van het Ierse parlement voor de toekomst van 
Ierland in de Europese Unie van november 2008, met name de paragrafen 29 tot en met 37 
van de samenvatting, die uitgebreide aanbevelingen bevatten om de parlementaire controle 

                                               
1 Aangezien deze verslagen nog niet behandeld en ter stemming voorgelegd zijn in de plenaire 

vergadering, is onderstaande tekst gebaseerd op het resultaat van de stemming in de Commissie AFCO.
2 Aangenomen ingevolge verslag A5-0023/2002 van de Commissie constitutionele zaken (verslag-

Napolitano) (PB C 284 E van 21.11.2002, blz. 322).
3 PB C 154 van 2.7.2003, blz. 1.
4 Herziene versie, zoals vastgesteld door de Conferentie van de voorzitters van de parlementen van de 
Europese Unie tijdens haar zitting te Lissabon op 20-21 juni 2008.
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van de nationale regeringen als leden van de Raad te versterken, 

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken en de adviezen van de Commissie 
buitenlandse zaken en de Commissie ontwikkelingssamenwerking (A6-0133/2009),

A. overwegende dat de laatste resolutie over de betrekkingen met de nationale parlementen die 
door het Europees Parlement is aangenomen uit 2002 dateert en het derhalve tijd is voor een 
nieuwe beoordeling,

B. overwegende dat op het niveau van de Unie de burgers rechtstreeks vertegenwoordigd zijn in 
het Europees Parlement en de lidstaten in de Raad vertegenwoordigd worden door hun 
regeringen, die op hun beurt op democratische wijze verantwoording moeten afleggen aan 
hun parlementen (zie artikel 10, lid 2, van het EU-Verdrag zoals neergelegd in de versie van 
het Verdrag van Lissabon); daarom moet de noodzakelijke parlementarisering van de 
Europese Unie berusten op de volgende twee pijlers: enerzijds de verruiming van de 
bevoegdheden van het Europees Parlement ten aanzien van alle communautaire 
besluitvorming, anderzijds de versterking van de positie van de nationale parlementen ten 
opzichte van hun regeringen,

C. overwegende dat er binnen de Europese Conventie sprake was van een voortreffelijke 
samenwerking tussen de vertegenwoordigers van de nationale parlementen en de 
vertegenwoordigers van het Europees Parlement, maar ook tussen de laatstgenoemden en de 
vertegenwoordigers van de parlementen van de kandidaat-lidstaten,

D. overwegende dat de gezamenlijke parlementaire bijeenkomsten die in het kader van de 
denkpauze zijn gehouden om bepaalde onderwerpen te bespreken, hun waarde hebben 
bewezen, en dat er derhalve ook bij een eventuele nieuwe Conventie of bij soortgelijke 
gelegenheden van deze praktijk gebruik kan worden gemaakt,

E. overwegende dat de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen 
de afgelopen jaren zijn verbeterd en gediversifieerd en er steeds meer activiteiten 
plaatsvinden op het niveau van parlementen als geheel en op het niveau van parlementaire 
commissies,

F. overwegende dat bij de toekomstige ontwikkeling van betrekkingen rekening moet worden 
gehouden met de voors en tegens van de diverse bestaande praktijken,

G. overwegende dat de nieuwe bevoegdheden die onder het Verdrag van Lissabon zijn 
toegekend aan nationale parlementen, met name met betrekking tot het 
subsidiariteitsbeginsel, de parlementen ertoe aanzetten al in een vroeg stadium actief 
betrokken te raken bij de beleidsontwikkeling op EU-niveau,

H. overwegende dat alle vormen van interparlementaire samenwerking met twee onderliggende 
grondslagen moeten stroken: meer efficiency en parlementaire democratisering,

I. overwegende dat de belangrijkste taak en functie van het Europees Parlement en de nationale 
parlementen bestaat in het deelnemen aan de wetgevende besluitvorming en het nauwkeurig 
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overwegen van politieke keuzes op, respectievelijk, het nationale en het Europese niveau; 
overwegende dat dit nauwe samenwerking voor het algemeen welzijn niet overbodig maakt, 
met name waar het de omzetting van het EU-recht in nationale wetgeving betreft,

J. overwegende dat het gepast is politieke richtsnoeren te ontwikkelen op basis waarvan de 
vertegenwoordigers en organen van het Europees Parlement de toekomstige acties kunnen 
bepalen inzake de betrekkingen van het Europees Parlement met nationale parlementen en de 
uitvoering van de bepalingen van het Verdrag van Lissabon met betrekking tot nationale 
parlementen,

De bijdrage die door het Verdrag van Lissabon is geleverd aan de ontwikkeling van de
betrekkingen

1. is verheugd over de rechten en plichten van de nationale parlementen uit hoofde van het 
Verdrag van Lissabon, dat een “verdrag van de parlementen” is, waardoor hun rol in de 
politieke processen van de Europese Unie wordt vergroot; is van mening dat deze in drie 
categorieën kunnen worden onderverdeeld:

Informatie over:

– de evaluatie van beleid dat gevoerd wordt op het gebied van vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid;

– handelingen van het Permanente Comité voor interne veiligheid;

– voorstellen om de Verdragen te wijzigen;

– aanvragen van het lidmaatschap van de Unie;

– vereenvoudigde Verdragsherzieningen (zes maanden vooraf);

– voorstellen voor maatregelen ter aanvulling van het Verdrag;

Actieve deelneming aan:

– het naar behoren functioneren van de Unie (“paraplu”-bepaling);

– controle van Europol en Eurojust samen met het Europees Parlement;

– overeenkomsten die betrekking hebben op Verdragswijzigingen;

Bezwaar maken tegen:

– wetgeving die niet voldoet aan het subsidiariteitsbeginsel, via de “gele kaart”- en “oranje 
kaart”-procedures;

– Verdragswijzigingen in de vereenvoudigde procedure;

– maatregelen inzake justitiële samenwerking in civielrechtelijke zaken (familierecht);

– een schending van het subsidiariteitsbeginsel, door een zaak aanhangig te maken bij het 
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Hof van Justitie (indien dit is toegestaan onder het nationale recht);

Huidige betrekkingen

2. merkt tevreden op dat zijn betrekkingen met de nationale parlementen en hun leden zich de 
afgelopen jaren tamelijk positief, maar nog niet in de vereiste mate, hebben ontwikkeld, met 
name door de volgende gezamenlijke activiteiten:

– gezamenlijke parlementaire bijeenkomsten over commissieoverschrijdende, horizontale 
thema’s;

– regelmatige vergaderingen van het Gemengd Comité, ten minste twee maal per zes 
maanden; 

– interparlementaire ad-hocbijeenkomsten op commissieniveau op initiatief van het 
Europees Parlement of van het parlement van de lidstaat die het voorzitterschap van de 
Raad bekleedt;

– interparlementaire bijeenkomsten op het niveau van commissievoorzitters;

– samenwerking op het niveau van de voorzitters van de parlementen binnen de 
Conferentie van de voorzitters van de parlementen van de Europese Unie;

– bezoeken door leden van nationale parlementen aan het Europees Parlement om deel te 
nemen aan bijeenkomsten van de gelijksoortige gespecialiseerde commissies;

– bijeenkomsten binnen de fracties of partijen op Europees niveau waar politici uit alle 
lidstaten bijeenkomen met leden van het Europees Parlement;

Toekomstige betrekkingen

3. is van mening dat er nieuwe vormen van pre- en postlegislatieve dialoog tussen het Europees 
Parlement en nationale parlementen moeten worden ontwikkeld;

4. vraagt de nationale parlementen dringend zich meer inspanningen te getroosten om de 
nationale regering ter verantwoording te roepen voor de wijze waarop zij de EU-fondsen 
beheren; verzoekt de nationale parlementen om controle uit te oefenen op de kwaliteit van 
nationale effectbeoordelingen en op de manier waarop de nationale regeringen de EU-
wetgeving omzetten in nationale wetgeving en EU-beleid en financieringsprogramma’s ten 
uitvoer leggen op nationaal, regionaal en lokaal niveau; verzoekt de nationale parlementen 
om strikt toezicht uit te oefenen op de verslaglegging over de nationale actieplannen van de 
agenda van Lissabon;

5. acht het gepast om nationale parlementen steun te bieden bij hun beoordeling van 
ontwerpwetgeving voordat deze door de wetgever van de Unie in behandeling wordt 
genomen, evenals bij de effectieve controle op hun regeringen als deze in de Raad optreden;

6. stelt dat regelmatige bilaterale bijeenkomsten als Gemengd Comité van de gelijksoortige 
gespecialiseerde commissies en interparlementaire ad-hocbijeenkomsten op 
commissieniveau, op uitnodiging van het Europees Parlement, al in een vroeg stadium een 
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dialoog mogelijk maken over bestaande of beoogde wetgeving of politieke initiatieven en 
derhalve systematisch onderhouden en ontwikkeld moeten worden tot een permanent 
netwerk van gelijksoortige commissies; is van oordeel dat dergelijke bijeenkomsten 
voorafgegaan of opgevolgd kunnen worden door bilaterale ad-hocbijeenkomsten van 
commissies waarin specifieke nationale aandachtspunten kunnen worden behandeld, en dat 
de Conferentie van commissievoorzitters kan worden belast met het opstellen en coördineren 
van een programma voor de activiteiten van gespecialiseerde commissies met nationale 
parlementen;

7. merkt op dat bijeenkomsten van de voorzitters van gespecialiseerde commissies van het 
Europees Parlement en van de nationale parlementen, zoals de bijeenkomsten van de 
voorzitters van de Commissie buitenlandse zaken, van de Commissie constitutionele zaken 
en van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, vanwege het 
beperkte aantal deelnemers eveneens een instrument zijn voor het delen van informatie en het 
uitwisselen van standpunten;

8. is van mening dat andere vormen van samenwerking dan de bovengenoemde vormen een 
effectieve bijdrage kunnen leveren aan de totstandkoming van een Europese politieke ruimte 
en verder ontwikkeld en gediversifieerd moeten worden;

9. zou in deze context innovaties op het niveau van nationale parlementen verwelkomen, zoals 
de leden van het Europees Parlement het recht geven eenmaal per jaar te worden uitgenodigd 
om in plenaire zittingen van nationale parlementen te spreken, in een raadgevende 
hoedanigheid deel te nemen aan bijeenkomsten van commissies voor Europese 
aangelegenheden, deel te nemen aan bijeenkomsten van gespecialiseerde commissies waarin 
relevante wetgeving van de Europese Unie wordt besproken, of in een raadgevende 
hoedanigheid deel te nemen aan bijeenkomsten van de respectieve fracties;

10. adviseert een toereikend budget toe te kennen voor het organiseren van bijeenkomsten van de 
gespecialiseerde commissies met de gelijksoortige commissies van de nationale parlementen, 
evenals van rapporteurs van het Europees Parlement met hun tegenhangers in de nationale 
parlementen, en te onderzoeken of het mogelijk is de technische voorwaarden te scheppen 
voor videoconferenties waaraan de rapporteurs in de gespecialiseerde commissies van de 
nationale parlementen en het Europees Parlement deelnemen;

11. is van mening dat grotere bevoegdheden van de nationale parlementen met betrekking tot de 
naleving van het subsidiariteitsbeginsel, zoals voorzien in het Verdrag van Lissabon, het 
mogelijk maken al in een vroeg stadium invloed uit te oefenen op en een beoordeling uit te 
voeren van Europese wetgeving en zullen bijdragen aan betere wetgeving en meer 
samenhang tussen wetgevingen op EU-niveau;

12. stelt dat nationale parlementen nu voor het eerst een duidelijk omschreven rol in EU-
aangelegenheden krijgen toebedeeld die verschillend is van de rol van hun nationale 
regeringen, en dat dit bijdraagt aan een intensievere democratische controle en de Unie 
dichter bij de burger brengt;

13. herinnert eraan dat door de nationale parlementen in de eerste plaats controle moet worden 
uitgeoefend op de nationale regeringen, in overeenstemming met de betrokken 
constitutionele regels en wetten;
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14. wijst erop dat de nationale parlementen belangrijke spelers zijn waar het de omzetting van 
Europees recht betreft en dat een mechanisme voor de uitwisseling van goede praktijken op 
dit gebied van groot belang zou zijn;

15. merkt in deze context op dat de verwezenlijking van een elektronisch platform voor de 
uitwisseling van informatie tussen parlementen, de IPEX-website1, een grote stap voorwaarts 
betekent aangezien dit het mogelijk maakt de beoordeling van EU-documenten, zowel door 
de nationale parlementen als door het Europees Parlement, en eventueel de omzetting 
daarvan in nationale wetgeving door de nationale parlementen, in real time te volgen; acht 
het daarom van wezenlijk belang een passende financiële voorziening te treffen voor dit door 
het Europees Parlement ontwikkelde en beheerde systeem;

16. beoogt meer systematisch toezicht op de prelegislatieve dialoog tussen de nationale 
parlementen en de Commissie (het zogenoemde "Barroso-initiatief") teneinde in een vroeg 
stadium van het wetgevingsproces informatie te verkrijgen over de standpunten van de 
nationale parlementen; verzoekt de nationale parlementen de adviezen die zij in dit kader 
uitbrengen tezelfdertijd beschikbaar te stellen aan het Europees Parlement; 

17. is verheugd over de vooruitgang die de afgelopen jaren is geboekt in de samenwerking tussen 
het Europees Parlement en de nationale parlementen op het gebied van buitenlandse zaken, 
veiligheid en defensie;

18. erkent dat de nationale parlementen een belangrijke rol moeten spelen bij het voeden van het 
nationale debat over het Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) en het 
Europees veiligheids- en defensiebeleid (EVDB);

19. stelt opnieuw met bezorgdheid vast dat er zo weinig verantwoordelijkheid aan de 
parlementen wordt afgelegd over financiële regelingen in verband met het GBVB en EVDB 
en dat daarom de samenwerking tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen 
moet worden verbeterd, zodat alle aspecten van deze beleidsterreinen aan democratische 
controle worden onderworpen2;

20. roept er vanuit het oogpunt van coherentie en efficiëntie en ter voorkoming van dubbel werk 
toe op de Parlementaire Vergadering van de West-Europese Unie (WEU) te ontbinden, zodra 
de WEU met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon volledig en definitief is 
opgegaan in de Europese Unie;

                                               
1 IPEX: Interparliamentary EU Information Exchange, officieel in gebruik genomen in juli 2006.
2 Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie van 17 mei 2006 

betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1) 
en artikel 28, lid 3, VEU.
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De rol van COSAC

21. is van oordeel dat de politieke rol van COSAC in de toekomst gekenmerkt moet worden door 
nauwe samenwerking tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen, en dat 
COSAC, in overeenstemming met het Protocol betreffende de rol van de nationale 
parlementen in de Europese Unie dat aan het Verdrag van Amsterdam is gehecht, allereerst 
een forum moet blijven voor de uitwisseling van informatie en debat over algemene politieke 
kwesties en goede praktijken met betrekking tot de toetsing van nationale regeringen1; is 
daarnaast van mening dat informatie en debat zich moeten toespitsen op 
wetgevingsactiviteiten op het gebied van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid en op de 
naleving van het subsidiariteitsbeginsel op het niveau van de Europese Unie;

22. is vastbesloten om zijn rol ten volle te vervullen, zich van zijn verantwoordelijkheden te 
kwijten met betrekking tot het functioneren van COSAC en technische ondersteuning te 
blijven bieden aan het secretariaat van COSAC en de vertegenwoordigers van de nationale 
parlementen;

23. herinnert eraan dat de activiteiten van het Europees Parlement en van de nationale 
parlementen binnen COSAC elkaar moeten aanvullen en derhalve niet gefragmenteerd of van 
buitenaf misbruikt mogen worden;

24. is van oordeel dat zijn gespecialiseerde commissies sterker betrokken moeten zijn bij de 
voorbereiding van, en de vertegenwoordiging tijdens, de COSAC-bijeenkomsten; is van 
mening dat zijn delegatie onder leiding van de voorzitter van zijn Commissie constitutionele 
zaken moet staan en moet bestaan uit de voorzitters en rapporteurs van de gespecialiseerde 
commissies die zich bezighouden met de zaken die op de agenda van de desbetreffende 
COSAC-bijeenkomst staan; acht het noodzakelijk dat de Conferentie van voorzitters en de 
afgevaardigden na elke bijeenkomst over het verloop en de resultaten van de COSAC-
bijeenkomsten op de hoogte worden gebracht;

25. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.

                                               
1 Zie de bovengenoemde Richtsnoeren voor de betrekkingen tussen de regeringen en de parlementen 

inzake communautaire aangelegenheden (instructieve minimumnormen).
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Verslag over de gevolgen van het Verdrag van Lissabon op de ontwikkeling van het 
institutioneel evenwicht van de Europese Unie (2008/2073(INI)) - Verslag Jean-Luc Dehaene1

Het Europees Parlement,

– naar aanleiding van het besluit van de Conferentie van Voorzitters van 6 maart 2008, 

– gelet op het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, van 13 december 2007,

– naar aanleiding van de resolutie van 20 februari 2008 over het Verdrag van Lissabon2,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 11 en 12 december 2008,

– gelet op artikel 45 van het Reglement, 

– naar aanleiding van het verslag van de Commissie Constitutionele Zaken en het advies van 
de Commissie ontwikkelingssamenwerking (A6-0142/2009),

A. overwegende dat het Verdrag van Lissabon het interinstitutionele evenwicht van de Unie 
versterkt, voor zover het de centrale bevoegdheden van elk der politieke instellingen 
vergroot, en hun rol binnen een interinstitutioneel kader, waarin samenwerking tussen de 
instellingen een kernelement is van het succes van het integratieproces van de Unie, wordt 
versterkt,

B. overwegende dat het Verdrag van Lissabon de voormalige "Communautaire methode" 
aanpast en versterkt tot een "Uniemethode", waarvan de essentie is dat:

– de Europese Raad de algemene beleidslijnen en -prioriteiten vaststelt,

– de Commissie het algemeen belang van de Unie behartigt en de daartoe strekkende 
initiatieven neemt,

– Het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk de wetgevings- en 
begrotingsbevoegdheden uitoefenen op grond van voorstellen van de Commissie,

C. overwegende dat het Verdrag van Lissabon deze specifieke methode van besluitvorming 
door de Unie uitbreidt tot nieuwe terreinen van wetgevende en begrotingsactiviteiten,

D. overwegende dat in het Verdrag van Lissabon wordt bepaald dat de Europese Raad, met 
eenparigheid van stemmen en de instemming van het Europees Parlement, de stemming bij 
gekwalificeerde meerderheid en de gebruikelijke wetgevingsprocedure mag uitbreiden, 
waarbij de Uniemethode wordt versterkt,

                                               
1 Aangezien deze verslagen nog niet behandeld en ter stemming voorgelegd zijn in de plenaire 

vergadering, is onderstaande tekst gebaseerd op het resultaat van de stemming in de Commissie 
AFCO.

2 Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0055.



PE423.766 106/419 DV\779820NL.doc

NL

E. overwegende dat, hoewel het doel van het Verdrag van Lissabon is de coherentie van het 
voorzitterschap van de Europese Raad en van de Raad te vereenvoudigen en te verbeteren, 
het naast-elkaar-bestaan van een afzonderlijk voorzitterschap van de Europese Raad en de 
Raad Buitenlandse Zaken (en van de Eurogroep) plus de voortzetting van het rotatiesysteem 
bij het voorzitterschap van de andere Raadsconfiguraties, het functioneren van de Unie 
waarschijnlijk ingewikkelder zal maken, tenminste in de beginfase,

F. overwegende dat het beginsel van gelijkheid van vrouwen en mannen impliceert dat ook bij 
de procedure voor het invullen van de belangrijkste politieke functies van de Europese Unie 
vrouwen en mannen gelijk moeten zijn vertegenwoordigd,

G. overwegende dat de nieuwe procedure voor de verkiezing van de Voorzitter van de 
Commissie het meewegen van de resultaten van de verkiezingen en intensief overleg tussen 
vertegenwoordigers van de Europese Raad en het Europees Parlement noodzakelijk maakt, 
alvorens de Raad zijn kandidaat voorstelt,

H. overwegende dat de organisatie van de interinstitutionele samenwerking bij het 
besluitvormingsproces de sleutel is tot het welslagen van het optreden van de Unie,

I. overwegende dat in het Verdrag van Lissabon het toenemende belang wordt erkend van een 
strategische meerjarenplanning en een strategisch jaarlijks beleidsprogramma voor de 
totstandbrenging van soepele betrekkingen tussen de instellingen en een doeltreffende 
uitvoering van de besluitvormingsprocedures, en beklemtoont de rol van de Commissie als 
initiatiefneemster van de belangrijkste programmeringswerkzaamheden,

J. overwegende dat het huidige financiële zevenjarenprogramma inhoudt dat het van tijd tot tijd 
kan voorkomen dat het Europees Parlement en de Commissie in hun gehele zittingsperiode 
geen ingrijpende financiële beleidsbesluiten kunnen nemen tijdens hun mandaat en gebonden 
zijn aan een kader dat door hun voorgangers werd goedgekeurd en zal gelden tot aan het eind 
van hun mandaat, dat hieraan evenwel het hoofd geboden kan worden indien de in het 
Verdrag van Lissabon opgenomen mogelijkheid tot een vijfjarige begrotingsplanning, 
waarvan de periode zou kunnen samenvallen met het mandaat van het Parlement en de 
Commissie, wordt verwezenlijkt,

K. overwegende dat het Verdrag van Lissabon een nieuwe en alomvattende aanpak invoert van 
het externe optreden van de Unie - weliswaar met specifieke instrumenten voor de 
besluitvorming in zaken die betrekking hebben op het Gemeenschappelijk Buitenlands en 
Veiligheidsbeleid (GBVB) - en tevens de dubbelpost creëert van Ondervoorzitter van de 
Commissie (Hoge Vertegenwoordiger) die ondersteund wordt door een speciale externe 
dienst en het kernelement is van het in de praktijk brengen van deze nieuwe integrale aanpak,

L. overwegende dat het Verdrag van Lissabon een nieuw systeem van externe 
vertegenwoordiging invoert, dat op verschillende niveaus vooral in handen komt van de 
Voorzitter van de Europese Raad, de Voorzitter van de Commissie en de Ondervoorzitter van 
de Commissie (Hoge Vertegenwoordiger), wat een nauwkeurige taakverdeling en een 
krachtige coördinatie vereist tussen de diverse partijen die voor de vertegenwoordiging 
verantwoordelijk zijn, zodat schadelijke competentiegeschillen en nutteloze overlapping 
worden vermeden,
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M. overwegende dat de Europese Raad van 11 en 12 december 2008 is overeengekomen dat in 
het geval het Verdrag van Lissabon tegen het einde van het jaar in werking treedt, hij de 
nodige wettelijke maatregelen zou nemen om de Commissie in haar huidige samenstelling 
van één commissaris per lidstaat te handhaven,

Algemene evaluatie

1. Is ingenomen met de institutionele vernieuwingen in het Verdrag van Lissabon die de 
voorwaarden scheppen voor een nieuw en sterker institutioneel evenwicht in de Unie, zodat 
haar instellingen doeltreffender, democratischer en met meer openheid kunnen functioneren 
en de Unie betere resultaten kan laten zien die meer voldoen aan de verwachtingen van haar 
burgers en haar rol als volwaardige speler op het wereldtoneel kan vervullen;

2. Beklemtoont dat de kernelementen van de taken van de instellingen worden versterkt, zodat 
iedere instelling doeltreffender vorm kan geven aan haar rol, maar wijst er met klem op het 
nieuwe institutionele kader van iedere instelling vergt dat zij haar rol speelt in permanent 
overleg met de andere instellingen, zodat gunstige resultaten kunnen worden geboekt voor de 
Unie als geheel,

Versterking van de specifieke "Uniemethode" voor besluitvorming als basis voor het 
interinstitutionele evenwicht

3. Is ermee ingenomen dat de hoofdbestanddelen van de "Communautaire methode" - het 
initiatiefrecht van de Commissie en de gemeenschappelijke besluitvorming van Europees 
Parlement en de Raad - in stand zijn gehouden en zelfs zijn versterkt door het Verdrag van 
Lissabon, zodat:

– de Europese Raad als instelling die als specifieke taak heeft impuls en richting aan de 
Unie te geven, wordt versterkt, en zijn strategische doelen en prioriteiten vaststelt zonder 
zich te mengen in de normale gang van zaken bij de uitoefening van de wetgevings- en 
begrotingsbevoegdheden van de Unie;

– de Commissie de drijvende kracht achter het Europees optreden blijft, en haar monopolie 
op het initiatief op wetgevingsterrein onaangetast blijft en zelfs wordt versterkt, met name 
in de begrotingsprocedure;

– de bevoegdheden van het Europees Parlement als tak van de wetgevende macht worden 
versterkt, aangezien de gewone wetgevingsprocedure (zoals de bestaande 
medebeslissingsprocedure genoemd zal worden) regel wordt, tenzij het Verdrag bepaalt 
dat een bijzondere wetgevingsprocedure van toepassing is, en wordt uitgebreid tot bijna 
alle terreinen van Europese wetgeving, met inbegrip van justitie en binnenlandse zaken;

– de rol van de Raad als andere tak van de wetgevende autoriteit wordt bevestigd en in 
stand gehouden - echter met een zeker overwicht op enkele belangrijke terreinen - met 
name door de precisering in het Verdrag van Lissabon dat de Europese Raad geen 
wetgevingsactiviteiten zal ontplooien;

– de nieuwe begrotingsprocedure eveneens gebaseerd zal zijn op een proces van 
gemeenschappelijke besluitvorming, op voet van gelijkheid, door het Europees Parlement 
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en de Raad, voor alle soorten uitgaven en het Europees Parlement en de Raad ook 
gemeenschappelijk een besluit nemen over het financieel meerjarenkader, in beide 
gevallen op initiatief van de Commissie;

– het onderscheid tussen wetgevingsbesluiten en gedelegeerde handelingen en de erkenning 
van de specifieke uitvoerende rol van de Commissie onder het gelijkberechtigde toezicht 
van de twee takken van de wetgevende macht, de kwaliteit van de Europese wetgeving 
zal verbeteren; het Europees Parlement speelt een nieuwe rol bij de overdracht van 
gedelegeerde bevoegdheden aan de Commissie en bij de controle op gedelegeerde 
handelingen;

– wat betreft de bevoegdheid van de Unie tot het sluiten van verdragen, de rol van de 
Commissie (in nauwe samenwerking met de Ondervoorzitter van de Commissie (Hoge 
Vertegenwoordiger)) wordt erkend op het punt van de bevoegdheid tot het voeren van 
onderhandelingen, terwijl de instemming van het Europees Parlement vereist is voor het 
sluiten van bijna alle internationale overeenkomsten door de Raad;

4. juicht het toe dat het Verdrag van Lissabon bepaalt dat de Europese Raad, met eenparigheid 
van stemmen en met instemming van het Europees Parlement, en op voorwaarde dat er geen 
verzet is door een nationaal parlement, het stemmen met gekwalificeerde meerderheid 
alsmede de gebruikelijke wetgevingsprocedure mag uitbreiden tot terreinen, waarop zij tot nu 
toe niet van toepassing zijn;

5. beklemtoont dat over het algemeen deze overbruggingsclausules blijk geven van een tendens 
naar een zo ruim mogelijk toepassing van de "Uniemethode", en dringt er dan ook bij de 
Europese Raad op aan de mogelijkheden die het Verdrag biedt, ten volle te benutten;

6. is van mening dat het volledig gebruikmaken van alle institutionele en procedurele innovaties 
die het Verdrag van Lissabon invoert, een intense en permanente samenwerking vereist 
tussen de instellingen die participeren in de diverse procedures en die daarbij de nieuwe 
mechanismen die in het Verdrag zijn opgenomen en met name de insterinstitutionele 
overeenkomsten, ten volle dienen te benutten;

Het Europees Parlement

7. is er bijzonder mee ingenomen dat in het Verdrag van Lissabon het Europees Parlement 
volledig erkend wordt als één van de takken van de wetgevingsautoriteit en van de 
begrotingsautoriteit, terwijl voorts zijn rol bij de goedkeuring van veel beleidsbesluiten die 
van belang zijn voor het bestaan van de Unie, wordt erkend, en voorts zijn optreden op het 
vlak van het politiek toezicht versterkt wordt en zelfs, in bescheiden mate weliswaar, 
uitgebreid wordt tot het terrein van het GBVB;

8. beklemtoont dat de erkenning van de rol van het Europees Parlement de volledige 
medewerking vereist van de andere instellingen, met name als het erom gaat het Parlement 
tijdig te voorzien van alle documenten die voor de uitoefening van zijn taak, op voet van 
gelijkheid met de Raad, vereist zijn; alsmede de toegang tot en de participatie van het 
Parlement in de desbetreffende werkgroepen en vergaderingen die in de andere instellingen 
plaatsvinden, op voet van gelijkheid met de andere deelnemers in het besluitvormingsproces; 
doet een beroep op de drie instellingen het sluiten van interinstitutionele overeenkomsten te 
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overwegen die de beste methodes op deze terreinen kunnen structureren, zodat de 
samenwerking zo optimaal mogelijk wordt;

9. is van mening dat het Europees Parlement ook zelf de nodige interne hervormingen moet 
uitvoeren om structuren, procedures en werkmethodes aan te passen aan zijn nieuwe 
bevoegdheden en aan de grotere behoefte aan planning en interinstitutionele samenwerking 
die voortvloeit uit het Verdrag van Lissabon1; wacht met belangstelling de conclusies af van 
de werkgroep voor parlementaire hervorming en wijst erop dat de bevoegde commissie van 
het Parlement thans bezig is met de herziening van het Reglement om dit aan te passen aan 
het Verdrag van Lissabon2;

10. juicht het toe dat in het Verdrag van Lissabon ook het Europees Parlement het recht van 
initiatief wordt toegekend bij herziening van de Verdragen en erkend wordt dat het Parlement 
het recht heeft deel te nemen aan de Conventie en dat de instemming van het Parlement 
vereist is in het geval de Europese Raad van mening is dat er geen reden is de Conventie 
bijeen te roepen; is van mening dat deze erkenning een pleidooi is voor de erkenning dat het 
Europees Parlement het recht heeft als volwaardige partner deel te nemen aan de 
Intergouvernementele Conferentie (GC), op vergelijkbare voorwaarden als de Commissie; is 
van mening dat een insterinstitutionele regeling, voortbordurend op de ervaring die bij de 
twee vorige IGC's is opgedaan, richtsnoeren zou kunnen opstellen voor de organisatie van 
IGC's, met name waar het betreft de participatie van het Europees Parlement en zaken als 
transparantie;

11. neemt kennis van de overgangsregelingen betreffende de samenstelling van het Europees 
Parlement; is van oordeel dat voor de toepassing van dergelijke regelingen een wijziging van 
het primair recht vereist is; verzoekt de lidstaten alle nodige nationale wettelijke maatregelen 
te nemen om de voorverkiezing in juni 2009 van de 18 aanvullende leden van het Europees 
Parlement mogelijk te maken zodat zij vanaf de datum van de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Lissabon als waarnemers aan de zittingen van het Parlement kunnen deelnemen; 
herinnert er evenwel aan dat de aanvullende leden uitsluitend, allen tegelijkertijd en op een 
vooraf overeengekomen tijdstip, in het genot komen van hun volledige prerogatieven zodra 
alle procedures voor de ratificatie van de wijziging van het primair recht zijn afgerond; 
herinnert de Raad aan het feit dat het Parlement krachtens het Verdrag van Lissabon (artikel 
14, lid 2, van EU-Verdrag) belangrijke initiatief- en instemmingsrechten zullen worden 
verleend met betrekking tot de samenstelling van het Parlement, en dat het voornemens is 
volledig van deze rechten gebruik te maken; 

De rol van de Europese Raad 

12. is van mening dat formele erkenning van de Europese Raad als een individuele en 
zelfstandige instelling, met specifieke bevoegdheden die duidelijk in de Verdragen zijn 
vastgelegd, betekent dat een heroriëntatie van de rol van de Europese Raad moet 
plaatsvinden op de fundamentele taak de nodige beleidsimpulsen te geven en de algemene 
richtsnoeren en doeleinden van het optreden van de Unie vast te leggen;

                                               
1 Ontwerpverslag van de heer Leinen over de nieuwe rol en verantwoordelijkheden van het Parlement 

krachtens het Verdrag van Lissabon (PE 407.780v02-00).
2 Ontwerpverslag van de heer Corbett over de algemene herziening van het Reglement van het Parlement 

(PE 405.935v03-00).
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13. is ook ingenomen met de specificatie in het Verdrag van Lissabon van de essentiële rol die 
de Europese Raad speelt bij de herziening van de Verdragen en bij bepaalde besluiten van 
fundamentele betekenis voor het politieke leven van de Unie - bijvoorbeeld bij benoemingen 
op de belangrijkste politieke posten, de oplossing van politieke blokkades in diverse 
besluitvormingsprocedures en de toepassing van flexibiliteitsinstrumenten - en die worden 
goedgekeurd door of met participatie van de Europese Raad;

14. beklemtoont de wel zeer leidende rol die de Europese Raad speelt bij het externe optreden en 
met name in het GBVB, waarbij de diverse terreinen zoals vaststelling van strategische 
belangen, bepalen van doelstellingen en opstelling van algemene richtsnoeren van dat beleid, 
van doorslaggevend belang zijn; beklemtoont in dat verband de noodzaak van nauwere 
betrokkenheid van de Raad, de Voorzitter van de Commissie en van de Ondervoorzitter van 
de Commissie (Hoge Vertegenwoordiger) bij de voorbereiding van de werkzaamheden van 
de Europese Raad op dit gebied;

15. is van mening dat de noodzaak van een betere institutionele samenwerking tussen het 
Europees Parlement en de Europese Raad betekent dat de voorwaarden waaronder de 
Voorzitter van het Europees Parlement deelneemt aan het overleg binnen de Europese Raad 
geoptimaliseerd dienen te worden; hiervoor kan eventueel een oplossing worden gevonden in 
het kader van een politieke overeenkomst over de betrekkingen tussen beide instellingen; is 
van mening dat het nuttig zou zijn indien de Europese Raad van zijn kant die voorwaarden in 
zijn interne reglement zou formaliseren;

Het vaste voorzitterschap van de Europese Raad 

16. is ingenomen met de instelling van een vast voorzitterschap van de Europese Raad op 
langere termijn, wat kan bijdragen aan een grotere continuïteit, doeltreffendheid en 
samenhang in de werkzaamheden van die instelling en daarmee in het optreden van de Unie; 
onderstreept dat de benoeming van de Voorzitter van de Europese Raad zo spoedig mogelijk 
na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon moet plaatsvinden, teneinde te 
waarborgen dat diens ambtstermijn gekoppeld is aan de zittingsperiode van het nieuw 
gekozen Parlement en de mandaatsperiode van de nieuwe Commissie;

17. beklemtoont de vitale plaats die de Voorzitter van de Europese Raad zal innemen in het 
institutionele leven van de Unie, niet als president van de Europese Unie - wat hij of zij niet 
is - maar als Voorzitter van de Europese Raad die een impuls moet geven aan de 
werkzaamheden van de Europese Raad, de voorbereiding en de continuïteit van de 
werkzaamheden moet garanderen, consensus tussen de leden moet zoeken, verslag 
uitbrengen aan het Europees Parlement en op zijn of haar niveau de Unie extern in relatie met 
het GBVB moet vertegenwoordigen, zonder zich op het terrein van de Ondervoorzitter van 
de Commissie (Hoge Vertegenwoordiger) te begeven;

18. wijst erop dat de Voorzitter van de Europese Raad, in samenwerking met de Voorzitter van 
de Commissie en op grond van de werkzaamheden van de Raad Algemene Zaken 
verantwoordelijk is voor de voorbereiding van de vergaderingen van de Europese Raad en de 
continuïteit van de werkzaamheden van de Europese Raad, dit vereist wederzijds contact en 
nauwe samenwerking tussen de Voorzitter van de Europese Raad en het voorzitterschap van 
de Raad Algemene Zaken;
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19. overweegt in dit verband dat het van vitaal belang is dat er een evenwichtige en soepele 
relatie bestaat tussen de Voorzitter van de Europese Raad en de Voorzitter van de 
Commissie, het roterende voorzitterschap en, wat de externe vertegenwoordiging van de 
Unie in GBVB-aangelegenheden betreft, de Ondervoorzitter van de Commissie (Hoge 
Vertegenwoordiger);

20. wijst erop dat, hoewel het Verdrag van Lissabon bepaalt dat de Europese Raad wordt 
bijgestaan door het Algemeen secretariaat van de Raad, de specifieke uitgaven van de 
Europese Raad moeten worden weergeven in een aparte sector van de begroting die 
specifieke toewijzingen moet bevatten voor de Voorzitter van de Europese Raad, die moet 
worden bijgestaan door zijn of haar eigen kabinet, dat onder redelijke voorwaarden moet 
worden ingericht;

De Raad

21. is ingenomen met de stappen die in het Verdrag van Lissabon worden gezet naar de rol van 
de Raad als een tweede tak van de wetgevings- en begrotingsautoriteit van de Unie, die de 
overgrote meerderheid van de besluit neemt met het Europees Parlement samen, hoewel de 
Raad op een aantal terreinen nog de doorslaggevende rol speelt, en binnen een institutioneel 
stelsel dat zich geleidelijk heeft ontwikkeld tot een parlementair tweekamerstelsel;

22 beklemtoont dat in het Verdrag van Lissabon een cruciale rol is weggelegd voor de Raad 
Algemene zaken - en dus voor de Voorzitter ervan - die de consistentie en de continuïteit van 
de werkzaamheden van de Raad in diverse samenstellingen, alsmede de voorbereiding en de 
continuïteit van de werkzaamheden van de Europese Raad (in samenwerking met de 
Voorzitter en de Voorzitter van de Commissie) moet waarborgen;

23. beklemtoont dat de bijzondere rol van de Raad bij de voorbereiding, vaststelling en 
tenuitvoerlegging van het GBVB een betere coördinatie vergt tussen de Voorzitter van de 
Raad Algemene Zaken en de Ondervoorzitter van de Commissie (Hoge Vertegenwoordiger) 
als Voorzitter van de Raad Buitenlandse zaken, en tussen hen en de Voorzitter van de 
Europese Raad;

24. is ervan overtuigd dat de door het Verdrag van Lissabon voorziene scheiding tussen de rol 
van de Raad Algemene Zaken en die van de Raad Buitenlandse Zaken een verschillende 
samenstelling vergt van deze twee Raadsconfiguraties, vooral omdat de ruimere opvatting 
van de externe betrekkingen van de Unie door de Verdragen, zoals gewijzigd door het 
Verdrag van Lissabon, het steeds moeilijker maakt om een cumulatie van mandaten in beide 
Raden te aanvaarden; acht het dan ook wenselijk is dat de ministers van buitenlandse zaken 
zich hoofdzakelijk concentreren op de werkzaamheden van de Raad Buitenlandse Zaken;

25. is in dit verband dan ook van mening dat het noodzakelijk kan blijken dat de premier of het 
staatshoofd van de lidstaat die het voorzitterschap van de Raad bekleedt, de Raad Algemene 
Zaken als het orgaan dat verantwoordelijk is voor de coördinatie van de diverse 
Raadsconfiguraties persoonlijk voorzit en voor de goede werking ervan zorgt en de knoop 
doorhakt op het punt van prioriteiten en de oplossing van geschillen, die momenteel al te 
gemakkelijk worden doorverwezen naar de Europese Raad;

26. erkent dat er zich grote moeilijkheden voordoen op het vlak van de coördinatie tussen de 
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diverse Raadsconfiguraties als gevolg van het nieuwe stelsel van voorzitterschappen, en 
beklemtoont, met het oog op het vermijden van deze risico's, het belang van de "nieuwe", op 
18 maanden vastgestelde "trojka's" (groepen van drie voorzitterschappen), die de 
voorzitterschappen van de diverse configuraties van Raad en Coreper gezamenlijk uitoefenen 
(afgezien van de Raad Buitenlandse Zaken en de Eurogroep) om de samenhang, consistentie 
en continuïteit van de werkzaamheden van de Raad als geheel te waarborgen en te zorgen 
voor een soepel verloop van de interinstitutionele samenwerking bij de wetgevings- en 
begrotingsprocedure, in gezamenlijke besluitvorming met het Europees Parlement;

27. acht het cruciaal dat de trojka's tijdens hun gehele mandaat intensief en permanent 
samenwerken, wijst op het belang van het gemeenschappelijke operationele programma van 
elke 18 maanden durende trojka voor de goede werking van de Unie, waarop nader wordt 
ingegaan in paragraaf 51 van deze resolutie, verzoekt de trojka's hun gemeenschappelijke 
operationele programma - met daarin in het bijzonder hun voorstellen inzake het tijdschema 
voor de wetgevende beraadslagingen - in de plenaire vergadering aan het Parlement voor te 
leggen, aan het begin van hun gezamenlijk mandaat;

28. is van mening dat het staats- of regeringshoofd dat het voorzitterschap van de Raad bekleedt 
een fundamentele rol speelt bij de waarborging van de cohesie van de groep 
voorzitterschappen als geheel en de coherentie van de werkzaamheden van de diverse 
Raadsconfiguraties, alsook bij de vereiste coördinatie met de Europese Raad, met name in 
verband met de voorbereiding en de continuïteit van de werkzaamheden van de Europese 
Raad;

29. beklemtoont voorts dat het staats- of regeringshoofd dat het roterende voorzitterschap van de 
Raad bekleedt de belangrijkste gesprekspartner moet zijn van het Europees Parlement wat 
betreft de werkzaamheden van het voorzitterschap; is van mening dat hij of zij moet worden 
uitgenodigd zich in de plenaire vergadering tot het Parlement te richten, om het respectieve 
programma te presenteren van de werkzaamheden van het voorzitterschap en verslag uit te 
brengen over de ontwikkelingen tijdens de halfjaarlijkse termijn en de geboekte resultaten, en 
voorts alle andere politieke zaken van belang, die zich tijdens de duur van zijn of haar 
voorzitterschap hebben voorgedaan, ter discussie moet voorleggen;

30. beklemtoont dat volgens de huidige stand van zaken in de ontwikkeling van de Unie, 
kwesties van veiligheid en verdediging nog altijd een integraal onderdeel vormen van het 
GBVB, en is van mening dat zij als zodanig onder de bevoegdheid dienen te blijven van de 
Raad Buitenlandse Zaken, waarvan de Ondervoorzitter van de Commissie (Hoge 
Vertegenwoordiger) voorzitter is, zonodig met deelname van de minister van defensie;

De Commissie

31. is ingenomen met de cruciale rol die de Commissie blijft spelen als "motor" die de 
werkzaamheden van de Unie voortstuwt, wat tot uiting komt door:

– de erkenning dat zij een bijna-monopolie bezit op wetgevingsinitiatieven, dat wordt 
uitgebreid tot alle terrein waarop de Unie actief is, met uitzondering van het GBVB, en 
met name sterker wordt in financiële aangelegenheden;

– de versterking van haar rol bij het faciliteren van overeenkomsten tussen de twee takken 
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van de wetgevings- en de begrotingsautoriteit;

– de versterking van haar rol als "uitvoerend orgaan" van de Unie wanneer de 
tenuitvoerlegging van de bepalingen van het Gemeenschapsrecht een gemeenschappelijke 
aanpak vergt, terwijl de Raad een dergelijke rol alleen op zich neemt in GBVB-zaken en 
in naar behoren gemotiveerde gevallen die in rechtsbesluiten zijn gespecificeerd; 

32. is ingenomen met de versterking van de positie van de Voorzitter binnen het college van 
Commissarissen, met name ten aanzien van de institutionele verantwoording die de 
Commissarissen en de interne organisatie van de Commissie aan hem of haar moeten 
afleggen, wat de voorwaarden schept voor versterking van zijn of haar leiderschap van de 
Commissie en voor de samenhang van de Commissie; is van oordeel dat de positie van de 
Voorzitter verder kan worden versterkt gezien de afspraak tussen de staatshoofden en 
regeringsleiders om een Commissie met een commissaris per lidstaat te behouden;

Verkiezing van de Commissievoorzitter

33. beklemtoont dat de verkiezing van de Commissievoorzitter door het Europees Parlement op 
voordracht van de Europese Raad zijn of haar benoeming een sterker politiek karakter zal 
geven;

34. beklemtoont dat een dergelijke verkiezing de democratische legitimiteit van de Voorzitter 
van de Commissie zal vergroten en zijn of haar positie zowel intern binnen de Commissie 
(wat betreft zijn of haar gewicht in de interne betrekkingen met andere Commissarissen) als 
in de interinstitutionele betrekkingen in het algemeen, zal versterken;

35. is van mening dat de toegenomen legitimiteit van de Commissievoorzitter ook ten goede zal 
komen aan de Commissie als geheel, en haar vermogen om op te treden als een zelfstandige 
promotor van het algemene Europese belang en als stuwende kracht achter het Europese 
optreden, zal versterken;

36. wijst er in dit verband op dat het feit dat kandidaten voor het ambt van Voorzitter van de 
Commissie door de Europese Raad met gekwalificeerde meerderheid kunnen worden 
voorgedragen en dat voor de verkiezing door het Europees Parlement de stemmen van een 
meerderheid van de samenstellende leden vereist is, een verdere aansporing vormt voor allen 
die bij het proces betrokken zijn om een dialoog op gang te brengen die voor een geslaagde 
uitkomst van het proces onontbeerlijk is;

37. wijst erop dat de Europese Raad door het Verdrag van Lissabon verplicht wordt rekening te 
houden met de verkiezingen voor het Europees Parlement en alvorens de kandidaat aan te 
wijzen, naar behoren overleg dient te voeren door middel van informele institutionele 
contacten tussen beide instellingen; herinnert er voorts aan dat in Verklaring 11 die is 
aangehecht aan de slotbepalingen van de intergouvernementele conferentie die het Verdrag 
van Lissabon heeft goedgekeurd1 in dit verband wordt gesproken over "raadplegingen in het 
daartoe meest geschikt geachte kader" tussen vertegenwoordigers van het Europees 
Parlement en de Europese Raad;

                                               
1 Verklaring 11 (met betrekking tot artikel 17, leden 6 en 7, van het Verdrag betreffende de Europese 

Unie).
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38. stelt voor dat de Voorzitter van de Europese Raad van de Europese Raad het mandaat 
ontvangt (alleen of met een delegatie) die raadplegingen te houden, dat hij of zij overleg 
voert met de Voorzitter van het Europees Parlement voor het organiseren van de nodige 
vergaderingen met alle fractievoorzitters in het Europees Parlement afzonderlijk, eventueel 
begeleid door de leiders (of een delegatie) van de Europese politieke partijen en dat de 
Voorzitter van de Europese Raad daarna verslag uitbrengt aan de Europese Raad;;

Benoemingsprocedure

39. is van mening dat bij de keuze van personen voor de ambten van Voorzitter van de Europese 
Raad, Voorzitter van de Commissie en Ondervoorzitter van de Commissie (Hoge 
Vertegenwoordiger) rekening moet worden gehouden met de inhoudelijke competenties van 
de kandidaten; erkent daarnaast dat, zoals bepaald in Verklaring 6 die is aangehecht aan de 
bovengenoemde slotbepaling, ook rekening moet worden gehouden met de geografische en 
demografische verscheidenheid van de Unie en de lidstaten;

40. is voorts van mening dat bij de benoemingen voor de belangrijkste politieke posten in de 
Europese Unie, de lidstaten en de politieke families in Europa niet alleen rekening moeten 
houden met criteria als geografisch en demografisch evenwicht, maar ook met criteria als 
politiek evenwicht en genderevenwicht;

41. is in dit verband van mening dat de benoemingsprocedure zou moeten plaatsvinden na de 
verkiezingen voor het Europees Parlement, zodat rekening kan worden gehouden met de 
verkiezingsuitslag, die een hoofdrol zal spelen bij de keuze van Voorzitter van de 
Commissie; wijst erop dat pas na zijn of haar verkiezing gezorgd kan worden voor het 
vereiste evenwicht;

42. stelt als eventueel model de volgende procedure en het volgende tijdpad voor de 
benoemingen voor, waarover het Europees Parlement en de Europese Raad overeenstemming 
zouden moeten bereiken:

– week 1 en 2 na de Europese verkiezingen: installatie van de fracties in het Europees 
Parlement;

– week 3 na de verkiezingen: overleg tussen de Voorzitter van de Europese Raad en de 
Voorzitter van het Europees Parlement, gevolgd door vergaderingen van de Voorzitter 
van de Europese Raad met elk van de fractievoorzitters afzonderlijk (eventueel ook met 
de voorzitters van de politieke partijen in Europa of kleine delegaties);

– week 4 na de verkiezingen: bekendmaking door de Europese Raad van de kandidaat voor 
het voorzitterschap van de Commissie, rekening houden met de resultaten van het in 
vorig visum bedoelde overleg;

– week 5 en 6 na de verkiezingen: contacten tussen de kandidaat voor het voorzitterschap 
van de Commissie en de fracties; verklaringen door de kandidaat en presentatie van zijn 
of haar politieke beginselen ten overstaan van het Europees Parlement; stemming in het 
Europees Parlement over de kandidaat voor het voorzitterschap van de Commissie;

– juli/augustus/september: de gekozen Voorzitter van de Commissie moet met de Europese 
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Raad overeenstemming bereiken over de benoeming van de Ondervoorzitter van de 
Commissie (Hoge Vertegenwoordiger) en stelt een lijst van kandidaat-commissarissen 
voor (waaronder de Ondervoorzitter van de Commissie/Hoge Vertegenwoordiger);

– september: de Raad hecht zijn goedkeuring aan de lijst van kandidaat-commissarissen 
(waaronder de Ondervoorzitter van de Commissie/Hoge Vertegenwoordiger);

– september/oktober: hoorzittingen in het Europees Parlement met de kandidaat-
commissarissen en de Ondervoorzitter van de Commissie/Hoge Vertegenwoordiger;

– oktober: presentatie van het College van commissarissen en hun programma ten 
overstaan van het Europees Parlement; stemming over het college als geheel (met 
inbegrip van de Ondervoorzitter van de Commissie/Hoge Vertegenwoordiger; de 
Europese Raad hecht zijn goedkeuring aan de nieuwe Commissie; de nieuwe Commissie 
begint met haar werkzaamheden;

– november: de Europese Raad benoemt de Voorzitter van de Europese Raad;

43. beklemtoont dat het voorgestelde scenario in ieder geval vanaf 2014 toegepast zou moeten 
worden;

44. is van mening dat de mogelijke inwerkintreding van het Verdrag van Lissabon tegen het eind 
van 2009 een politiek akkoord tussen de Europese Raad en het Europees Parlement vereist 
om er in ieder geval voor te zorgen dat de procedure voor de keuze van de Voorzitter van de 
volgende Commissie en voor de benoeming van de toekomstige Commissie zodanig is dat de 
nieuwe bevoegdheden die het Verdrag van Lissabon het Europees Parlement hieromtrent 
toekent worden geëerbiedigd;

45. is van mening dat indien de Europese Raad de procedure voor de nominatie van de 
Voorzitter van de nieuwe Commissie direct na de Europese verkiezingen van juni 2009  
introduceert1, hij naar behoren rekening dient te houden met de tijd die benodigd is om de in 
het Verdrag van Lissabon bedoelde politieke overlegprocedure met de nieuwgekozen 
vertegenwoordigers van de politieke fracties informeel af te ronden; is van mening dat zijn 
nieuwe prerogatieven onder deze omstandigheden volledig zouden worden gerespecteerd en 
dat het Europees Parlement vervolgens zou kunnen overgaan tot de goedkeuring van de 
nominatie van de Commissievoorzitter; 

46. beklemtoont dat, wat betreft de benoeming van  het nieuwe College, de procedure pas zou 
moeten worden begonnen nadat de resultaten van het tweede referendum in Ierland bekend 
zijn; wijst erop dat de instellingen op die manier volledig op de hoogte zijn van het 
toekomstige wettelijke kader waarin de nieuwe Commissie haar mandaat zal gaan uitoefenen 
en dus naar behoren rekening kan worden gehouden met hun respectieve bevoegdheden 
binnen de procedure, alsmede met de samenstelling, structuur en bevoegdheden van de 
nieuwe Commissie; indien het referendum een positief resultaat heeft, zou de formele 
goedkeuring van het nieuwe College, inclusief de Voorzitter en de Ondervoorzitter van de 
Commissie (Hoge Vertegenwoordiger), door het Europees Parlement pas moeten 

                                               
1 Zoals aangegeven in de Verklaring over de benoeming van de toekomstige Commissie, conclusies van 

de Europese raad van 11 en 12 december 2008.
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plaatsvinden na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon;

47. wijst erop dat wanneer het tweede referendum in Ierland geen positief resultaat mocht 
hebben, het Verdrag van Nice nog wel geheel van toepassing is en dat de volgende
Commissie gevormd dient te worden volgens dusdanige bepalingen dat het aantal leden 
ervan kleiner is dan het aantal lidstaten; beklemtoont dat de Raad dan zal moeten besluiten 
over het feitelijke aantal leden van die beperkte Commissie; beklemtoont de politieke wil van 
het Europees Parlement om erop toe te zien dat de betreffende bepalingen volledig worden 
geëerbiedigd;

Programmering

48. is van mening dat programmering, zowel op strategisch als op operationeel niveau van 
essentieel belang is voor de doeltreffendheid en de samenhang van het optreden van de Unie;

49. is dan ook ingenomen met het feit dat in het Verdrag van Lissabon specifiek wordt 
aangedrongen op programmering als middel om het vermogen van de instellingen tot treden 
te verhogen en stelt voor een aantal parallel lopende planningexercities te houden, langs de 
volgende lijnen:

– het Europees Parlement, de Raad en de Commissie moeten overeenstemming bereiken 
over een "contract" of een "programma" voor de zittingsperiode, gebaseerd op brede 
strategische doelstellingen en prioriteiten die de Commissie aan het begin van haar 
mandaat moet voorleggen, en waarover zij met Europees Parlement en Raad zal 
debatteren, met het doel tot een vergelijk te komen (wellicht in de vorm van een 
specifieke interinstitutionele overeenkomst, zelfs als die juridisch niet bindend is) tussen 
de drie instellingen over gemeenschappelijke doeleinden en prioriteiten voor de vijfjarige 
zittingsperiode;

– op grond van dit contract of programma zou de Commissie dan verder haar ideeën 
kunnen ontwikkelen over de financiële programmering en eind juni van het jaar volgend 
op de verkiezingen haar voorstellen voor een meerjarig financieel kader voor vijf jaar 
kunnen voorleggen, met een lijst van wetgevingsvoorstellen om de diverse programma's 
in daden om te zetten; vervolgens moet over deze voorstellen worden gediscussieerd en 
moeten ze, aan het eind van hetzelfde jaar (of in ieder geval aan het eind van het eerste 
trimester van het volgende jaar), worden goedgekeurd door de Raad en het Europees 
Parlement, overeenkomstig de procedure die is vastgelegd in de Verdragen;

– op deze wijze zou de Unie over een meerjarig financieel kader voor vijf jaar beschikken 
dat in werking kan treden aan het begin van het jaar N+2 (of N+3)1, zodat ieder Europees 
Parlement en iedere Commissie een besluit kunnen nemen over hum "eigen" programma; 

50.  is van mening dat de overgang naar dit systeem van een vijfjarig financieel en politiek 
programma verlenging en aanpassing noodzakelijk maakt van het lopende financiële kader 
dat is opgenomen in het Interinstitutioneel Akkoord over begrotingsdiscipline en gezond 

                                               
1 N betekent: Europees verkiezingsjaar.
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financieel beheer1, tot eind 2015/2016, terwijl het volgende aan het begin van 2016/2017 in 
werking zou treden;

51. stelt, op grond van het contract/programma voor de zittingsperiode en rekening houdend met 
het meerjarig financiële kader, voor dat:

– de Commissie haar jaarlijkse werk- en wetgevingprogramma aan het Europees Parlement 
en de Raad voorlegt in verband met een gezamenlijk debat, zodat de Commissie in de 
gelegenheid wordt gesteld de nodige aanpassingen aan te brengen;

– de Raad Algemene Zaken, in overleg met het Europees Parlement, instemt met een 
gemeenschappelijk operationeel programma voor de werkzaamheden van iedere groep 
van drie voorzitterschappen voor hun mandaat dat 18 maanden duurt, en dat zal dienen 
als een kader voor de respectieve programma's voor de werkzaamheden van ieder 
voorzitterschap voor hun mandaat van zes maanden;

Externe betrekkingen

52. beklemtoont het belang van de nieuwe dimensie die het Verdrag van Lissabon toevoegt aan 
het externe optreden van de Unie als geheel, met inbegrip van het GBVB, die met de 
rechtspersoonlijkheid van de Unie en de institutionele innovaties die op dit terrein relevant 
zijn ( met name de benoeming van de Ondervoorzitter van de Commissie (Hoge 
Vertegenwoordiger) met een dubbelfunctie en de oprichting van de Europese Dienst voor 
extern optreden (EDEO)), een doorslaggevende factor kan zijn voor de samenhang en de 
doeltreffendheid van het optreden van de Unie op dit terrein en haar zichtbaarheid als speler 
op het wereldtoneel aanzienlijk kan vergroten;;

53. herinnert eraan dat bij alle besluiten in kwesties van extern optreden de rechtsgrondslag moet 
worden gespecificeerd op grond waarvan ze zijn genomen, zodat het eenvoudiger wordt de 
procedure die voor de goedkeuring gevolgd is en de procedure die voor de tenuitvoerlegging 
gevolgd moet worden, te identificeren;

Ondervoorzitter van de Commissie (Hoge Vertegenwoordiger)

54. beschouwt de instelling van de dubbelfunctie Ondervoorzitter van de Commissie (Hoge 
Vertegenwoordiger) als een fundamentele stap om de samenhang, de efficiëntie en de 
zichtbaarheid van het externe optreden van de Unie als geheel te garanderen;

55. beklemtoont dat de Ondervoorzitter van de Commissie (Hoge Vertegenwoordiger) met 
gekwalificeerde meerderheid door de Europese Raad benoemd moet worden, met 
instemming van de Voorzitter van de Commissie en dat het Europees Parlement aan hem of 
haar zijn goedkeuring moet hechten als Ondervoorzitter van de Commissie bij de stemming 
over het college van Commissarissen als geheel; dringt er bij de Voorzitter van de 
Commissie op aan ervoor te zorgen dat de Commissie haar verantwoordelijkheden in dit 
verband ten volle uitoefent, overwegende dat de Hoge Vertegenwoordiger als 
Ondervoorzitter van de Commissie een doorslaggevende rol zal spelen bij het garanderen van 

                                               
1 Interinstitutioneel akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie 

betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (PB C 139, 14.6.2006, blz. 1).
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de samenhang en de goede prestaties van het college en dat de Voorzitter van de Commissie 
de politieke en institutionele plicht heeft ervoor te zorgen dat hij of zij de capaciteiten heeft 
om als lid van het college te kunnen functioneren; beklemtoont voorts dat de Europese Raad 
zich bewust dient te zijn van dit aspect van de rol van de Ondervoorzitter van de Commissie 
(Hoge Vertegenwoordiger) en vanaf het begin van de procedure het nodige overleg moet 
voeren met de Voorzitter van de Commissie zodat de procedure met succes kan worden 
afgesloten; wijst erop dat het, binnen het kader van zijn bevoegdheden inzake de benoeming 
van een nieuwe Commissie, zijn recht om een oordeel uit te spreken over de politieke en 
institutionele capaciteiten van de kandidaat-ondervoorzitter van de Commissie (Hoge 
Vertegenwoordiger), uitputtend zal benutten;

56. beklemtoont dat de EDEO een cruciale rol zal spelen in de ondersteuning van de 
Ondervoorzitter van de Commissie (Hoge Vertegenwoordiger) en een vitaal aandeel zal 
hebben in het welslagen van de nieuwe geïntegreerde aanpak van het externe optreden van de 
Unie; beklemtoont dat voor de oprichting van de nieuwe dienst een formeel voorstel nodig is 
van de Ondervoorzitter van de Commissie (Hoge Vertegenwoordiger), wat pas mogelijk is 
als hij of zij zijn of haar werkzaamheden is begonnen en waaraan de Raad pas zijn 
goedkeuring kan hechten na het advies van het Europees Parlement en de instemming door 
de Commissie; is van plan in verband met de oprichting van de EDEO, zijn bevoegdheden op 
het terrein van de begroting ten volle te benutten;

57. beklemtoont dat de taken van de Ondervoorzitter van de Commissie (Hoge 
Vertegenwoordiger) een omvangrijk terrein bestrijken wat uitgebreide coördinatie vergt met 
de andere instellingen, maar vooral met de Voorzitter van de Commissie, aan wie hij of zij 
politieke verantwoording verschuldigd is op de terreinen van het externe beleid die binnen de 
opdracht van de Commissie vallen, met het roterende voorzitterschap van de Raad en met de 
Voorzitter van de Europese Raad;

58. beklemtoont dat het bereiken van de doelstellingen die ten grondslag liggen aan de instelling 
van de post van Ondervoorzitter van de Commissie (Hoge Vertegenwoordiger) in hoge mate 
zal afhangen van het politieke vertrouwen tussen de Voorzitter van de Commissie en de 
Ondervoorzitter van de Commissie (Hoge Vertegenwoordiger) en van het vermogen van de 
Ondervoorzitter van de Commissie (Hoge Vertegenwoordiger) tot vruchtbare samenwerking 
met de Voorzitter van de Europese Raad, het roterende voorzitterschap van de Raad en met 
de andere Commissarissen, die onder zijn of haar coördinatie belast zijn met de uitoefening 
van specifieke taken op het gebied van het externe optreden van de Unie;

59. dringt er bij de Commissie en de Ondervoorzitter van de Commissie (Hoge 
Vertegenwoordiger) op aan gebruik te maken van de mogelijkheid gemeenschappelijke 
initiatieven voor te leggen op het terrein van de buitenlandse betrekkingen, ter versterking 
van de samenhang van de diverse activiteiten van de Unie in de externe sfeer en vergroting 
van de kans dat deze initiatieven, met name voor wat betreft het GBVB, worden 
overgenomen door de Raad; wijst in dit verband op de noodzaak van een parlementaire 
controle op het buitenlands en veiligheidsbeleid; 

60. is van mening dat het van vitaal belang is dat bepaalde praktische maatregelen worden 
genomen om de werkzaamheden van de Ondervoorzitter van de Commissie (Hoge 
Vertegenwoordiger) te verlichten:
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– de Ondervoorzitter van de Commissie (Hoge Vertegenwoordiger) dient de benoeming 
voor te stellen van bijzondere vertegenwoordigers met een helder mandaat dat 
overeenkomstig artikel 33 van het Verdrag betreffende de Europese Unie is vastgesteld, 
om hem of haar bij te staan op specifieke terreinen van zijn of haar bevoegdheden in 
GBVB-aangelegenheden (deze bijzondere vertegenwoordigers die door de Raad worden 
benoemd, dienen door het Europees Parlement te worden gehoord en het Europees 
Parlement regelmatig op de hoogte te houden van hun werkzaamheden);

– hij of zij moet zijn of haar werkzaamheden op andere terreinen dan het GBVB afstemmen 
met de Commissarissen die voor de portefeuilles op die gebieden verantwoordelijk zijn 
en zou hun zijn of haar taken met betrekking tot de internationale vertegenwoordiging 
van de Europese Unie op die terreinen, zonodig, moeten kunnen delegeren;

– de Ondervoorzitter van de Commissie (Hoge Vertegenwoordiger) moet, van geval tot 
geval en met inachtneming van de bij elke gelegenheid te verrichten werkzaamheden, 
beslissen wie hem of haar in geval van afwezigheid vervangt;

Vertegenwoordiging

61. is van opvatting dat het Verdrag van Lissabon een doeltreffend, alhoewel ingewikkeld, 
operationeel systeem creëert voor de externe vertegenwoordiging van de Unie en stelt voor 
dit door middel van een aantal richtsnoeren aan te scherpen:

– de Voorzitter van de Europese Raad vertegenwoordigt de Unie op het niveau van staats-
en regeringsleiders in zaken die verband houden met het GBVB, maar is niet bevoegd 
politieke onderhandelingen te voeren namens de Unie, dit is de opdracht van de 
Ondervoorzitter van de Commissie (Hoge Vertegenwoordiger); hem of haar kan ook 
verzocht worden de Europese Raad te vertegenwoordigen bij bepaalde internationale 
gebeurtenissen;

– de Voorzitter van de Commissie vertegenwoordigt de Unie op het hoogste niveau bij alle 
externe aangelegenheden van de Unie, met uitzondering van zaken die verband houden 
met het GBVB, of in specifieke beleidssectoren die op het terrein van het externe 
optreden van de Unie liggen (buitenlandse handel, enz.); de Ondervoorzitter van de 
Commissie (Hoge Vertegenwoordiger) of de bevoegde of daartoe aangewezen 
Commissaris kan deze rol ook op zich nemen, onder het gezag van de Commissie;

– de Ondervoorzitter van de Commissie (Hoge Vertegenwoordiger) vertegenwoordigt de 
Unie op ministersniveau of in internationale organisaties op gebieden die betrekking 
hebben op de algemene externe activiteiten van de Unie; hij of zij treedt ook op als 
externe vertegenwoordiger in zijn of haar hoedanigheid als Voorzitter van de Raad 
Buitenlandse zaken;

62. is van mening dat het niet langer wenselijk is dat de Voorzitter van de Raad Algemene Zaken 
(met name de eerste minister van de lidstaat die het voorzitterschap bekleedt) of de voorzitter 
van een specifieke, sectoriële Raadsconfiguratie optreedt als externe vertegenwoordiging van 
de Unie;

63. beklemtoont het belang van coördinatie en samenwerking tussen de diverse partijen die 
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verantwoordelijk zijn voor deze verschillende taken met betrekking tot de externe 
vertegenwoordiging van de Unie, zodat bevoegdheidsconflicten worden vermeden en de 
coherentie en de zichtbaarheid van de Unie op extern gebied, gewaarborgd zijn;

°

° °

64. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie en het verslag van de Commissie Constitutionele 
zaken te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de nationale parlementen van de 
lidstaten.
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Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de ratificatieprocedures voor het 
Verdrag van Lissabon (AFCO/6/68955) 1

Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag van Lissabon, dat een verbetering van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap betekent en op 
13 december 2007 in Lissabon ondertekend is2,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 20 februari 2008 over het Verdrag van Lissabon3,

– gelet op artikel 103, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de parlementaire procedures voor de goedkeuring van het Verdrag van 
Lissabon in 24 van de lidstaten voltooid zijn,

B. overwegende dat Ierland na het referendum dat er op 12 juni 2008 plaatsgevonden heeft, het 
Verdrag van Lissabon momenteel niet kan ratificeren,

C. overwegende dat er tussen de burgers van de Europese Unie en haar instellingen een 
vertrouwenscrisis ontstaan is, maar in de overtuiging dat het Verdrag van Lissabon een 
beslissende stap vertegenwoordigt om de crisis te boven te komen, door uitbreiding van de 
functie van het Europees en de nationale parlementen, de rechten van de Europese burgers 
(burgerinitiatief), hun individuele en sociale rechten, en ruimere mogelijkheden voor 
beleidsvoering,

D. overwegende dat de institutionele hervormingen van het Verdrag van Lissabon dringend 
nodig zijn om de Europese Unie vlot en evenwichtig te laten functioneren, onder volledig 
democratisch toezicht,

E. overwegende dat een aantal politieke gebeurtenissen in 2009, meer in het bijzonder de 
Europese verkiezingen en de samenstelling van een nieuwe Europese Commissie, 
duidelijkheid over de institutionele regels vergen die van toepassing zijn, omdat ze gevolgen 
voor de samenstelling van het nieuw verkozen Europees Parlement hebben, de structuur en 
aanstelling van de nieuwe Commissie, en de goede werking van de instellingen van de 
Europese Unie,

F. overwegende dat het van kracht worden van het Verdrag van Lissabon vóór de Europese 
verkiezingen van 2009 snelle en omvangrijke verwezenlijkingen mogelijk maakt, zoals 
vlugger en doelmatiger besluitvorming, bijvoorbeeld voor veiliger energievoorziening, strijd 
tegen terreur en georganiseerde misdaad, en ruimere zeggenschap van de burger in de 

                                               
1 Aangezien deze ontwerpresolutie nog niet behandeld en ter stemming is voorgelegd in de plenaire 

vergadering, is onderstaande tekst gebaseerd op het resultaat van de stemming in de Commissie 
constitutionele zaken.

2 PB C 306 van 17.12.2007, blz.1.
3 Aangenomen teksten, P6_TA (2008)0055.
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Europese beleidsvoering,

G. overwegende dat de landen die zich kandidaat voor toetreding tot de Europese Unie gesteld 
hebben, met recht naar een spoedige hervorming van haar instellingen uitkijken zodat er 
verdere uitbreidingen mogelijk worden,

H. overwegende dat een aantal recente internationale ontwikkelingen, zoals het conflict tussen 
Rusland en Georgië, de financiële crisis en de stijgende energieprijzen duidelijk maken dat 
de Europese Unie veel gecoördineerder en samenhangender moet optreden, hetgeen mogelijk 
wordt met het kader dat het Verdrag van Lissabon biedt,

I. overwegende dat verder uitstel in de ratificatieprocedure ernstige politieke risico's met zich 
mee zou brengen, door het gevaar van onverwachte of onvoorspelbare ontwikkelingen,

1. herhaalt en bevestigt dat het het Verdrag van Lissabon onderschrijft en van mening is dat de 
lidstaten van de Europese Unie het zo spoedig mogelijk moeten ratificeren;

2. dringt erop aan om al het mogelijke te doen om te zorgen dat het Verdrag van Lissabon vóór 
de Europese verkiezingen van 2009 van kracht kan worden, want de omstandigheid dat het 
Verdrag niet in werking treedt, brengt een aantal gevolgen met zich mee, o.a. voor de 
toepassing van het Handvest van de grondrechten, de sterke uitbreiding van de bevoegdheden 
van het Europees Parlement door ruimere toepassing van de medebeslissingsprocedure en 
besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid, en het voorafgaand toezicht van de 
nationale parlementen, de samenstelling van de Commissie, de benoeming van de hoge 
vertegenwoordiger van de Europese Unie voor het buitenlands en veiligheidsbeleid, het 
langduriger voorzitterschap van de Europese Raad;

3. wijst erop dat er minder Europese commissarissen dan lidstaten zijn als de nieuwe 
Commissie volgens het Verdrag van Nice aangesteld wordt;

4. vraagt de overheden van Zweden en de Tsjechische Republiek om de ratificatieprocedures 
vóór het einde van dit jaar af te werken;

5. waardeert de diepgravende analyse van de oorzaken van de negatieve uitslag van het 
referendum door de Ierse regering en vraagt haar om in de naaste toekomst een concreet 
voorstel neer te leggen dat aangeeft op welke voorwaarden de ratificatieprocedure in Ierland 
met inachtneming van zijn democratische regels hervat kan worden;

6. is met een groot aantal van de bekommernissen vertrouwd die door Ierse burgers naar 
aanleiding van het referendum naar voren gebracht zijn, en ervan overtuigd dat het mogelijk 
is om er zonder wijziging van het Verdrag aan tegemoet te komen; 

7. rekent er ten stelligste op dat de Europese Raad in december uiteindelijk een vergelijk vindt 
dat voor Ierland de weg vrijmaakt om in het voorjaar van 2009 de ratificatieprocedure te 
hervatten;

8. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Europese Raad, de Raad, de 
Commissie en de nationale parlementen van de lidstaten van de Europese Unie. 
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Besluit van het Europees Parlement van 26 mei 2005 over de herziening van het
kaderakkoord tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie (2005/2076(ACI)) 
- Verslag Jo Leinen

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 10 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap alsmede op 
Verklaring nr. 3 bij de Slotakte van de Intergouvernementele Conferentie die het Verdrag van 
Nice heeft vastgesteld,

– gelet op artikel III-397 van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa,

– gelet op het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de 
Commissie van 5 juli 20001,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 18 november 2004 over de verkiezing van de nieuwe 
Commissie2,

– gezien het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14 april 2005,

– gezien het ontwerpkaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de 
Commissie (hierna genoemd "het akkoord"),

– gelet op artikel 24, lid 3 en artikel 120, alsmede hoofdstuk XVIII, punt 4 van Bijlage VI van 
zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A6-0147/2005),

A. overwegende dat meer democratie in de Europese Unie, waarvan met name de ondertekening 
van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa blijk geeft, noopt tot een 
intensivering van de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Commissie en tot een 
betere parlementaire controle op het optreden van de uitvoerende macht,

B. overwegende dat de investituurprocedure van de huidige Commissie de democratische 
legitimiteit van het institutioneel systeem van de Unie heeft versterkt en de politieke 
dimensie van de betrekkingen tussen beide instellingen heeft geaccentueerd,

C. overwegende dat het voorgelegde nieuwe akkoord deze ontwikkeling weerspiegelt,

D. overwegende dat het akkoord de hieronder aangegeven verduidelijkingen behoeft,

E. overwegende dat het gezien het verloop van de onderhandelingen, die hebben geleid tot een 
politiek akkoord, uiterst doelmatig zou zijn dat de met de onderhandelingen belaste personen 
over een politiek mandaat beschikken,

                                               
1 PB C 121 van 24.4.2001, blz. 122.
2 Aangenomen teksten van die dag: P6_TA(2004)0063.
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F. overwegende dat interinstitutionele akkoorden en kaderakkoorden van grote invloed zijn en 
dat het met het oog op een grotere toegankelijkheid en transparantie daarom absoluut 
noodzakelijk is de bestaande akkoorden te bundelen en in een bijlage bij het Reglement van 
het Parlement op te nemen,

1. is behalve over de betere samenhang en de eenvoudiger structuur van het nieuwe 
ontwerpakkoord verheugd over de volgende positieve punten:

a) de nieuwe bepalingen inzake potentiële belangenconflicten (artikel 2);

b) de afspraken in geval van vervanging van een lid van de Commissie tijdens zijn 
ambtstermijn (artikel 4);

c) de garantie dat de kandidaat-commissarissen in de procedure voor de investituur van de 
Commissie alle relevante informatie zullen verstrekken (artikel 7);

d) de instelling van een regelmatige dialoog op het hoogste niveau tussen de voorzitter van 
de Commissie en de Conferentie van voorzitters (artikel 10);

e) de gemeenschappelijke inventarisatie van de voorstellen en initiatieven van bijzonder 
belang uit het wetgevings- en werkprogramma van de Commissie en het 
interinstitutioneel meerjarenprogramma en de garantie dat het Parlement op voet van 
gelijkheid met de Raad in kennis wordt gesteld van elk optreden van de Commissie 
(artikelen 8 en 12);

f) betere informatie van de Commissie over follow-up en overname van standpunten van 
het Parlement (artikelen 14 en 31);

g) de verstrekking van relevante informatie over de deskundigengroepen van de Commissie 
(artikel 16), met dien verstande dat rekening wordt gehouden met paragraaf 2 van dit 
besluit;

h) de bevestiging van de bepalingen over de betrokkenheid van het Parlement bij 
internationale conferenties en de nieuwe specifieke bepalingen over donorconferenties en 
verkiezingswaarneming (artikelen 19-25), met dien verstande dat gehoor wordt gegeven 
aan het verzoek in paragraaf 4 van dit besluit;

i) de opname in het akkoord (artikel 35) van de toezeggingen die de Commissie heeft 
gedaan in het kader van de uitvoeringsmaatregelen met betrekking tot de sector banken, 
verzekeringen en effecten ("Lamfalussy-procedure") en van het akkoord tussen 
Parlement en Commissie over de toepassing van het "comitologiebesluit"1, onder 
voorbehoud van de opmerkingen in paragraaf 3 van dit besluit;

j) de toezegging van de Commissie om deel te nemen aan de werkzaamheden van het 
Parlement (artikelen 37-39);

                                               
1 Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de 

uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (PB L 184 van 17.7.1999, 
blz. 23).



DV\779820NL.doc 125/419 PE423.766

NL

k) opname van een clausule ter herziening van het akkoord (artikel 43) bij inwerkingtreding 
van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa;

2. onderstreept het belang dat het hecht aan volledige transparantie over de samenstelling en de 
werkzaamheden van de deskundigengroepen van de Commissie (artikel 16 van het akkoord) 
en verzoekt de Commissie het akkoord in deze geest toe te passen;

3. verzoekt de Commissie, in het licht van haar voorstel van 11 december 2002 rekening te 
houden met de politieke richtsnoeren die het Parlement vaststelt bij de uitoefening van zijn 
adviesrecht in het kader van de comitologieprocedure;

4. acht het van belang dat leden die deelnemen aan delegaties naar conferenties en andere 
internationale onderhandelingen aanwezig kunnen zijn op interne coördinatievergaderingen 
van de Unie, onder de toezegging dat de aan deze bijeenkomsten inherente regels inzake 
vertrouwelijkheid in acht zullen worden genomen, en verzoekt daarom de Commissie daartoe 
strekkende wensen van het Parlement tegenover de Raad te ondersteunen;

5. dringt er bij de Commissie op aan dat bij de presentatie van de geïntegreerde economische en 
werkgelegenheidsrichtsnoeren begin januari voldoende tijd wordt uitgetrokken voor de 
raadpleging van het Europees Parlement voorafgaande aan de voorjaarstop van de Europese 
Raad in maart;

6. verleent zijn goedkeuring aan het aan dit besluit gehechte akkoord;

7. besluit dit akkoord als bijlage op te nemen in zijn Reglement ter vervanging van de bijlagen 
XIII en XIV;

8. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit met de bijlage te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie alsmede aan de parlementen van de lidstaten.
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Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en 
de Commissie
Het Europees Parlement en de Commissie van de Europese Gemeenschappen (hierna "de twee 
instellingen" genoemd),

- gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie, hierna "de Verdragen" genoemd,

- gelet op de interinstitutionele akkoorden en teksten waarin de betrekkingen tussen de twee 
instellingen worden geregeld,

- gelet op het Reglement van het Parlement1, in het bijzonder de artikelen 98, 99 en 120 
alsmede bijlage VII,

A. overwegende dat de Verdragen de democratische legitimiteit van het 
besluitvormingsproces van de Europese Unie versterken, 

B. overwegende dat de twee instellingen het grootste belang hechten aan de doeltreffende 
omzetting en tenuitvoerlegging van het Gemeenschapsrecht,

C. overwegende dat dit kaderakkoord de bevoegdheden en prerogatieven van het Parlement, 
de Commissie en elke andere instelling of elk ander orgaan van de Europese Unie onverlet 
laat en beoogt een zo doeltreffend mogelijke uitoefening van deze bevoegdheden en  
prerogatieven te waarborgen,

D. overwegende dat het geboden is het in juli 2000 gesloten kaderakkoord2 te actualiseren en 
door de volgende tekst te vervangen,

komen als volgt overeen:

                                               
1 PB L 44 van 15.2.2005, blz. 1.
2 PB C 121 van 24.4.2001.

I. TOEPASSINGSGEBIED

1. De twee instellingen komen de volgende maatregelen overeen teneinde de politieke 
verantwoordelijkheid en legitimiteit van de Commissie te versterken, de constructieve dialoog uit te 
breiden en de informatie-uitwisseling tussen de twee instellingen te verbeteren, alsmede de 
coördinatie van procedures en de planning te verbeteren.

Zij komen voorts bijzondere uitvoeringsmaatregelen overeen met het oog op de verstrekking van 
vertrouwelijke documenten en inlichtingen van de Commissie, zoals in bijlage 1 omschreven, en het 
tijdschema voor het wetgevings- en werkprogramma van de Commissie, zoals in bijlage 2 
omschreven.

II. POLITIEKE VERANTWOORDELIJKHEID

2. Onverminderd het beginsel dat de Commissie een college vormt, draagt elk lid van de 
Commissie de politieke verantwoordelijkheid voor de maatregelen op het gebied waarmee het is 
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belast.

De voorzitter van de Commissie is volledig verantwoordelijk voor het vaststellen van een eventueel 
belangenconflict op grond waarvan een lid van de Commissie zijn taken niet kan vervullen.

De voorzitter van de Commissie is tevens verantwoordelijk voor de eventuele maatregelen die 
vervolgens in een dergelijke situatie worden genomen; indien een afzonderlijk dossier opnieuw is 
toegewezen, stelt hij de Voorzitter van het Parlement hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis.
3. Indien het Parlement besluit het vertrouwen in een lid van de Commissie op te zeggen, moet 
de voorzitter van de Commissie na ernstige afweging van dit besluit hetzij het betrokken lid 
verzoeken ontslag te nemen, hetzij zijn besluiten aan het Parlement toelichten.

4. Wanneer het overeenkomstig artikel 215 van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap nodig wordt te voorzien in de vervanging van een lid van de Commissie tijdens diens 
ambtstermijn, neemt de voorzitter van de Commissie onmiddellijk contact op met de Voorzitter van 
het Parlement, teneinde overeenstemming te bereiken over de wijze waarop de voorzitter van de 
Commissie ervoor wil zorgen dat het toekomstige lid onverwijld en met volledige eerbiediging van 
de prerogatieven van de instellingen aan het Parlement wordt voorgesteld.
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Het Parlement draagt er zorg voor dat zijn procedures met de grootst mogelijke spoed worden 
afgewikkeld, zodat de voorzitter van de Commissie tijdig kennis kan nemen van het standpunt van 
het Parlement, voordat het lid wordt opgeroepen tot het vervullen van taken waarin hij de 
Commissie vertegenwoordigt.
5. De voorzitter van de Commissie stelt het Parlement onmiddellijk in kennis van elk besluit 
over de toekenning van verantwoordelijkheden aan een lid van de Commissie. Ingeval de 
verantwoordelijkheden van een lid van de Commissie ingrijpend worden gewijzigd, verschijnt het 
betrokken lid op verzoek van het Parlement voor de bevoegde parlementaire commissie.
6. Wijzigingen in de bepalingen van de gedragscode voor leden van de Commissie met 
betrekking tot belangenconflicten of ethisch verantwoord gedrag worden onverwijld aan het 
Parlement toegezonden.

De Commissie houdt rekening met de door het Parlement dienaangaande ingenomen standpunten.
7. Overeenkomstig artikel 99 van zijn Reglement voert het Parlement tijdig voor het begin van 
de procedures inzake de goedkeuring van de nieuwe Commissie overleg met de kandidaat-
voorzitter van de Commissie. Het Parlement houdt rekening met de door de kandidaat-voorzitter 
gemaakte opmerkingen.
De procedures worden zodanig vormgegeven dat wordt gewaarborgd dat de gehele beoogde 
Commissie op een open, eerlijke en consequente manier wordt beoordeeld.
De leden van de beoogde Commissie dragen zorg voor volledige openbaarmaking van alle relevante 
informatie overeenkomstig de verplichting inzake onafhankelijkheid, zoals omschreven in artikel 
213 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

III. CONSTRUCTIEVE DIALOOG EN INFORMATIEVOORZIENING

i) Algemene bepalingen
8. De Commissie houdt het Parlement volledig en tijdig op de hoogte van haar voorstellen en 
initiatieven op wetgevings- en begrotingsgebied.

Op alle gebieden waarop het Parlement als wetgever of als tak van de begrotingsautoriteit handelt, 
wordt het in elke fase van het wetgevings- en begrotingsproces op voet van gelijkheid met de Raad 
in kennis gesteld.
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9. Op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, politiële 
samenwerking en justitiële samenwerking in strafzaken neemt de Commissie de nodige stappen om 
de betrokkenheid van het Parlement te verbeteren en wel zodanig dat zij zoveel mogelijk met de 
standpunten van het Parlement rekening houdt.
10. De voorzitter van de Commissie en/of de voor de interinstitutionele betrekkingen bevoegde 
vice-voorzitter ontmoeten om de drie maanden de Conferentie van voorzitters om een regelmatige 
dialoog tussen de twee instellingen op het hoogste niveau in stand te houden. De voorzitter van de 
Commissie woont ten minste twee maal per jaar een vergadering van de Conferentie van voorzitters 
bij. 

11. Elk lid van de Commissie ziet toe op een regelmatige en rechtstreekse informatievoorziening 
tussen het lid van de Commissie en de voorzitter van de betrokken parlementaire commissie.

12. De Commissie maakt geen wetgevingsvoorstel of belangrijk initiatief of besluit openbaar 
alvorens het Parlement hiervan schriftelijk in kennis te hebben gesteld. 

Uitgaande van het wetgevings- en werkprogramma van de Commissie en van het 
meerjarenprogramma wijzen de twee instellingen van tevoren in onderlinge overeenstemming de 
voorstellen en initiatieven van bijzonder belang aan, teneinde deze op een plenaire vergadering van 
het Parlement te presenteren.

Evenzo wijzen zij de voorstellen en initiatieven aan waarover in de Conferentie van voorzitters 
informatie dient te worden verstrekt of waarvan de betrokken parlementaire commissie of de 
voorzitter daarvan op passende wijze op de hoogte dient te worden gesteld.
Deze besluiten worden genomen in het kader van de regelmatige dialoog tussen de twee 
instellingen, zoals bedoeld in punt 10, en worden regelmatig geactualiseerd, waarbij naar behoren 
rekening wordt gehouden met eventuele politieke ontwikkelingen.

13. Wanneer een intern document van de Commissie - waarvan het Parlement niet 
overeenkomstig de punten 8, 9 en 12 in kennis is gesteld - buiten de instellingen wordt verspreid, 
kan de Voorzitter van het Parlement om onverwijlde verstrekking van het betrokken document aan 
het Parlement verzoeken, om het te doen toekomen aan de leden van het Parlement die hierom 
verzoeken.
14. De Commissie verstrekt regelmatig schriftelijke informatie over de maatregelen die zijn 
genomen naar aanleiding van specifieke verzoeken die het Parlement in resoluties tot haar richt, ook 
in gevallen waarin zij zich niet achter de standpunten van het Parlement kon scharen.



PE423.766 130/419 DV\779820NL.doc

NL

Voor de kwijtingsprocedure gelden de specifieke bepalingen van punt 26.

De Commissie houdt rekening met verzoeken die het Parlement overeenkomstig artikel 192 van het 
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap tot de Commissie richt om 
wetgevingsvoorstellen in te dienen, en antwoordt snel en voldoende gedetailleerd op een dergelijk 
verzoek.

De informatie over de follow-up van belangrijke verzoeken van het Parlement wordt op verzoek 
van het Parlement of de Commissie ook in de betrokken parlementaire commissie en, zo nodig, op 
een plenaire vergadering van het Parlement verstrekt.
15. Wanneer een lidstaat overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie een wetgevingsinitiatief indient, brengt de Commissie desgevraagd het Parlement in de 
betrokken parlementaire commissie op de hoogte van haar standpunt inzake dit initiatief. 

16. De Commissie deelt het Parlement de lijst van deskundigengroepen mee die haar bij de 
uitoefening van haar initiatiefrecht moeten bijstaan. Deze lijst wordt regelmatig geactualiseerd en 
openbaar gemaakt.
In dit kader verstrekt de Commissie de bevoegde parlementaire commissie op uitdrukkelijk en met 
redenen omkleed verzoek van de voorzitter van deze commissie op passende wijze informatie over 
de werkzaamheden en de samenstelling van deze groepen.

17. Via de geëigende kanalen voeren de twee instellingen een constructieve dialoog over 
vraagstukken die belangrijke administratieve zaken betreffen, met name kwesties die rechtstreekse 
gevolgen hebben voor de administratie van het Parlement zelf. 
18. Wanneer ten aanzien van informatie die uit hoofde van dit kaderakkoord is verstrekt, een 
beroep wordt gedaan op vertrouwelijkheid, zijn de bepalingen van bijlage 1 van toepassing.

ii) Externe betrekkingen, uitbreiding en internationale overeenkomsten
19. Met betrekking tot internationale overeenkomsten, met inbegrip van handelsovereenkomsten, 
verstrekt de Commissie het Parlement vroegtijdig duidelijke informatie, zowel tijdens de 
voorbereiding van de overeenkomsten als tijdens het verloop en de afsluiting van internationale 
onderhandelingen. Deze informatie betreft de ontwerprichtsnoeren voor de onderhandelingen, de 
vastgestelde onderhandelingsrichtsnoeren, het onderhandelingsverloop en de afsluiting van de 
onderhandelingen.
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De in de eerste alinea bedoelde informatie wordt voldoende tijdig aan het Parlement verstrekt opdat 
het in voorkomend geval zijn standpunt kenbaar kan maken en de Commissie voor zover mogelijk 
rekening kan houden met het standpunt van het Parlement. Deze informatie wordt via de betrokken 
parlementaire commissies en, waar dit passend is, op een plenaire vergadering verstrekt.
Het Parlement verbindt zich ertoe overeenkomstig de bepalingen van bijlage 1 passende procedures 
en waarborgen voor de vertrouwelijkheid vast te stellen.
20. De Commissie neemt de nodige maatregelen om te waarborgen dat het Parlement 
onmiddellijk en volledig in kennis wordt gesteld van:
i) besluiten betreffende de voorlopige toepassing of de opschorting van overeenkomsten; en

ii) het standpunt van de Gemeenschap in een orgaan dat uit hoofde van een overeenkomst is 
ingesteld.

21. Wanneer de Commissie de Europese Gemeenschap vertegenwoordigt, vergemakkelijkt de 
Commissie op verzoek van het Parlement dat leden van het Parlement als waarnemers worden 
opgenomen in delegaties van de Gemeenschap die onderhandelen over multilaterale 
overeenkomsten. De leden van het Parlement mogen niet rechtstreeks deelnemen aan de 
onderhandelingsrondes.
De Commissie verplicht zich ertoe de leden van het Parlement die als waarnemers deel uitmaken 
van delegaties die onderhandelen over multilaterale overeenkomsten, stelselmatig op de hoogte te 
houden.

22. Alvorens op donorconferenties financiële toezeggingen te doen die nieuwe financiële 
verplichtingen inhouden en de toestemming van de begrotingsautoriteit vereisen, brengt de 
Commissie de begrotingsautoriteit op de hoogte en onderzoekt zij de opmerkingen van de 
begrotingsautoriteit.

23. De twee instellingen komen overeen samen te werken op het gebied van de 
verkiezingswaarneming. De Commissie werkt samen met het Parlement bij de verlening van de 
noodzakelijke bijstand aan delegaties van het Parlement die deelnemen aan waarnemingsmissies 
van de Gemeenschap.

24. De Commissie houdt het Parlement volledig op de hoogte van de voortgang van de 
toetredingsonderhandelingen en met name van belangrijke aspecten en ontwikkelingen, zodat het 
Parlement zijn standpunten tijdig via de passende parlementaire procedures kenbaar kan maken.
25. Wanneer het Parlement overeenkomstig artikel 82 van zijn Reglement een aanbeveling over 
de in punt 24 bedoelde aangelegenheden aanneemt en de Commissie om zwaarwegende redenen 
besluit dat zij deze aanbeveling niet kan steunen, zet zij de redenen hiervoor in het Parlement 
uiteen, hetzij ter plenaire vergadering, hetzij op de volgende vergadering van de betrokken 
parlementaire commissie.
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iii) Begrotingsuitvoering
26. In verband met de jaarlijkse kwijting overeenkomstig artikel 276 van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap verstrekt de Commissie alle gegevens die nodig zijn voor 
de controle op de uitvoering van de begroting van het desbetreffende jaar, waarom de voorzitter van 
de parlementaire commissie die is belast met de kwijtingsprocedure overeenkomstig bijlage VI van 
het Reglement van het Parlement te dien einde heeft verzocht.
Wanneer zich nieuwe feiten voordoen met betrekking tot voorgaande jaren waarvoor reeds kwijting 
is verleend, verstrekt de Commissie alle hierop betrekking hebbende noodzakelijke gegevens 
teneinde tot een voor beide instellingen aanvaardbare oplossing te komen.

IV. SAMENWERKING INZAKE WETGEVINGSPROCEDURES EN -PLANNING

i) Beleids- en wetgevingsprogramma's van de Commissie en 
meerjarenprogrammering van de Europese Unie

27. De Commissie dient voorstellen in voor de meerjarenprogrammering van de Europese Unie 
teneinde tussen de betrokken instellingen een consensus over de interinstitutionele programmering 
tot stand te brengen.

28. Een aantredende Commissie dient zo spoedig mogelijk haar beleids- en 
wetgevingsprogramma in.

29. Wanneer de Commissie haar wetgevings- en werkprogramma voorbereidt, werken de twee 
instellingen volgens het in bijlage 2 opgenomen tijdschema samen.

De Commissie houdt rekening met de door het Parlement aangegeven prioriteiten.
De Commissie verstrekt voldoende gedetailleerde informatie over de plannen in het kader van elk 
punt in het wetgevings- en werkprogramma.
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30. De voor de interinstitutionele betrekkingen bevoegde vice-voorzitter van de Commissie 
verbindt zich ertoe om de drie maanden verslag uit te brengen aan de Conferentie van 
commissievoorzitters over de politieke uitvoering van het wetgevings- en werkprogramma voor het 
desbetreffende jaar en over eventuele aanpassingen die als gevolg van actuele en belangrijke 
politieke gebeurtenissen noodzakelijk zijn geworden.

ii) Algemene wetgevingsprocedures
31. De Commissie verplicht zich ertoe de door het Parlement aangenomen amendementen op haar 
wetgevingsvoorstellen zorgvuldig te behandelen, teneinde hiermee rekening te houden in een 
eventueel gewijzigd voorstel.

De Commissie verbindt zich ertoe bij de opstelling van haar advies inzake de amendementen van 
het Parlement uit hoofde van artikel 251 van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap zoveel mogelijk rekening te houden met de in tweede lezing aangenomen 
amendementen; wanneer zij om zwaarwegende redenen en na behandeling door het college besluit 
deze amendementen niet over te nemen of niet goed te keuren, zet zij haar besluit in het Parlement 
uiteen en in elk geval in haar advies over de amendementen van het Parlement, zoals bepaald in 
artikel 251, lid 2, onder c).
32. Alvorens een voorstel in te trekken, stelt de Commissie het Parlement en de Raad hiervan in 
kennis.
33. Voor de wetgevingsprocedures waarvoor geen medebeslissing is vereist:

i) draagt de Commissie er zorg voor dat de organen van de Raad er tijdig aan worden herinnerd 
niet tot politieke overeenstemming over haar voorstellen te komen, zolang het Parlement zijn 
advies niet heeft vastgesteld. Zij verzoekt de Raad de beraadslaging op het niveau van de 
ministers pas af te sluiten nadat de leden van de Raad een redelijke tijd is gegund voor de 
behandeling van het advies van het Parlement;

ii) draagt de Commissie er zorg voor dat de Raad, in geval van een ingrijpende wijziging van een 
voorstel van de Commissie door de Raad, de beginselen eerbiedigt die het Hof van Justitie 
van de Europese Gemeenschappen voor de hernieuwde raadpleging van het Parlement heeft 
vastgesteld. De Commissie brengt het Parlement op de hoogte wanneer zij de Raad eraan 
herinnert dat hernieuwde raadpleging noodzakelijk is;

iii) verbindt de Commissie zich ertoe in voorkomend geval een door het Parlement verworpen 
wetgevingsvoorstel in te trekken. Wanneer de Commissie om zwaarwegende redenen en na 
behandeling in het college besluit haar voorstel te handhaven, zet zij in een verklaring voor 
het Parlement de redenen hiervoor uiteen.
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34. Met het oog op een betere wetgevingsprogrammering verbindt het Parlement zich ertoe:

i) de wetgevingsonderdelen van zijn agenda's zo te programmeren dat zij zijn aangepast aan het 
lopende wetgevingsprogramma en aan de resoluties die het over dat programma heeft 
aangenomen;

ii) een redelijke termijn in acht te nemen, voorzover dit voor de procedure nuttig is, voor het 
vaststellen van zijn advies in eerste lezing in de samenwerkings- en medebeslissingsprocedure 
of in de raadplegingsprocedure;

iii) de rapporteurs voor de toekomstige voorstellen zoveel mogelijk te benoemen zodra het 
wetgevingsprogramma is aangenomen;

iv) de verzoeken om een hernieuwde raadpleging met volstrekte voorrang te behandelen, mits 
alle nodige informatie is verstrekt.

iii) Specifieke wetgevings- en uitvoeringsbevoegdheden van de Commissie
35. De Commissie houdt het Parlement volledig en tijdig op de hoogte van de door haar genomen 
besluiten die onder haar eigen wetgevingsbevoegdheden vallen.
De uitvoering van Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de 
voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden1

wordt beheerst door het Akkoord tussen het Europees Parlement en de Commissie2 over de wijze 
van toepassing van dat besluit.
Met betrekking tot uitvoeringsmaatregelen die de sector effecten, banken en verzekeringen 
betreffen, bevestigt de Commissie de toezeggingen die zij in de plenaire vergadering van 5 februari 
2002 heeft gedaan en die op 31 maart 2004 zijn bekrachtigd. De Commissie verbindt zich er met 
name toe zoveel mogelijk rekening te houden met het standpunt van het Parlement en met resoluties 
die het eventueel aanneemt over uitvoeringsmaatregelen die verder gaan dan de 
uitvoeringsbevoegdheden waarin het basisbesluit voorziet; in dergelijke gevallen zal zij trachten tot 
een evenwichtige oplossing te komen.

                                               
1 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
2 PB L 256 van 10.10.2000, blz. 19.
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iv) Controle op de toepassing van het Gemeenschapsrecht
36. Naast de specifieke verslagen en het jaarverslag over de toepassing van het 
Gemeenschapsrecht brengt de Commissie op verzoek van de bevoegde parlementaire commissie het 
Parlement mondeling op de hoogte van het stadium waarin de procedure zich bevindt, zodra het met 
redenen omklede advies is verzonden en, ingeval van procedures ingeleid op grond van niet-
mededeling van uitvoeringsmaatregelen van richtlijnen of wegens niet-nakoming van een arrest van 
het Hof van Justitie, zodra de ingebrekestelling is geschied.

V. DEELNAME VAN DE COMMISSIE AAN PARLEMENTAIRE WERKZAAMHEDEN

37. Het Parlement streeft ernaar dat in de regel punten die onder de verantwoordelijkheid van een 
lid van de Commissie vallen, worden gebundeld.
De Commissie streeft ernaar dat in de regel de leden van de Commissie, telkens wanneer het 
Parlement hierom verzoekt, in de plenaire vergaderingen aanwezig zijn tijdens de behandeling van 
de agendapunten die onder hun verantwoordelijkheid vallen.

38. Ter waarborging van de aanwezigheid van leden van de Commissie verbindt het Parlement 
zich ertoe zijn uiterste best te doen zijn zich aan definitieve ontwerpagenda's te houden.

Wanneer het Parlement zijn definitieve ontwerpagenda wijzigt of binnen de agenda van een 
vergaderperiode punten verplaatst, brengt het de Commissie hiervan onmiddellijk op de hoogte. De 
Commissie doet haar uiterste best om de aanwezigheid van het verantwoordelijke lid van de 
Commissie te garanderen.

39. De Commissie kan uiterlijk tot de vergadering waarin de Conferentie van voorzitters de 
definitieve ontwerpagenda van een vergaderperiode vaststelt, voorstellen punten op de agenda te 
plaatsen. Het Parlement houdt zoveel mogelijk met dergelijke voorstellen rekening.
40. Het lid van de Commissie dat voor een in een parlementaire commissie behandeld punt 
bevoegd is, is in de regel op de betrokken commissievergadering aanwezig, zo het hiertoe wordt 
uitgenodigd.

Leden van de Commissie worden op hun verzoek gehoord.
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Parlementaire commissies trachten zich aan hun ontwerpagenda en agenda te houden.

Wanneer een parlementaire commissie zijn ontwerpagenda of zijn agenda wijzigt, wordt de 
Commissie hiervan onmiddellijk in kennis gesteld.

Wanneer niet uitdrukkelijk om de aanwezigheid van een lid van de Commissie in een vergadering 
van een parlementaire commissie wordt verzocht, zorgt de Commissie ervoor dat zij door een 
bevoegde ambtenaar op adequaat niveau wordt vertegenwoordigd.

VI. SLOTBEPALINGEN

41. De twee instellingen verbinden zich ertoe hun samenwerking op het gebied van voorlichting 
en communicatie te intensiveren.

42. De twee instellingen evalueren op gezette tijden de toepassing van dit kaderakkoord en de 
bijlagen daarbij en op verzoek van een van beide instellingen wordt in het licht van de opgedane 
ervaring een herziening in overweging genomen.
43. Dit kaderakkoord wordt herzien na de inwerkingtreding van het Verdrag tot vaststelling van 
een Grondwet voor Europa.

Gedaan te ...,

Voor het Europees Parlement Voor de Commissie
De Voorzitter De Voorzitter
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BIJLAGE 1

Verstrekking van vertrouwelijke informatie aan het Europees Parlement

1. Toepassingsgebied
1.1 Deze bijlage regelt de verstrekking aan het Parlement en de behandeling van vertrouwelijke 

informatie van de Commissie in het kader van de uitoefening van de parlementaire 
bevoegdheden met betrekking tot de wetgevings- en begrotingsprocedure, de 
kwijtingsprocedure en de algemene uitoefening van de controlebevoegdheden van het 
Parlement. De twee instellingen handelen met inachtneming van hun wederzijdse 
verplichtingen tot loyale samenwerking in een sfeer van volledig wederzijds vertrouwen en 
met strikte inachtneming van de desbetreffende Verdragsbepalingen, met name de artikelen 6 
en 46 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 276 van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap.

1.2. Onder informatie wordt verstaan elke schriftelijke of mondelinge informatie, ongeacht de 
drager of de auteur.

1.3. De Commissie zorgt ervoor dat het Parlement overeenkomstig de bepalingen van deze bijlage 
toegang tot de informatie krijgt, wanneer zij van één van de in punt 1.4 genoemde 
parlementaire organen een verzoek ontvangt betreffende de verstrekking van vertrouwelijke 
informatie.

1.4. In het kader van deze bijlage kunnen de Commissie om vertrouwelijke informatie vragen: de 
Voorzitter van het Parlement, de voorzitters van de betrokken parlementaire commissies, het 
Bureau en de Conferentie van voorzitters.

1.5. Informatie over inbreukprocedures en procedures op het gebied van de mededinging is van 
deze bijlage uitgezonderd, voorzover de Commissie hierover op het moment van het verzoek 
van een van de parlementaire organen nog geen definitief besluit heeft genomen.
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1.6. Deze bepalingen zijn van toepassing onverminderd Besluit 95/167/EG, Euratom, EGKS 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 Parlement1 en de desbetreffende 
bepalingen van Besluit 1999/352/EG, EGKS, Euratom van de Commissie van 28 april 1999 
houdende oprichting van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)2.

2. Algemene regels
2.1. Op verzoek van een van de in punt 1.4 genoemde organen verstrekt de Commissie het 

betrokken orgaan zo spoedig mogelijk alle vertrouwelijke informatie die nodig is voor de 
uitoefening van de controletaken van het Parlement, waarbij de twee instellingen in het kader 
van hun respectieve bevoegdheden en verantwoordelijkheden het volgende in acht nemen:
- de grondrechten, met inbegrip van het recht op een eerlijk proces en op bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer;
- de bepalingen betreffende gerechtelijke en tuchtrechtelijke procedures; 

- de bescherming van het zakengeheim en de handelsbetrekkingen;
- de bescherming van de belangen van de Unie, met name op het gebied van de openbare 

veiligheid, de internationale betrekkingen, de monetaire stabiliteit en de financiële 
belangen.

Bij gebrek aan overeenstemming wordt de zaak ter beslechting aan de voorzitters van de 
twee instellingen voorgelegd. Vertrouwelijke informatie afkomstig van een staat, een 
instelling of een internationale organisatie wordt slechts verstrekt met instemming van de 
betrokken staat, instelling of internationale organisatie.

2.2. Bij twijfel over het vertrouwelijke karakter van informatie of wanneer de passende regeling 
voor de verstrekking ervan overeenkomstig de in punt 3.2 genoemde mogelijkheden moet 
worden vastgesteld, vindt onverwijld overleg plaats tussen de voorzitter van de betrokken 
parlementaire commissie, eventueel vergezeld van de rapporteur, en het verantwoordelijke lid 
van de Commissie. Bij gebrek aan overeenstemming wordt de zaak ter beslechting aan de 
voorzitters van de twee instellingen voorgelegd.

                                               
1 PB L 113 van 19.5.1995, blz. 2.
2 PB L 136 van 31.5.1999, blz. 20.
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2.3. Wanneer aan het einde van de in punt 2.2 bedoelde procedure geen overeenstemming wordt 
bereikt, verzoekt de Voorzitter van het Parlement, op met redenen omkleed verzoek van de 
betrokken parlementaire commissie, de Commissie de desbetreffende vertrouwelijke 
informatie binnen de passende en naar behoren aangegeven termijn te verstrekken, met 
vermelding van de in punt 3 van deze bijlage gekozen mogelijkheden. De Commissie stelt het 
Parlement vóór het verstrijken van deze termijn schriftelijk in kennis van haar definitieve 
standpunt; in dit verband behoudt het Parlement zich het recht voor eventueel gebruik te 
maken van zijn recht van beroep.

3. Regeling van toegang tot en behandeling van vertrouwelijke informatie
3.1. De vertrouwelijke informatie die overeenkomstig de in punt 2.2 en, in voorkomend geval punt 

2.3 bedoelde procedure is verstrekt, wordt onder verantwoordelijkheid van de voorzitter of 
een lid van de Commissie verstrekt aan het parlementaire orgaan dat het verzoek heeft 
ingediend.

3.2. Onverminderd het bepaalde in punt 2.3 worden de toegang en de regeling ter waarborging van 
het vertrouwelijke karakter van de informatie in onderlinge overeenstemming vastgesteld 
door het betrokken parlementaire orgaan, dat naar behoren door zijn voorzitter wordt 
vertegenwoordigd, en het terzake bevoegde lid van de Commissie, waarbij uit de volgende 
mogelijkheden wordt gekozen:
- informatie bestemd voor de voorzitter en de rapporteur van de bevoegde parlementaire 

commissie;
- beperkte toegang tot de informatie voor alle leden van de bevoegde parlementaire 

commissie volgens de passende regeling, eventueel met terugname van de documenten 
na inzage en een verbod om kopieën te maken;

- discussie in de bevoegde parlementaire commissie met gesloten deuren volgens een 
regeling die verschilt naar gelang de mate van vertrouwelijkheid en met inachtneming 
van de beginselen als bedoeld in bijlage VII bij het Reglement van het Parlement;

- overlegging van documenten waaruit alle persoonlijke gegevens zijn verwijderd;

- in gevallen waarin dit om absoluut uitzonderlijke redenen gerechtvaardigd is, informatie 
alleen bestemd voor de Voorzitter van het Parlement.
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De betrokken informatie mag niet openbaar worden gemaakt noch aan enige andere 
geadresseerde worden verstrekt.

3.3. Bij niet-naleving van deze regeling zijn de in bijlage VII bij het Reglement van het Parlement 
opgenomen sanctiebepalingen van toepassing.

3.4. Met het oog op de uitvoering van bovengenoemde bepalingen zorgt het Parlement voor de 
daadwerkelijke invoering van de volgende voorzieningen:
- een veilig archiveringssysteem voor de als vertrouwelijk geclassificeerde documenten;

- een beveiligde leeszaal (zonder fotokopieerapparatuur, telefoon, fax, scanner of andere 
technische middelen voor vermenigvuldiging of verzending van documenten, enz.);

- veiligheidsbepalingen inzake de toegang tot de leeszaal door de ondertekening van een 
toegangsregister en een verklaring op erewoord de vertrouwelijke informatie waarin 
men inzage heeft gehad, niet te verspreiden.

3.5. De Commissie neemt alle noodzakelijke maatregelen om de uitvoering van de bepalingen van 
deze bijlage te waarborgen.
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BIJLAGE 2

Tijdschema voor het wetgevings- en werkprogramma van de Commissie

1. In februari presenteren de voorzitter van de Commissie en/of de voor de interinstitutionele 
betrekkingen bevoegde vice-voorzitter het besluit inzake de jaarlijkse beleidsstrategie (JBS) 
voor het volgende jaar aan de Conferentie van voorzitters.

2. Tijdens de vergaderperiode van februari-maart nemen de betrokken instellingen deel aan een 
debat over de hoofdlijnen van de politieke prioriteiten op basis van het besluit inzake de JBS 
voor het volgende jaar. 

3. Na dit debat voeren de bevoegde parlementaire commissies en de desbetreffende leden van de 
Commissie het gehele jaar regelmatig bilateraal overleg om de stand van zaken bij de 
uitvoering van het lopende wetgevings- en werkprogramma van de Commissie te beoordelen 
en de voorbereiding van het toekomstige programma op elk van hun specifieke terreinen te 
bespreken. Elke parlementaire commissie brengt regelmatig over de resultaten van deze 
vergaderingen verslag uit aan de Conferentie van commissievoorzitters.

4. De Conferentie van commissievoorzitters houdt regelmatig een gedachtewisseling met de 
voor de interinstitutionele betrekkingen bevoegde vice-voorzitter van de Commissie, om de 
stand van zaken bij de uitvoering van het lopende wetgevings- en werkprogramma van de 
Commissie te beoordelen, de voorbereiding van het toekomstige programma te bespreken en 
de balans op te maken van de resultaten van het lopende bilaterale overleg  tussen de 
betrokken parlementaire commissies en de desbetreffende leden van de Commissie.

5. In september legt de Conferentie van commissievoorzitters een beknopt verslag voor aan de 
Conferentie van voorzitters, die de Commissie hiervan op de hoogte brengt.

6. Tijdens de vergaderperiode van november presenteert de voorzitter van de Commissie voor 
het Parlement, in aanwezigheid van het college, het wetgevings- en werkprogramma van de 
Commissie voor het volgende jaar. Daarbij wordt ook de uitvoering van het lopende 
programma beoordeeld. Vervolgens neemt het Parlement tijdens de vergaderperiode van 
december een resolutie aan.
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7. Het wetgevings- en werkprogramma van de Commissie gaat vergezeld van een lijst van de 
wetgevings- en niet-wetgevingsvoorstellen voor het volgende jaar, waarvan de vorm nader 
moet worden bepaald1. Het programma wordt tijdig voor de vergaderperiode waarop het zal 
worden besproken, aan het Parlement toegezonden.

8. Dit tijdschema geldt voor elke reguliere programmeringscyclus, met uitzondering van jaren 
met verkiezingen voor het Parlement die samenvallen met het einde van de ambtstermijn van 
de Commissie.

9. Dit tijdschema laat toekomstige akkoorden over de interinstitutionele programmering 
onverlet.

                                               
1 Vermeld moeten worden het tijdschema en, waar van toepassing, de rechtsgrondslag en de budgettaire 

gevolgen.
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Resolutie van het Europees Parlement van 1 december 2005 over de richtsnoeren voor de 
goedkeuring van de Europese Commissie (2005/2024(INI)) - Verslag Andrew Duff

Het Europees Parlement,

– gelet op de artikelen 213 en 214 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 
en artikel 126 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie1,

– gelet op de artikelen I-26, I-27, I-28, III-348 en III-350 van het Verdrag tot vaststelling van een 
Grondwet voor Europa, en gelet op verklaring 7 betreffende artikel 27 van de Grondwet voor 
Europa gehecht aan de Slotakte van de Intergouvernementele I-Conferentie,

– gelet op artikel 10 van de Akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezing van de 
vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene 
verkiezingen2,

– gelet op het Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de 
Commissie van 26 mei 20053,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 18 november 2004 over de verkiezing van de nieuwe 
Commissie4,

– gelet op artikel 45 en de artikelen 98 en 99 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A6-0179/2005),

A. overwegende dat de parlementaire hoorzittingen met kandidaten voor de Commissie, die voor 
het eerst in 1994 zijn gehouden en sindsdien een verdere ontwikkeling hebben doorgemaakt, een 
legitimiteit hebben verkregen die niet alleen door het Parlement en de Commissie, maar ook 
door de Raad en de lidstaten volledig wordt geaccepteerd,

B. overwegende dat de democratische verantwoordingsplicht van de Commissie in belangrijke 
mate wordt bevorderd door een proces van parlementaire goedkeuring, dat een open, eerlijk en 
consequent karakter heeft en in het kader waarvan elke kandidaat-commissaris het Parlement 
alle relevante informatie verstrekt,

C. overwegende dat het, gezien de opgedane ervaringen en met het oog op toekomstige 
constitutionele hervorming, thans wenselijk is om de wijze waarop het Parlement de Commissie 
goedkeurt te herzien,

                                               
1 Als gewijzigd bij artikel 4 van het Protocol betreffende de uitbreiding bij het Verdrag van Nice, als 

gewijzigd bij artikel 45 van de Toetredingsakte 2003.
2 PB L 278 van 8.10.1976, blz. 5. Akte als gewijzigd door Besluit 2002/772/EG, Euratom van de Raad 

(PB L 283 van 21.10.2002, blz. 1).
3 Aangenomen teksten, P6_TA(2005)0194, Bijlage.
4 PB C 201 E van 18.8.2005, blz. 113.



PE423.766 144/419 DV\779820NL.doc

NL

1. hecht zijn goedkeuring aan de navolgende beginselen, criteria en modaliteiten voor zijn 
stemming van goedkeuring over de gehele Commissie als college:

Criteria voor de beoordeling

(a) beoordeelt het Parlement de kandidaat-commissarissen op grond van hun algemene 
bekwaamheid, Europese inzet en de waarborgen die zij bieden voor onafhankelijkheid. 
Het beoordeelt de kennis van de desbetreffende portefeuille en de communicatieve 
vaardigheden.

(b) Het Parlement houdt in het bijzonder rekening met het genderevenwicht. Het kan een 
uitspraak doen over de verdeling van de portefeuilleverantwoordelijkheden door de 
verkozen voorzitter.

(c) Het Parlement kan alle informatie inwinnen die relevant is om tot een besluit te komen 
over de  bekwaamheid van de kandidaten. Het verwacht volledige openbaarmaking van 
informatie die betrekking heeft op financiële belangen.

Hoorzittingen

(d) Elke kandidaat-commissaris wordt verzocht om voor een hoorzitting van drie uur te 
verschijnen voor de bevoegde parlementaire commissie of commissies. De hoorzittingen 
zijn openbaar.

(e) De hoorzittingen worden gezamenlijk georganiseerd door de Conferentie van voorzitters 
en de Conferentie van commissievoorzitters. In gevallen waarin portefeuilles elkaar 
overlappen worden passende regelingen getroffen om de relevante commissies bij de 
procedure te betrekken. Er kunnen zich drie gevallen voordoen:

- de portefeuille van de kandidaat-commissaris valt onder het werkterrein van een 
enkele parlementaire commissie; in dat geval wordt de kandidaat-commissaris alleen 
gehoord door die parlementaire commissie;

- de portefeuille van de kandidaat-commissaris valt in min of meer gelijke proporties 
onder de werkterreinen van meerdere parlementaire commissies; in dat geval wordt 
de kandidaat-commissaris gehoord door die parlementaire commissies gezamenlijk;

- de portefeuille van de kandidaat-commissaris valt grotendeels onder het werkterrein 
van een enkele parlementaire commissie en zijdelings onder de werkterreinen van 
een of meer andere parlementaire commissies; in dat geval wordt de kandidaat-
commissaris gehoord door de ten principale bevoegde parlementaire commissie die 
de andere parlementaire commissie of commissies uitnodigt om deel te nemen aan de 
hoorzitting.

De verkozen voorzitter van de Commissie wordt uitvoerig geraadpleegd met betrekking tot 
de organisatie.

(f) De parlementaire commissies leggen de kandidaat-commissarissen tijdig voor de 
hoorzittingen schriftelijke vragen voor. Het aantal inhoudelijke schriftelijke vragen wordt 
beperkt tot vijf per bevoegde parlementaire commissie.

(g) De hoorzittingen vinden plaats in omstandigheden en onder voorwaarden die waarborgen 
dat de kandidaat-commissarissen een gelijke en eerlijke mogelijkheid krijgen om zichzelf 
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en hun standpunten voor het voetlicht te brengen.

(h) De kandidaat-commissarissen worden verzocht een inleidende mondelinge verklaring af te 
leggen van maximaal twintig minuten. Het verloop van de hoorzittingen heeft tot doel 
een brede politieke dialoog tussen de kandidaat-commissarissen en de leden van het 
Parlement tot stand te brengen. Voor het einde van de hoorzitting worden de kandidaat-
commissarissen in de gelegenheid gesteld om een korte afsluitende verklaring af te 
leggen.

Evaluatie

(i) Binnen 24 uur wordt een video-opname met index van de hoorzittingen openbaar gemaakt.

(j) De commissies komen na de hoorzitting onverwijld bijeen voor het maken van hun 
evaluatie van de individuele kandidaat-commissarissen. Deze vergaderingen vinden 
achter gesloten deuren plaats. De commissies worden verzocht te verklaren of de 
kandidaat-commissarissen geschikt zijn om zitting te nemen in de Europese Commissie 
en om de hen toebedachte taken te vervullen. Indien een commissie er niet in slaagt ten 
aanzien van elk van deze twee punten consensus te bereiken, brengt haar voorzitter de 
twee vragen uiteindelijk ter fine van een besluit in stemming. De evaluatieverklaringen 
worden openbaar gemaakt en gepresenteerd in een gezamenlijke vergadering van de 
Conferentie van voorzitters en de Conferentie van commissievoorzitters die achter 
gesloten deuren plaatsvindt. Na een gedachtewisseling en tenzij zij besluiten extra 
informatie in te winnen, verklaren de Conferentie van voorzitters en de conferentie van 
commissievoorzitters de hoorzittingen voor gesloten.

(k) De verkozen voorzitter van de Commissie presenteert het gehele college van 
commissarissen tijdens een plenaire vergadering van het Parlement. De presentatie wordt 
gevolgd door een debat. Alle fracties of tenminste 37 leden kunnen een ontwerpresolutie 
indienen tot besluit van het debat. Na de stemming over de ontwerpresolutie stemt het 
Parlement over de goedkeuring of afwijzing van de benoeming van de voorzitter en de 
overige leden van de Commissie als college. Het Parlement besluit in een hoofdelijke 
stemming bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De stemming kan tot de 
volgende plenaire vergadering worden uitgesteld.  

2. hecht zijn goedkeuring aan de navolgende modaliteiten, die moeten worden toegepast in geval 
van een wijziging in de samenstelling van of de verdeling van de portefeuilles in de Commissie 
gedurende haar ambtstermijn:
(a) Wanneer een plaats vacant wordt door ontslag, gedwongen terugtreden of overlijden, 

nodigt het Parlement onverwijld de kandidaat voor het lidmaatschap van de Commissie 
uit om deel te nemen aan een hoorzitting overeenkomstig dezelfde voorwaarden als die 
welke zijn vastgesteld in paragraaf 1.

(b) In geval van toetreding van een nieuwe lidstaat nodigt het Parlement diens kandidaat-
commissaris uit deel te nemen aan een hoorzitting onder dezelfde voorwaarden als die 
welke zijn vastgesteld in paragraaf 1.

(c) In geval van een ingrijpende herschikking van portefeuilles worden de betrokken 
commissarissen uitgenodigd om voor het aanvaarden van hun nieuwe 
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verantwoordelijkheden te verschijnen voor de bevoegde parlementaire commissies.

3. verzoekt de Raad, teneinde de voorbereiding van de goedkeuring van de Commissie te 
vergemakkelijken, het tijdstip van de volgende verkiezingen voor het Parlement te vervroegen 
van juni naar mei 2009;

4. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie voor te leggen aan de voor het Reglement bevoegde 
commissie teneinde tijdig vóór de volgende Parlementsverkiezingen voorstellen te doen voor de 
vereiste wijzigingen van het Reglement;

5. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Europese Raad 
en de Raad.
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Resolutie van het Europees Parlement van 16 mei 2006 over het resultaat van de screening 
van wetgevingsvoorstellen die bij de wetgever hangende zijn (2005/2214(INI)) - Verslag Sylvia-
Yvonne Kaufmann

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie van 27 september 2005 aan de Raad en het Europees 
Parlement over het resultaat van de screening van wetgevingsvoorstellen die bij de wetgever 
hangende zijn (COM(2005)0462),

– gezien de brief van zijn Voorzitter aan de voorzitter van de Europese Commissie d.d. 23 januari 
20061,

– gezien de brief van de voorzitter van de Commissie aan de Voorzitter van het Parlement d.d. 8 
maart 2006,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken en het advies van de Commissie 
juridische zaken (A6-0143/2006),

A. overwegende dat de Commissie in haar reeds aangehaalde mededeling haar voornemen kenbaar 
heeft gemaakt om 68 voorstellen in te trekken waarvan zij vindt dat zij niet in overeenstemming 
zijn met de doelstellingen van de strategie van Lissabon en de principes voor betere wetgeving, 
terwijl andere zullen worden onderworpen aan een herziene economische-effectenevaluatie en 
indien nodig zullen worden gewijzigd,

B. overwegende dat in de brief van de Voorzitter van het Parlement aan de voorzitter van de 
Commissie over het resultaat van de analyse van deze mededeling door de parlementaire 
commissies in grote lijnen positief wordt gereageerd op de voornemens van de Commissie, 
maar specifiek wordt verzocht verscheidene van deze voorstellen niet in te trekken en bezwaar 
wordt gemaakt tegen eventuele wijziging van sommige andere voorstellen,

C. overwegende dat het antwoord van de voorzitter van de Commissie aan de Voorzitter van het 
Parlement stelt dat de Commissie naar behoren rekening heeft gehouden met het standpunt van 
het Parlement alvorens haar definitief standpunt in te nemen en de specifieke redenen geeft 
waarom de Commissie sommige van de verzoeken van het Parlement niet heeft opgevolgd 
alsook de eventuele initiatieven die de Commissie in de toekomst denkt te nemen om alsnog aan 
sommige van deze verzoeken tegemoet te komen,

D. overwegende dat deze mededeling bij uitstek de kans biedt voor een intensievere analyse van de 
problemen in verband met het intrekken of wijzigen van wetgevingsvoorstellen door de 
Commissie,

E. overwegende dat de meeste wetgevingsbesluiten van de Gemeenschap, op enkele 
uitzonderingen na, slechts kunnen worden goedgekeurd op basis van een voorstel van de 
Commissie die vrijwel het monopolie geniet voor wetgevingsinitiatieven,

                                               
1 Ref. Pres-A-Courrier D(2006)300689.
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F. overwegende dat artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag bepaalt dat de Commissie "kan besluiten 
haar voorstel te wijzigen" te allen tijde gedurende de procedure die leidt tot de aanneming van 
een communautair besluit, "zolang de Raad geen besluit heeft genomen",

G. overwegende dat, hoewel de rol van het Parlement om historische redenen niet wordt genoemd 
in artikel 250, lid 2, deze bepaling moet worden geïnterpreteerd in combinatie met artikel 251 
voorzover het gaat om de toepassing ervan op de medebeslissingsprocedure en artikel 252 
voorzover het gaat om de samenwerkingsprocedure,

H. overwegende dat bij de aanneming van een gemeenschappelijk standpunt na de eerste lezing de 
Commissie conform het derde streepje van de tweede alinea van artikel 251, lid 2 van het EG-
Verdrag het Europees Parlement alleen op de hoogte mag brengen van haar eigen standpunt en 
dat vervolgens bij een wijziging van het gemeenschappelijk standpunt door het Parlement de 
Commissie conform letter c) in de derde alinea van artikel 251, lid 2 alleen haar advies mag 
geven, zodat duidelijk is dat de Commissie niet langer de "eigenaar" van de voorstellen is,

I. overwegende dat de Verdragen waar het gaat om de mogelijkheid dat de Commissie een 
wetgevingsvoorstel intrekt er het zwijgen toe doen,

J. overwegende dat dit ontbreken van bepalingen over het intrekken van wetgevingsvoorstellen de 
Commissie er niet van heeft weerhouden om regelmatig wetgevingsvoorstellen in te trekken,

K. overwegende dat het Parlement, de Raad en de Commissie het niet eens lijken te zijn over de 
mate waarin de Commissie het recht heeft om haar wetgevingsvoorstellen in te trekken,

L. overwegende dat het intrekken van wetgevingsvoorstellen ondanks dit gebrek aan 
overeenstemming regelmatig is gepraktiseerd door de Commissie zonder dat dit ooit aanleiding 
heeft gegeven tot een zaak bij het Hof van Justitie,

M. overwegende dat het Parlement zelf in het verleden de Commissie heeft verzocht voorstellen in 
te trekken,

N. overwegende dat de kaderovereenkomst1 over de betrekkingen tussen het Europees Parlement 
en de Commissie van 26 mei 2005 bepaalt dat:

– de Commissie in alle wetgevingsprocedures zich ertoe verplicht de door het Parlement 
aangenomen amendementen zorgvuldig te behandelen, teneinde hiermee rekening te houden 
in een eventueel gewijzigd voorstel (punt 31),

– de Commissie bij alle wetgevingsprocedures, alvorens een voorstel in te trekken, het 
Parlement en de Raad hiervan in kennis stelt (punt 32);

– de Commissie voor de wetgevingsprocedures waarvoor geen medebeslissing is vereist, zich 
ertoe verbindt een door het Parlement verworpen wetgevingsvoorstel in voorkomend geval 
in te trekken en om, wanneer zij haar voorstel handhaaft,in een verklaring voor het 
Parlement de redenen hiervoor uiteen te zetten (punt 33),

O. overwegende dat afspraken, gebaseerd op gemeenschappelijke richtsnoeren tussen de drie 
                                               
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2005)0194, bijlage.
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instellingen over het intrekken en indien nodig wijzigen van wetgevingsvoorstellen door de 
Commissie een positieve bijdrage zouden leveren aan een soepel verloop van de 
wetgevingsprocedures;

1. is verheugd over de reeds aangehaalde mededeling van de Commissie en is van mening dat het 
intrekken of wijzigen van de overgrote meerderheid van de voorstellen zoals daar genoemd, in 
feite kan bijdragen aan vereenvoudiging van het communautaire wetgevingsklimaat, maar 
benadrukt dat de Commissie nauwkeurig rekening moet houden met de bezwaren van de 
Voorzitter van het Parlement in zijn brief d.d. 23 januari 2006;

2. is verheugd dat de Commissie, alvorens haar definitief standpunt goed te keuren opnieuw haar 
voorstellen heeft herzien in het licht van de bezwaren van het Parlement; erkent dat in elke zaak 
waarin de Commissie de bezwaren niet heeft overgenomen zij redenen heeft gegeven waarom 
zij dit niet deed en dat in sommige gevallen zij mogelijke initiatieven heeft aangegeven 
waardoor aan de wensen van het Parlement tegemoet zou kunnen worden gekomen;

3. beklemtoont dat bij toekomstige soortgelijke ondernemingen de Commissie specifieke redenen 
moet geven voor het intrekken of wijzigen van elk voorstel en zich niet mag beperken tot het 
verwijzen naar algemene beginselen die niet duidelijk de redenen verklaren waarom de 
Commissie van mening is dat een specifiek voorstel moet worden ingetrokken of gewijzigd;

4. verheugt zich over het feit dat de Commissie verklaart rekening te zullen houden met de 
doelstellingen van de Agenda van Lissabon voordat zij een voorstel doet om een 
wetgevingsvoorstel in te trekken; betreurt het daarom dat de Commissie het voorstel inzake het 
statuut van de Europese onderlinge maatschappij heeft ingetrokken, een onderwerp dat toch een 
van de hoekstenen van de Strategie van Lissabon vormt; verbaast zich erover dat de Commissie 
het argument naar voren brengt dat de verscheidenheid van de nationale wetgevingen een 
obstakel vormt voor communautaire initiatieven; dringt er daarom bij de Commissie op aan om 
voor het einde van dit jaar een initiatief te nemen dat de opstelling mogelijk maakt van een 
statuut voor de Europese onderlinge maatschappij en de Europese vereniging;

5. verzoekt de Commissie om onmiddellijk nadat zij is benoemd een lijst op te stellen en te 
overhandigen aan het Parlement en de Raad waarin staat met welke van de 
wetgevingsvoorstellen van haar voorganger zij denkt door te gaan;

6. verzoekt de Commissie een lijst op te nemen met voorstellen die zij van plan is in te trekken of 
te wijzigen in haar jaarlijks wetgevings- en werkprogramma zodat het Parlement zijn mening 
kan laten horen overeenkomstig de rechten die het toebedeeld krijgt van de Verdragen en de 
procedures die zijn neergelegd in de reeds aangehaalde kaderovereenkomst;

7. neemt kennis van het feit dat de mogelijkheid dat de Commissie een wetgevingsvoorstel intrekt 
niet wordt genoemd in enige bepaling van de bestaande Verdragen terwijl de mogelijkheid om 
een wetsvoorstel te wijzigen valt onder het beginsel dat de Commissie haar voorstel kan 
wijzigen tijdens de procedure die voorafgaat aan de goedkeuring van een communautair besluit 
zoals uitdrukkelijk bepaald is in artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag; erkent dat dit beginsel 
tevens van toepassing is op de medebeslissingsprocedure uit artikel 251 en de 
samenwerkingsprocedure uit artikel 252;

8. erkent evenwel dat binnen duidelijke beperkingen de mogelijkheid van de Commissie om een 
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wetgevingsvoorstel in te trekken tijdens een procedure die voorafgaat aan de goedkeuring ervan

– een uitvloeisel is van het recht van de Commissie om wetgevingsinitiatieven te nemen en 
een logische aanvulling vormt op haar mogelijkheid een voorstel te wijzigen,

– kan bijdragen aan versterking van de rol van de Commissie bij de wetgevingsprocedure en

– kan worden beschouwd als een positief element dat ervoor moet zorgen dat de procedures 
die voorafgaan aan goedkeuring van een communautair besluit en de interinstitutionele 
dialoog gericht zijn op het bevordering van het "communautair belang";

9. houdt evenwel staande dat deze mogelijkheid moet worden bezien in het licht van de rechten 
van de verschillende instellingen in het wetgevingsproces zoals vastgelegd in de Verdragen en 
in overeenstemming met het beginsel van loyale samenwerking tussen de instellingen;

10. benadrukt dat de mogelijkheden van intrekken of wijzigen niet mogen afdoen aan de rol van 
elke instelling in het wetgevingsproces zodat het institutionele evenwicht niet in gevaar komt en 
dat de mogelijkheid om in te trekken niet betekent dat een "vetorecht" door de Commissie wordt 
erkend;

11. benadrukt dat het intrekken of wijzigen van wetgevingsvoorstellen onderworpen moet zijn aan 
dezelfde algemene principes die ook gelden voor het indienen van voorstellen door de 
Commissie, namelijk het communautair belang moet leidraad zijn en de voorstellen moeten met 
redenen worden omkleed;

12. is van mening, zonder af te doen aan de bevoegdheid van het Hof van Justitie om de precieze
reikwijdte en grenzen vast te stellen van de rechten die de Verdragen toekennen aan de 
instellingen, dat het vaststellen van gemeenschappelijke richtsnoeren door de instellingen ten 
aanzien van het intrekken of wijzigen van wetgevingsvoorstellen door de Commissie kan 
worden beschouwd als aanvulling op de desbetreffende beginselen die zijn neergelegd in de 
kaderovereenkomst over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Commissie en 
het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven en een positieve stap zouden betekenen op 
de weg naar het vergemakkelijken van het wetgevingsproces en de dialoog tussen de 
instellingen;

13. brengt de volgende richtsnoeren naar voren over het intrekken en wijzigen van 
wetgevingsvoorstellen door de Commissie:

a) de Commissie kan in het algemeen een wetgevingsvoorstel intrekken of wijzigen op welk 
tijdstip ook tijdens de procedures die voorafgaan aan de goedkeuring ervan zolang de Raad 
geen besluit heeft genomen. Dit betekent dat de Commissie bij medebeslissings- en 
samenwerkingsprocedures dit niet meer mag doen nadat de Raad het gemeenschappelijk 
standpunt heeft goedgekeurd, tenzij de Raad bij zijn besluit over het gemeenschappelijk 
standpunt zijn bevoegdheden te buiten is gegaan om het Commissievoorstel te amenderen 
zodat het besluit in de praktijk neerkomt op een wetgevingsinitiatief van de Raad zelf waarin 
het Verdrag niet voorziet;

b) wanneer het Parlement een wetgevingsvoorstel heeft verworpen of substantiële 
amendementen erop heeft voorgesteld of wanneer het Parlement de Commissie anderszins 
heeft verzocht een wetgevingsvoorstel in te trekken of ingrijpend te wijzigen, moet de 
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Commissie hiermee naar behoren rekening houden. Indien de Commissie om belangrijke 
redenen besluit het standpunt van het Parlement niet te volgen, moet zij de redenen voor dit 
besluit uiteenzetten in een verklaring tegenover het Europees Parlement,

c) wanneer de Commissie besluit een wetgevingsvoorstel op eigen initiatief in te trekken of te 
wijzigen, moet zij het Parlement van tevoren verwittigen over haar voornemen. Deze 
kennisgeving moet tijdig worden afgegeven waardoor het Parlement de kans krijgt om haar 
standpunt over de zaak te bepalen en moet een duidelijke uitleg bevatten van de redenen 
waarom de Commissie van mening is dat een specifiek voorstel moet worden ingetrokken of 
gewijzigd. De Commissie moet naar behoren rekening houden met het standpunt van het 
Parlement. Indien de Commissie om belangrijke redenen besluit haar voorstel in te trekken 
of te wijzigen tegen de wensen van het Parlement, moet zij de redenen uitleggen voor dit 
besluit in een verklaring tegenover het Europees Parlement;

14. benadrukt dat de mate waarin de Commissie rekening houdt met de standpunten van het 
Parlement voorzover het gaat om intrekking of wijziging van wetgevingsvoorstellen een 
essentieel onderdeel vormt van het politiek vertrouwen dat ten grondslag ligt aan een heilzame 
samenwerking tussen de twee instellingen;

15. is van mening dat mocht de Commissie een wetgevingsvoorstel intrekken of ingrijpend wijzigen
op een wijze die raakt aan de wetgevingsprerogatieven van het Parlement, de kwestie moet 
worden doorverwezen naar de relevante politieke instanties van het Parlement voor politieke 
overweging; is bovendien van mening dat, mocht de Commissie een wetsvoorstel intrekken op 
een wijze die raakt aan de prerogatieven van de twee takken van de wetgevende macht, zij deze 
kunnen beschouwen als ongeldig en de procedure kunnen voortzetten die wordt genoemd in de 
Verdragen en die voorafgaat aan de uiteindelijke goedkeuring van het desbetreffende besluit;

16. is van mening dat, wanneer een wetgevingsvoorstel dat is geformuleerd overeenkomstig artikel 
138 van het Verdrag, wordt ingetrokken dan wel ingrijpend gewijzigd, de Commissie de 
betrokken Europese sociale partners hiervan naar behoren op de hoogte moet stellen;

17. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.



PE423.766 152/419 DV\779820NL.doc

NL



Besluit van het Europees Parlement van 22 mei 2007 over de Gemeenschappelijke verklaring 
over de wijze van uitvoering van de medebeslissingsprocedure - Verslag Jo Leinen

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 251 van het EG-Verdrag, 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 5 mei 1999 over de Gemeenschappelijke verklaring 
over de wijze van uitvoering van de medebeslissingsprocedure1,

– gelet op het besluit van de Conferentie van Voorzitters van 8 maart 2007,

– gezien het ontwerp van een herziene Gemeenschappelijke verklaring over de wijze van 
uitvoering van de medebeslissingsprocedure (hierna: 'de herziene Verklaring' ),

– gelet op artikel 120, lid 1 van zijn Reglement en punt XVIII, lid 4, van Bijlage VI van dat 
Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A6-0142/2007),

A. overwegende dat de medebeslissingsprocedure een steeds ruimere toepassing vindt en daardoor 
in het wetgevingsproces van de EU aan belang wint, waarmee ook de aard van de 
interinstitutionele betrekkingen tussen Parlement, Raad en Commissie anders wordt,

B. overwegende dat het Parlement, de Raad en de Commissie streven naar een transparanter, beter 
gecoördineerd, doelmatiger en democratischer wetgevingsproces in de EU, 

C. overwegende dat de Gemeenschappelijke verklaring over de wijze van uitvoering van de 
medebeslissingsprocedure van 1999 weliswaar haar waarde heeft bewezen, maar dat bij de 
praktische toepassing ervan in de loop der tijd behoefte aan wijziging is ontstaan,

D. overwegende dat de opeenvolgende uitbreidingen de Europese Unie voor uitdagingen heeft 
gesteld die nopen tot de stroomlijning van procedures en de optimalisering van hulpmiddelen,

E. overwegende dat de herziene Verklaring aan deze verwachtingen beantwoordt en een 
constructieve en flexibele vorm van interinstitutionele samenwerking in de toekomst mogelijk 
zal maken,  

F. overwegende dat interinstitutionele akkoorden en kaderovereenkomsten beduidende 
consequenties hebben en dat het daarom van wezenlijk belang is dat alle bestaande 
overeenkomsten worden gebundeld en als bijlage bij het Reglement worden gepubliceerd, zodat 
zij gemakkelijker toegankelijk zijn en de transparantie verzekerd blijft, 

1. bevestigt nogmaals de beginselen te zijn toegedaan van transparantie, controleerbaarheid en 
doelmatigheid en overtuigd te zijn van de noodzaak zich op vereenvoudiging van het 

                                               
1 PB C 279 van 1.10.1999, blz. 229.
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wetgevingsproces van de Europese Unie te richten onder eerbiediging van de rechtsorde van de 
Unie; 

2. is ingenomen met de herziene Verklaring die verbetering brengt in zowel structuur als inhoud 
van de Verklaring van 1999 door toevoeging van een aantal belangrijke bepalingen die het 
document in overeenstemming brengen met de bestaande beste praktijken en die de 
samenwerking tussen de drie instellingen moeten versterken, teneinde de doelmatigheid en de 
kwaliteit van de EU-wetgeving te verbeteren;

3. wenst dat het Parlement een methode aanneemt die eenheid brengt in de praktijken die de 
parlementscommissies bij de trilogen volgen, door een aantal regels te stellen inzake de 
samenstelling van parlementaire delegaties en de geheimhoudingsplicht in verband met hun 
werkzaamheden;

4. waardeert in het bijzonder de volgende verbeteringen in de herziene Verklaring:

(a) de nieuwe bepalingen inzake het bijwonen van de vergaderingen van de parlementaire 
commissies door vertegenwoordigers van het Raadsvoorzitterschap en inzake verzoeken 
om informatie over het standpunt van de Raad, tezamen een stap vooruit naar verbetering 
van de dialoog tussen de twee geledingen van de wetgevende macht,

(b) erkenning van de praktijk dat overeenstemming die na informele onderhandelingen tussen 
de instellingen is bereikt in de vorm van een briefwisseling wordt uitgewerkt,

(c) bevestiging van het beginsel dat de diensten van Parlement en Raad bij de juridisch-
taalkundige revisie worden geacht op gelijke voet samen te werken,

(d) de afspraak dat de ondertekening van belangrijke goedgekeurde besluiten voor zover 
mogelijk plaatsvindt in een gezamenlijke plechtigheid in bijzijn van de media en dat 
succesvolle resultaten van de betrokken werkzaamheden in gezamenlijke 
persmededelingen en persconferenties worden aangekondigd;

5. is ervan overtuigd dat de herziene Verklaring de transparantie en openbare verantwoording van 
de wetgevende werkzaamheden in het kader van de medebeslissingsprocedure nog verder zal 
doen toenemen;

6. hecht zijn goedkeuring aan de herziene Verklaring die bij dit besluit is gevoegd en besluit de 
herziene Verklaring als bijlage bij zijn Reglement te voegen; pleit voor publicatie van de 
herziene Verklaring in het Publicatieblad van de Europese Unie; 

7. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit met de bijlage te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie.
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BIJLAGE
EUROPEES PARLEMENT

RAAD

COMMISSIE

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING OVER DE WIJZE VAN UITVOERING VAN 
DE MEDEBESLISSINGSPROCEDURE (ARTIKEL 251 VAN HET EG-VERDRAG) 

ALGEMENE BEGINSELEN

1. Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, hierna tezamen "de instellingen" genoemd, 
stellen vast dat de huidige contacten tussen het voorzitterschap van de Raad, de Commissie en de 
voorzitters van de bevoegde commissies en/of de rapporteurs van het Europees Parlement, alsmede 
tussen de medevoorzitters van het Bemiddelingscomité hun nut hebben bewezen.

2. De instellingen bevestigen, dat deze contacten die zich in alle stadia van de 
medebeslissingsprocedure hebben ontwikkeld, ook in de toekomst moeten worden aangemoedigd. 
De instellingen verplichten zich ertoe, hun werkmethoden te bestuderen, om een nog doelmatiger 
gebruik te maken van de volle draagwijdte van de in het EG-Verdrag vastgestelde 
medebeslissingsprocedure. 

3. In deze gemeenschappelijke verklaring worden deze werkmethoden en de wijze van uitvoering 
ervan nader toegelicht. Zij vormt een aanvulling op het Interinstitutionele Akkoord "Beter 
wetgeven"1 en met name op de daarin opgenomen bepalingen ten aanzien van de 
medebeslissingsprocedure. De instellingen verplichten zich ertoe, deze toezeggingen volledig na te 
komen overeenkomstig de beginselen van transparantie, controleerbaarheid en doelmatigheid. In dit 
opzicht moeten de instellingen er bijzonder op letten, dat er vooruitgang wordt geboekt ten aanzien 
van vereenvoudigingsvoorstellen en tegelijkertijd de Gemeenschapswetgeving wordt nageleefd.

4. De instellingen werken gedurende de gehele procedure loyaal samen om hun standpunten zo 
dicht mogelijk tot elkaar te brengen, en aldus indien nodig de weg vrij te maken voor de aanneming 
van het betrokken besluit in een vroeg stadium van de procedure.

5. Hiertoe werken zij door adequate interinstitutionele contacten samen, om in alle stadia van de 
medebeslissingsprocedure de voortgang van de werkzaamheden te controleren en de mate van 
overeenstemming te analyseren.

6. De instellingen verplichten zich, overeenkomstig hun Reglementen van orde, tot de regelmatige 
uitwisseling van gegevens over de voortgang van de medebeslissingsdossiers. Zij zorgen ervoor, dat 
hun respectieve arbeidsprogramma's zo veel mogelijk worden gecoördineerd, opdat de procedures 
                                               
1 PB C 321  van 31.12.2003, blz.1
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op samenhangende en convergente wijze kunnen worden gevoerd. Zij zullen daarom pogen een 
indicatief tijdschema op te stellen voor de diverse fasen voorafgaand aan de definitieve aanneming 
van de diverse wetgevingsvoorstellen, terwijl zij ten volle rekening houden met de politieke aard 
van de besluitvormingsprocedure.

7. De samenwerking tussen de instellingen in het kader van de medebeslissing neemt dikwijls de 
vorm aan van driepartijenbijeenkomsten ("trialogen"). Dit trialogenstelsel heeft zijn 
levensvatbaarheid en soepelheid aangetoond, doordat het de mogelijkheden voor een 
overeenstemming tijdens de eerste en de tweede lezing aanzienlijk heeft doen toenemen en heeft 
bijgedragen tot de voorbereiding van de werkzaamheden van het Bemiddelingscomité.

8. Deze trialogen vinden meestal plaats in een informeel kader. Zij kunnen in iedere fase van de 
procedure en op verschillende niveaus van vertegenwoordiging worden gehouden, afhankelijk van 
de aard van de verwachte bespreking. Iedere instelling wijst in overeenstemming met  haar eigen 
Reglement van orde haar deelnemers aan iedere bijeenkomst aan, stelt haar mandaat voor de 
onderhandelingen vast, en stelt de andere instellingen tijdig van nadere gegevens betreffende de 
bijeenkomsten in kennis.

9. Voor zover mogelijk, worden alle ter bespreking tijdens een volgende bijeenkomst ingediende 
ontwerpcompromisteksten vooraf aan alle deelnemers ter beschikking gesteld. Ter vergroting van 
de transparantie worden trialogen die in het Europees Parlement en de Raad plaats hebben, indien 
mogelijk aangekondigd.

10. Het voorzitterschap van de Raad streeft ernaar, de vergaderingen van de parlementaire 
commissies bij te wonen. Het neemt alle verzoeken die het ontvangt, zorgvuldig in overweging, ten 
einde, indien nodig, gegevens aangaande het standpunt van de Raad te verstrekken.

EERSTE LEZING

11. De instellingen werken loyaal samen om hun standpunten zo dicht mogelijk tot elkaar te 
brengen, opdat de besluiten zo mogelijk in eerste lezing kunnen worden aangenomen.

Overeenstemming in de fase van de eerste lezing in het Europees Parlement

12. De nodige contacten worden gelegd om het voeren van de procedure tijdens de eerste lezing te 
vergemakkelijken. 

13. De Commissie vergemakkelijkt deze contacten en oefent haar recht van initiatief op 
constructieve wijze uit, teneinde de standpunten van het Europees Parlement en de Raad tot elkaar 
te brengen, met inachtneming van het interinstitutionele evenwicht en de rol die het Verdrag haar 
toekent.

14. Wanneer overeenstemming wordt bereikt door informele onderhandelingen tijdens trialogen, 
doet de voorzitter van het COREPER de voorzitter van de betrokken parlementaire commissie in 
een schrijven bijzonderheden toekomen inzake de inhoud van de overeenstemming in de vorm van 
amendementen op het voorstel van de Commissie. In dit schrijven wordt kennis gegeven van de 
bereidheid van de Raad, deze resultaten, na juridisch-taalkundige controle, te aanvaarden indien zij 
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door de stemming in de plenaire vergadering worden bevestigd. Een afschrift van het schrijven 
wordt aan de Commissie toegezonden.

15. In dit verband moeten wanneer de sluiting van een dossier in eerste lezing op handen is, de 
gegevens over het voornemen tot overeenstemming te komen,  zo spoedig mogelijk beschikbaar 
worden gesteld.

Overeenstemming in de fase van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad

16. Indien tijdens de eerste lezing in het Europees Parlement geen overeenstemming wordt bereikt, 
kunnen de contacten worden voortgezet om in de fase van het gemeenschappelijk standpunt tot 
overeenstemming te komen.

17. De Commissie vergemakkelijkt deze contacten en oefent haar recht van initiatief op 
constructieve wijze uit, teneinde de standpunten van het Europees Parlement en de Raad tot elkaar 
te brengen, met inachtneming van het interinstitutionele evenwicht en de rol die het Verdrag haar 
toekent.

18. Wanneer in dit stadium overeenstemming wordt bereikt,  doet de voorzitter van de betrokken 
parlementaire commissie de voorzitter van het COREPER in een schrijven zijn aanbeveling aan de 
plenaire vergadering toekomen, het gemeenschappelijk standpunt van de Raad zonder 
amendementen te aanvaarden, mits het wordt bevestigd door de Raad en juridisch-taalkundig wordt 
gecontroleerd. Een afschrift van het schrijven wordt aan de Commissie toegezonden.

TWEEDE LEZING

19. In zijn toelichting zet de Raad zo duidelijk mogelijk de redenen uiteen, die hem tot de 
vaststelling van zijn gemeenschappelijk standpunt hebben geleid. Tijdens de tweede lezing houdt 
het Europees Parlement zoveel mogelijk met deze redengeving rekening, alsmede met het advies 
van de Commissie.

20. Alvorens het gemeenschappelijk standpunt te verzenden, tracht de Raad in overleg met het 
Europees Parlement en de Commissie de datum van verzending te bezien om de grootst mogelijke 
doelmatigheid van de wetgevingsprocedure tijdens de tweede lezing te waarborgen.

Overeenstemming in de fase van de tweede lezing in het Europees Parlement

21. Met het oog op een beter begrip van elkaars standpunten en een zo spoedig mogelijke voltooiing 
van de wetgevingsprocedure, zullen de passende contacten worden voortgezet, zodra het 
gemeenschappelijk standpunt aan het Europees Parlement is toegezonden.

22. De Commissie vergemakkelijkt deze contacten en geeft haar advies, teneinde de standpunten 
van het Europees Parlement en de Raad tot elkaar te brengen, met inachtneming van het 
interinstitutionele evenwicht en de rol die het Verdrag haar toekent.

23. Wanneer door informele onderhandelingen tijdens de trialogen overeenstemming wordt bereikt, 
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doet de voorzitter van het COREPER de voorzitter van de betrokken parlementaire commissie in 
een schrijven de bijzonderheden toekomen inzake de inhoud van de overeenstemming in de vorm 
van amendementen op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad. In dit schrijven wordt kennis 
gegeven van de bereidheid van de Raad, deze resultaten, na juridisch-taalkundige controle, te 
aanvaarden indien deze door de stemming in de plenaire vergadering worden bevestigd. Een 
afschrift van dat schrijven wordt aan de Commissie toegezonden.

BEMIDDELING

24. Indien het duidelijk wordt, dat de Raad tijdens de tweede lezing niet alle amendementen van het 
Europees Parlement zal kunnen aanvaarden en wanneer de Raad bereid is zijn standpunt voor te 
leggen, zal een eerste trialoog worden georganiseerd. Iedere instelling wijst, in overeenstemming 
met haar eigen Reglement van orde, haar deelnemers aan iedere bijeenkomst aan en stelt haar 
mandaat voor de onderhandelingen vast. De Commissie stelt de twee delegaties zo spoedig 
mogelijk in kennis van haar voornemens met betrekking tot haar advies inzake de amendementen 
van het Europees Parlement in tweede lezing.

25. De trialogen vinden gedurende de gehele bemiddelingsprocedure plaats, om de nog niet 
afgedane problemen op te lossen en het bereiken van overeenstemming in het Bemiddelingscomité 
voor te bereiden. De uitkomsten van de trialogen worden besproken en eventueel goedgekeurd 
tijdens de bijeenkomsten van iedere instelling.

26. Het Bemiddelingscomité wordt door de voorzitter van de Raad in overeenstemming met de 
voorzitter van het Europees Parlement en met inachtneming van het Verdrag bijeengeroepen.

27. De Commissie neemt aan de bemiddelingswerkzaamheden deel en neemt alle nodige 
initiatieven om de standpunten van het Europees Parlement en de Raad tot elkaar te brengen. Deze 
initiatieven kunnen bestaan in ontwerpcompromisteksten op de grondslag van de standpunten van 
het Europees Parlement en de Raad, met inachtneming van de rol die het Verdrag aan de 
Commissie toekent.

28. Het voorzitterschap van het Bemiddelingscomité wordt door de voorzitter van het Europees 
Parlement en de voorzitter van de Raad gezamenlijk bekleed. De vergaderingen van het comité 
worden beurtelings door de medevoorzitters voorgezeten.

29. De data waarop het Bemiddelingscomité vergadert en de agenda worden door de 
medevoorzitters in onderlinge overeenstemming vastgesteld, opdat het Bemiddelingscomité 
gedurende de gehele bemiddelingsprocedure doelmatig kan werken. De Commissie wordt over de 
beoogde data geraadpleegd. Het Europees Parlement en de Raad wijzen passende data voor de 
bemiddelingswerkzaamheden aan en delen deze aan de Commissie mede.

30. De medevoorzitters kunnen een aantal dossiers  op de agenda van elke vergadering van het 
Bemiddelingscomité plaatsen. Behoudens het hoofdonderwerp ("B-punt"), waarover nog geen 
overeenstemming is bereikt, kunnen bemiddelingsprocedures over andere onderwerpen worden 
geopend en/of gesloten zonder dat deze onderwerpen worden besproken("A-punt").

31. Het Europees Parlement en de Raad houden, met inachtneming van de bepalingen van het 
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Verdrag inzake de termijnen, zoveel mogelijk rekening met de eisen van de tijdschema's, met name 
die betreffende de onderbrekingen van de werkzaamheden van de instellingen en de verkiezingen 
van het Europees Parlement. In ieder geval dient de onderbreking van de werkzaamheden zo kort 
mogelijk te zijn.

32. Het Bemiddelingscomité komt beurtelings in de gebouwen van het Europees Parlement en die 
van de Raad bijeen, opdat de voorzieningen, waaronder de vertolkingsfaciliteiten, gelijkelijk 
worden gebruikt.

33. Het Bemiddelingscomité beschikt over het voorstel van de Commissie, het gemeenschappelijk 
standpunt van de Raad en het advies van de Commissie dienaangaande, de door het Europees 
Parlement voorgestelde amendementen, het advies van de Commissie over deze amendementen 
alsmede over een gemeenschappelijk werkdocument van de delegaties van het Europees Parlement 
en de Raad. Dit werkdocument moet de gebruikers in staat stellen, de desbetreffende thema's 
gemakkelijk te vinden en er op doelmatige wijze naar te verwijzen. De Commissie dient haar advies 
in den regel in binnen drie weken na de officiële ontvangst van de uitslag van de stemming van het 
Europees Parlement en uiterlijk bij de aanvang van de bemiddelingswerkzaamheden.

34. De medevoorzitters kunnen het Bemiddelingscomité teksten ter goedkeuring voorleggen.

35. De overeenstemming over een gemeenschappelijke tekst wordt vastgesteld tijdens een 
vergadering van het Bemiddelingscomité of nadien bij briefwisseling tussen de medevoorzitters. 
Een afschrift van deze briefwisseling wordt aan de Commissie toegezonden.

36. Wanneer het Bemiddelingscomité overeenstemming over een gemeenschappelijke tekst bereikt, 
wordt deze tekst, na juridisch-taalkundige afwerking, ter officiële goedkeuring aan de 
medevoorzitters voorgelegd. In uitzonderlijke gevallen kan een ontwerp voor een 
gemeenschappelijke tekst, met het oog op de naleving van de termijnen, echter aan de 
medevoorzitters ter goedkeuring worden voorgelegd.

37. De medevoorzitters zenden de aldus goedgekeurde gemeenschappelijke tekst bij gezamenlijk 
ondertekende brief door aan de voorzitters van het Europees Parlement en van de Raad. Bereikt het 
Bemiddelingscomité geen overeenstemming over een gemeenschappelijke tekst, dan stellen de 
medevoorzitters de voorzitters van het Europees Parlement en van de Raad hiervan bij een 
gezamenlijk ondertekende brief in kennis. Deze brieven fungeren als notulen. Een afschrift van 
deze brieven wordt de Commissie ter kennisneming toegezonden. De tijdens de 
bemiddelingsprocedure gebruikte werkdocumenten zijn, zodra de procedure is gesloten, 
beschikbaar in het register van iedere instelling.

38. Het secretariaat van het Bemiddelingscomité wordt gezamenlijk gevoerd door het Secretariaat-
generaal van het Europees Parlement en het Secretariaat-generaal van de Raad, in samenwerking 
met het Secretariaat-generaal van de Commissie.

 ALGEMENE BEPALINGEN

39. Wanneer het Europees Parlement of de Raad het van wezenlijk belang achten, de in artikel 251 
van het Verdrag bedoelde termijnen te verlengen, stellen zij de voorzitter van de andere instelling, 
alsmede de Commissie hiervan in kennis.
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40. Wanneer tijdens de eerste of tweede lezing of tijdens de bemiddeling overeenstemming wordt 
bereikt, wordt de overeengekomen tekst door de juridisch-taalkundige diensten van het Europees 
Parlement en de Raad, in nauwe samenwerking en in onderlinge overeenstemming, afgewerkt.

41. Wanneer een tekst is overeengekomen, worden hierin geen wijzigingen aangebracht zonder dat 
het Europees Parlement en de Raad hiermee op het vereiste niveau uitdrukkelijk hebben ingestemd.

42. Bij de vaststelling van de definitieve versie wordt naar behoren rekening gehouden met de 
verschillende procedures van het Europees Parlement en de Raad, met name ten aanzien van de 
termijnen voor de beëindiging van de interne procedures. De instellingen verplichten zich ertoe, de 
voor de juridisch-taalkundige afwerking van de besluiten bepaalde termijnen, niet te gebruiken om 
de besprekingen over de inhoudelijke vraagstukken te heropenen.

43. Het Europees Parlement en de Raad komen tot overeenstemming over de gemeenschappelijke 
presentatie van de teksten die deze instellingen gezamenlijk hebben opgesteld.

44. Voor zover mogelijk, verplichten de instellingen zich ertoe, wederzijds aanvaardbare 
standaardzinnen op te nemen in de in het kader van de medebeslissing aangenomen besluiten, met 
name ten aanzien van de bepalingen inzake de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden 
(overeenkomstig het 'comitologie'-besluit1), de inwerkingtreding, omzetting en toepassing van 
besluiten, en de eerbiediging van het recht van initiatief van de Commissie.

45. De instellingen streven ernaar, een gezamenlijke persconferentie te houden om het welslagen 
van de wetgevingsprocedure tijdens de eerste en tweede lezing of in het kader van de bemiddeling 
aan te kondigen. Zij streven er eveneens naar, gezamenlijke persmededelingen uit te geven.

46. Nadat het Europees Parlement en de Raad het wetgevingsbesluit volgens de 
medebeslissingsprocedure hebben aangenomen, wordt het de voorzitter van het Europees 
Parlement, de voorzitter van de Raad alsmede de secretarissen-generaal van deze instellingen ter 
ondertekening voorgelegd.

47. De voorzitters van het Europees Parlement en de Raad ontvangen de tekst ter ondertekening in 
hun eigen taal en ondertekenen de tekst voor zover mogelijk samen tijdens een gezamenlijke 
plechtigheid, die iedere maand wordt georganiseerd om belangrijke besluiten in aanwezigheid van 
de media te tekenen.

48. De gezamenlijk ondertekende tekst wordt verzonden ter bekendmaking in het Publicatieblad 
van de Europese Unie. De bekendmaking volgt in den regel binnen twee maanden na de aanneming 
van het wetgevingsbesluit door het Europees Parlement en de Raad.

49. Wanneer een van de instellingen een schrijffout of kennelijke fout vaststelt in een tekst (of in
een van de taalversies daarvan), stelt zij de andere instellingen hiervan onmiddellijk in kennis. 
Wanneer deze fout een nog niet door het Europees Parlement of de Raad aangenomen besluit 

                                               
1 Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de 
uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (PB L 184 van 
17.7.1999, blz.23). Besluit gewijzid bij Besluit 2006/512/EG (PB L 200 van 27.7.2006, blz.11).
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betreft, stellen de juridisch-taalkundige diensten van het Europees Parlement en de Raad in nauwe 
samenwerking het vereiste corrigendum op. Wanneer de fout daarentegen een reeds door een van 
deze of beide instellingen aangenomen, al dan niet bekendgemaakt besluit betreft, stellen het 
Europees Parlement en de Raad in onderlinge overeenstemming een volgens hun respectieve 
procedures opgestelde rectificatie vast.
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Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 juli 2006 over het voorstel voor een 
Besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 1999/468/EG tot vaststelling van de 
voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden (2002/0298(CNS)) - Verslag Richard Corbett

Het Europees Parlement,

– gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en in het bijzonder het derde 
streepje van artikel 202 daarvan,

– gelet op Artikel I - 36, van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa1,

– gezien het voorstel van de Raad (10126/1/2006)2,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2002)0719)3 en het gewijzigde 
voorstel (COM(2004)0324)4,

– gezien zijn standpunt van 2 september 20035,

– andermaal geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 202 van het EG-Verdrag  
(C6-0190/2006),

– gelet op artikel 51 en artikel 55, lid 3 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A6-0236/2006),

1. keurt het voorstel van de Raad goed;

2. verzoekt de ten principale bevoegde commissie te onderzoeken of het nodig is het Reglement te 
veranderen, in het bijzonder artikel 81, teneinde het Parlement in staat te stellen gebruik te 
maken van zijn rechten volgens de nieuwe regelgevingsprocedure met toetsing volgens de best 
mogelijke voorwaarden;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit standpunt te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

                                               
1 PB C 310 van 16.1.2004, blz. 1.
2 Nog niet in het PB gepubliceerd.
3 Nog niet in het PB gepubliceerd.
4 Nog niet in het PB gepubliceerd.
5 PB C 76 E van 25.3.2004, blz. 82.
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Besluit van het Europees Parlement van 6 juli 2006 over het sluiten van een interinstitutionele 
overeenkomst die de vorm aanneemt van een gezamenlijke verklaring betreffende het voorstel 
voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 1999/468/EG tot vaststelling van de 
voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden (nieuwe regelgevingsprocedure met toetsing) (2006/2152(ACI)) -
Verslag Richard Corbett

Het Europees Parlement,

– gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese gemeenschap, in het bijzonder het derde 
streepje van artikel 202 daarvan,

– gezien het Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de 
voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden1,

– gezien het voorstel van de Commissie voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 
1999/468/EG (COM(2002)0719)2,

– gezien de verklaring van vorige voorzitter van de Commissie, de heer Prodi in het Europees 
Parlement op 5 februari 2002 ("de verklaring-Prodi" ),

– gezien zijn standpunt van 2 september 20033,

– verwijzend naar zijn resolutie van 5 februari 2002 over de tenuitvoerlegging van de financiële-
dienstenwetgeving4,

– gezien het gewijzigde voorstel van de Commissie (COM(2004)0324)5,

– gezien het voorstel van besluit van de Raad (10126/1/2006 - C6-0190/2006))6,

– gezien het ontwerp van gezamenlijke verklaring (10125/2006 - C6-0208/2006),

– gelet op artikel 120, lid 1 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A6-0237/2006),

Overwegende dat

A. de Raad en de Commissie vorige herfst instemden met open gesprekken over de mogelijkheden 

                                               
1 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
2 Nog niet in het PB gepubliceerd.
3 PB C 76 E van 25.3.2004, blz. 82.
4 PB C 284 E van 21.11.2002, blz. 115.
5 Nog niet in het PB gepubliceerd.
6 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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om de hervorming van de comitologieprocedures uit te voeren op basis van het gewijzigde 
voorstel van de Commissie,

B. de Conferentie van voorzitters op 10 november 2005 besloot om gesprekken te beginnen met de 
Raad en de Commissie over de comitologieprocedures en daartoe opdracht gaf aan de voorzitter 
van de Conferentie van comitévoorzitters en de rapporteur van het verantwoordelijke comité, 
die werd vernieuwd op 19 januari 2006,

C. deze gesprekken geleid hebben tot een ontwerp voor een nieuwe procedure en 
ontwerpverklaringen in verband met het besluit dat over deze procedure moet worden genomen,

D. het besluit een nieuwe procedure zal invoeren in het besluit van 1999 inzake comitologie, 
bekend als de "Regelgevingsprocedure met toetsing", die het Europees Parlement en de Raad 
het recht zullen geven om "quasi-wetgevende" maatregelen te onderzoeken waarbij een volgens 
medebeslissing aangenomen besluit op voet van gelijkheid wordt uitgevoerd en om die 
maatregelen te verwerpen,

E. het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europadat door alle staatshoofden en 
regeringsleiders is ondertekend, aan het Parlement het recht verleend om de delegatie van 
bevoegdheden in te trekken (artikel I-36); dat de definitieve compromistekst van een nieuwe 
regelgevingsprocedure met toetsing niet in een dergelijk recht voor het Parlement voorziet; dat 
het recht om een delegatie van bevoegdheden in te trekken derhalve een fundamenteel verzoek 
van het Europees Parlement blijft, iets wat met name via het Constitutioneel Verdrag kan 
worden ingewilligd;

F. het besluit vergezeld zal gaan van een gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie, een verklaring van de Commissie, op te nemen in de notulen van de 
Raad en verklaringen van de Commissie betreffende de tenuitvoerlegging en toepassing van de 
nieuwe procedure,

G. deze verklaringen belangrijke punten weergeven die in de onderhandelingen werden ingebracht
door de drie instellingen; dat zonder deze verklaringen het compromis over de nieuwe 
procedure niet bereikt zou zijn en het praktische gevolg ervan niet zou zijn gewaarborgd,

1. keurt het sluiten van de overeenkomst goed die de vorm aanneemt van een gezamenlijke 
verklaring, bijgevoegd bij dit besluit;

2. neemt kennis van de verklaring van de Commissie betreffende haar belofte om 
transparantiemaatregelen te nemen, gedaan in verband met de gezamenlijke verklaring;

3. neemt kennis van de verklaringen van de Commissie betreffende het taalregime en het 
beginpunt van de periode voor onderzoek en de afstemming van de vigerende bepalingen, 
gedaan bij dezelfde gelegenheid;

4. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie.
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Verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie
1. Het verheugt het Europees Parlement, de Raad en de Commissie dat het besluit van de Raad 

tot wijziging van Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de 
voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden1 binnenkort wordt aangenomen. De opneming in het besluit van 
1999 van een nieuwe procedure, gekend als "regelgevingsprocedure met toetsing", zal de 
wetgever de mogelijkheid bieden "quasi-wetgevende" maatregelen ter uitvoering van een 
volgens de medebeslissingsprocedure aangenomen besluit vooraf te toetsen.

2. Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie beklemtonen dat dit besluit binnen het 
bestek van het huidige verdrag een bevredigende horizontale oplossing biedt voor het verzoek 
van het Europees Parlement, de uitvoering van de volgens de medebeslissingsprocedure 
aangenomen wetgevingsbesluiten te toetsen.

3. Onverminderd de prerogatieven van de wetgevingsautoriteiten, zijn het Europees Parlement 
en de Raad het erover eens dat de beginselen van goede wetgeving vereisen dat aan de 
Commissie uitvoeringsbevoegdheden van onbeperkte duur worden verleend. Het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie zijn evenwel van oordeel dat, wanneer een aanpassing 
binnen een bepaalde termijn z'n beslag moet krijgen, de door de wetgever uitgeoefende 
controle zou kunnen worden versterkt door de opneming van een clausule waarin de 
Commissie wordt verzocht een voorstel tot herziening of intrekking van de bepalingen 
betreffende de delegatie van uitvoeringsbevoegdheden in te dienen.

4. Deze nieuwe procedure zal vanaf de inwerkingtreding worden toegepast op de "quasi-wet-
gevende" maatregelen waarin zal worden voorzien bij de besluiten die volgens de mede-
beslissingsprocedure zullen worden aangenomen, waaronder ook de maatregelen waarin 
wordt voorzien bij de besluiten die in de toekomst zullen worden aangenomen op het gebied 
van de financiële diensten ("Lamfalussy"-besluiten). Daarentegen vergt de toepassing van 
deze procedure op reeds geldende, volgens de medebeslissingsprocedure aangenomen 
besluiten dat deze besluiten volgens de geldende procedures worden aangepast, teneinde de in 
artikel 5 van Besluit 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure te vervangen door de 
regelgevingsprocedure met toetsing, telkens wanneer het gaat om maatregelen die onder de 
werkingssfeer van laatstgenoemde procedure vallen.

5. Volgens het Europees Parlement, de Raad en de Commissie moeten de volgende besluiten 
dringend worden aangepast:
a) Verordening 2006/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 

inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen (nog niet verschenen in 
het Publicatieblad)

b) Richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 tot 
herschikking van Richtlijn 93/6/EEG van de Raad van 15 maart 1993 inzake de 
kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen (nog 
niet verschenen in het Publicatieblad)

c) Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot herschikking van Richtlijn 
2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 maart 2000 betreffende 
de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen (nog 
niet verschenen in het Publicatieblad)

d) Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 
betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde 

                                               
1 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de 
Raad en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad (PB L 157 van 
9.6.2006, blz. 87)

e) Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 
15 maart 2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de 
overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (PB L 105 van 
13.4.2006, blz. 1)

f) Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 
tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme (PB L 309 van 25.11.2005, blz. 15)

g) Richtlijn 2005/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2005 
betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake 
ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten en tot wijziging van 
Richtlijn 92/42/EEG van de Raad en de Richtlijnen 96/57/EG en 2000/55/EG van het 
Europees Parlement en de Raad (PB L 191 van 22.7.2005, blz. 29)

h) Richtlijn 2005/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2005 tot 
wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG, 85/611/EEG, 91/675/EEG, 92/49/EEG en 
93/6/EEG van de Raad en de Richtlijnen 94/19/EG, 98/78/EG, 2000/12/EG, 
2001/34/EG, 2002/83/EG en 2002/87/EG met het oog op de instelling van een 
nieuwe comitéstructuur voor financiële diensten (PB L 79 van 24.3.2005, blz. 9)

i) Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 
23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan 
bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van 
plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG 
van de Raad (PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1)

j) Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie 
over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde 
markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PB L 390 van 
31.12.2004, blz. 38)

k) Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 
betreffende markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 
85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het 
Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG 
van de Raad (PB L 145 van 30.4.2004, blz. 1)

l) Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 
betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het 
publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en tot wijziging van 
Richtlijn 2001/34/EG (PB L 345 van 31.12.2003, blz. 64)

m) Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 
22 september 2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders 
(PB L 268 van 18.10.2003, blz. 1)

n) Richtlijn 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 juni 2003 
betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor 
bedrĳfspensioenvoorziening (PB L 235 van 23.9.2003, blz. 10)

o) Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 
betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik) (PB 
L 96 van 12.4.2003, blz. 16)
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p) Richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003 
betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (PB L 37 
van 13.2.2003, blz. 24)

q) Richtlijn 2002/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003 
betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische 
en elektronische apparatuur (PB L 37 van 13.2.2003, blz. 19)

r) Richtlijn 2002/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 
betreffende het aanvullende toezicht op kredietinstellingen, 
verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen in een financieel 
conglomeraat en tot wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG, 79/267/EEG, 
92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG en 93/22/EEG van de Raad en van de Richtlijnen 
98/78/EG en 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 35 van 
11.2.2003, blz. 1)

s) Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 
19 juli 2002 betreffende de toepassing van internationale standaarden voor 
jaarrekeningen (PB L 243 van 11.9.2002, blz. 1)

t) Richtlijn 2001/107/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 januari 2002 
tot wijziging van Richtlijn 85/611/EEG van de Raad tot coördinatie van de wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve 
belegging in effecten (icbe's) met het oog op de reglementering van 
beheermaatschappijen en vereenvoudigde prospectussen (PB L 41 van 13.2.2002, 
blz. 20)

u) Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 
tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik (PB L 311 van 28.11.2001, blz. 67)

v) Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 maart 2001 
inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het 
milieu en tot intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad (PB L 106 van 
17.4.2001, blz. 1)

w) Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 
tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het 
waterbeleid (PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1)

x) Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
18 september 2000 betreffende autowrakken (PB L 269 van 21.10.2000, blz. 34)

y) Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 
betreffende het op de markt brengen van biociden (PB L 123 van 24.4.1998, blz. 1).

De Commissie heeft te kennen gegeven dat zij daartoe bij het Europees Parlement en de Raad 
voorstellen tot wijziging van de bovengenoemde besluiten zal indienen, teneinde er de 
regelgevingsprocedure met toetsing in op te nemen en, als gevolg daarvan, eventuele 
bepalingen van deze besluiten die in een beperking in de tijd van de delegatie van de 
uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie voorzien, in te trekken. Het Europees Parlement 
en de Raad zullen erop toezien dat deze voorstellen met de grootste spoed worden 
aangenomen.

6. Overeenkomstig het Interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven"1 van 16 december 2003 
herinneren het Europees Parlement, de Raad en de Commissie aan de belangrijke rol van de 
uitvoeringsmaatregelen in de wetgeving. Zij zijn tevens van oordeel dat de algemene 

                                               
1 PB C 321 van 31.12.2003, blz. 1.
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beginselen van het Interinstitutioneel akkoord van 22 december 1998 betreffende de 
gemeenschappelijke richtsnoeren voor de redactionele kwaliteit van de communautaire 
wetgeving1 in elk geval van toepassing dienen te zijn op de maatregelen van algemene 
strekking die volgens de nieuwe regelgevingsprocedure met toetsing worden aangenomen.

                                               
1 PB C 73 van 17.3.1999, blz. 1.
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Besluit van het Europees Parlement van 8 mei 2008 over de sluiting van een interinstitutioneel 
akkoord tussen het Europees Parlement en de Commissie over de wĳze van toepassing van 
Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999, als gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG van 
22 juli 2006, tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie 
verleende uitvoeringsbevoegdheden (2008/2002(ACI)) - Verslag Monica Frassoni

BIJLAGE

EUROPEES PARLEMENT
COMMISSIE

AKKOORD TUSSEN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE COMMISSIE

betreffende de wĳze van toepassing van Besluit 1999/468/EG van de Raad vaststelling van de 
voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende 

uitvoeringsbevoegdheden, gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG van 22 juli 2006

Verstrekking van gegevens aan het Europees Parlement

1. Krachtens artikel 7, lid 3, van Besluit 1999/468/EG1, houdt de Commissie het Europees 
Parlement regelmatig op de hoogte van de werkzaamheden van de comités2, en wel op een wijze die 
de transparantie van het systeem van toezending waarborgt, alsook een opgave van de toegezonden 
gegevens en van de onderscheiden fasen van de procedure mogelijk maakt. Te dien einde ontvangt 
het Parlement, tegelĳk met de leden van de comités en onder dezelfde voorwaarden, de 
ontwerpagenda's van de vergaderingen en de ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die deze 
comités worden voorgelegd krachtens de volgens de procedure van artikel 251 van het EG-Verdrag 
vastgestelde basisbesluiten, alsmede de uitslagen van de stemmingen, beknopte verslagen van de 
vergaderingen en de lĳsten van de instanties en organisaties waartoe de personen behoren die door 
de lidstaten zĳn aangewezen om hen te vertegenwoordigen.

Register

2. De Commissie stelt een register in van alle documenten die het Europees Parlement worden 

                                               
1 PB L 184, 17.7.1999, blz. 23. Besluit gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG (PB L 200 van 22.7.2006, blz. 

11).
2 In dit akkoord verwijst het woord 'comité ' naar de comités die overeenkomstig Besluit 1999/468/EG zijn 

ingesteld.
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toegezonden1. Het Europees Parlement heeft rechtstreekse toegang tot dit register. Overeenkomstig 
artikel 7, lid 5, van Besluit 1999/468/EG, worden de gegevens van alle aan het Europees Parlement 
toegezonden documenten openbaar gemaakt.

3. Overeenkomstig de toezeggingen die de Commissie heeft gedaan in haar verklaring over artikel
7, lid 3, van Besluit 1999/468/EG2, maakt, zodra aan de technische voorwaarden hiervoor is 
voldaan, het in punt 2 bedoelde register het volgende mogelijk:

- een duidelijke opgave van de documenten waarop dezelfde procedure van toepassing is en alle 
wijzigingen betreffende de uitvoeringsmaatregelen in elke fase van de procedure;

- een opgave van de fase van de procedure en het tijdschema;

- het maken van een duidelijk onderscheid tussen de ontwerpmaatregelen die het Europees 
Parlement op hetzelfde tijdstip als de leden van het comité uit hoofde van het recht op 
gegevensverstrekking ontvangt, en het aan het Europees Parlement toegezonden definitieve ontwerp 
na het advies van het comité;

- een duidelijke vaststelling van alle wijzigingen ten opzichte van de reeds aan het Europees 
Parlement toegezonden documenten.

4. Wanneer het Europees Parlement en de Commissie, na een overgangsperiode die ingaat bij de 
inwerkingtreding van dit akkoord, concluderen dat het systeem op bevredigende wijze functioneert, 
geschiedt de toezending van documenten aan het Europees Parlement door middel van een 
elektronische kennisgeving, die een link bevat naar het in punt 2 bedoelde register. Dit besluit wordt 
genomen door middel van een briefwisseling tussen de voorzitters van beide instellingen. 
Gedurende de overgangsperiode worden de documenten aan het Europees Parlement toegezonden 
als bijlage bij een elektronisch postbericht.

5. Voorts stemt de Commissie ermee in het Europees Parlement op verzoek van zĳn bevoegde 
parlementaire commissie, ter kennisneming, specifieke ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen toe 
te zenden waarvan de basisbesluiten niet volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag zĳn 
vastgesteld, maar die voor het Europees Parlement van bĳzonder belang zĳn. Deze maatregelen 
worden opgenomen in het in punt 2 bedoelde register, met een kennisgeving aan het Europees 
Parlement.

6. Naast de in punt 1 bedoelde beknopte verslagen van de vergaderingen, kan het Europees 
Parlement om inzage in de notulen van de comités verzoeken3. De Commissie onderzoekt elk 
verzoek per geval, volgens de in bijlage 1 bij het Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het 
Europees Parlement en de Commissie4 vastgestelde regels.

Vertrouwelijke documenten
                                               
1 De streefdatum voor de instelling van het register is 31 maart 2008.
2 PB C 171 van 22.7.2006, blz. 21.
3 Zie het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 19 juli 1999, zaak T-188/97, 
Rothmans/ Commissie, Jurispr. 1999, blz. II-2463.
4 PB C 121 van 24.4.2004, blz. 122.
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7 Vertrouwelĳke documenten worden behandeld volgens de interne administratieve procedures die 
elke instelling daartoe heeft vastgesteld, zodat alle nodige waarborgen worden geboden.
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Resoluties van het Europees Parlement op grond 
van  artikel 8 van Besluit 1999/468/EG

8. Op grond van artikel 8 van Besluit 1999/468/EG kan het Europees Parlement in een met redenen 
omklede resolutie verklaren, dat een ontwerp van maatregelen ter uitvoering van een volgens de 
procedure van artikel 251 van het Verdrag vastgesteld basisbesluit, de bĳ dit basisbesluit verleende 
uitvoeringsbevoegdheden overschrĳdt.

9. Het Europees Parlement neemt deze resoluties aan overeenkomstig zijn Reglement, binnen een 
termĳn van een maand na ontvangst van het definitieve ontwerp van uitvoeringsmaatregelen in de 
aan de leden van het betrokken comité voorgelegde taalversies.

10. Het Europees Parlement en de Commissie komen overeen, dat er permanent een kortere termijn 
moet worden vastgesteld voor bepaalde typen urgente uitvoeringsmaatregelen waarover in het 
belang van een goed beheer een sneller besluit moet worden genomen. Dit geldt in het bijzonder 
voor bepaalde typen maatregelen met betrekking tot het externe beleid, met inbegrip van 
humanitaire en noodhulp, de bescherming van de gezondheid en van de veiligheid, alsmede de 
uitzonderingen op de voorschriften inzake het plaatsen van overheidsopdrachten. De betrokken 
typen maatregelen en de hiervoor geldende termijnen worden vastgelegd in een akkoord tussen het 
lid van de Commissie en de voorzitter van de bevoegde parlementaire commissie. Dit soort 
akkoorden kan op elk tijdstip door elk van beide partijen worden opgezegd.

11. Behoudens de in punt 10 bedoelde gevallen, is de termĳn korter in urgente gevallen alsmede 
wanneer het gaat om maatregelen van dagelĳks beheer en/of met een beperkte geldigheidsduur. In 
uiterst urgente gevallen, met name om redenen in verband met de volksgezondheid, kan de termĳn 
zeer kort zĳn. Het bevoegde lid van de Commissie stelt met opgave van redenen de termĳn vast. 
Het Europees Parlement kan vervolgens een procedure volgen waarbĳ de toepassing van artikel 8 
van Besluit 1999/468/EG aan zĳn bevoegde parlementaire commissie kan worden gedelegeerd, die 
de Commissie binnen de betrokken termijn kan antwoorden.

12. Zodra de diensten van de Commissie voorzien, dat onder de punten 10 en 11 vallende 
ontwerpmaatregelen eventueel aan een comité moeten worden voorgelegd, delen zij dit informeel 
aan het secretariaat van de bevoegde parlementaire commissie of commissies mede. Zodra de eerste 
versie van de ontwerpmaatregelen aan de leden van het comité is voorgelegd, stellen de diensten 
van de Commissie het secretariaat van die parlementaire commissie of commissies in kennis van de 
urgentie ervan en van de termijnen die gelden wanneer het definitieve ontwerp is voorgelegd.

13. Na de aanneming door het Europees Parlement van een in punt 8 bedoelde resolutie, of een in 
punt 11 bedoeld antwoord stelt het bevoegde lid van de Commissie het Europees Parlement of 
eventueel de bevoegde parlementaire commissie in kennis van het gevolg dat de Commissie 
voornemens is hieraan te geven.

14. De in de punten 10 tot en met 13 bedoelde gegevens worden opgenomen in het register.

Regelgevingsprocedure met toetsing
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15. Wanneer de regelgevingsprocedure met toetsing van toepassing is, stelt de Commissie, na de 
stemming in het comité, het Europees Parlement in kennis van de geldende termijnen. 
Onverminderd punt 16 beginnen deze termijnen pas te lopen vanaf de datum waarop het Europees 
Parlement alle taalversies heeft ontvangen.

16. Wanneer ingekorte termijnen gelden (artikel 5 bis, lid 5, onder b), van Besluit 1999/468/EG) en 
in urgente gevallen (artikel 5 bis, lid 6, van Besluit 1999/468/EG), begint de termijn te lopen vanaf 
de datum van ontvangst door het Europees Parlement van het definitieve ontwerp van 
uitvoeringsmaatregelen in de aan de leden van het comité voorgelegde taalversies, behoudens 
bezwaar van de voorzitter van de parlementaire commissie. De Commissie tracht in elk geval alle 
taalversies zo spoedig mogelijk aan het Europees Parlement te zenden. Zodra de diensten van de 
Commissie voorzien, dat de onder artikel 5 bis, lid 5, onder b), en lid 6, vallende 
ontwerpmaatregelen eventueel aan een comité moeten worden voorgelegd, delen zij dit informeel 
aan het secretariaat van de bevoegde parlementaire commissie of commissies mede.

Financiële diensten

17. Overeenkomstig haar verklaring over artikel 7, lid 3, van Besluit 1999/468/EG verbindt de 
Commissie zich met betrekking tot financiële diensten ertoe:

- de functionaris van de Commissie die een vergadering van een comité voorzit, het Europees 
Parlement na elke vergadering van het comité desgevraagd verslag te doen uitbrengen over alle 
besprekingen over de aan het comité voorgelegde ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen;

- eventuele vragen over de besprekingen betreffende aan een comité voorgelegde 
uitvoeringsbepalingen mondeling of schriftelijk te beantwoorden.

Ten slotte zorgt de Commissie ervoor, dat de toezeggingen die zijn gedaan tijdens de plenaire 
vergadering van het Parlement op 5 februari 20021 en een tweede maal tijdens de plenaire 
vergadering van 31 maart 20042, alsmede de toezeggingen in de punten 1 tot en met 7 van de brief 
van 2 oktober 20013 van Commissielid Bolkestein aan de voorzitter van de Commissie 
economische en monetaire zaken van het Europees Parlement, worden nagekomen met betrekking 
tot de gehele sector financiële dienstverlening (met inbegrip van effecten, het bank- en 
verzekeringswezen, bedrijfspensioenen en boekhouding).

                                               
1 PB C 284 E van 21.11.2002, blz. 19.
2 PB C 103 E van 29.4.2004, blz. 446 en het Volledige verslag der vergaderingen (CRE) van de plenaire 

vergadering van het Parlement van 31 maart 2004, onder "Stemming".
3 PB C 284 E van 21.11.2002, blz. 83.
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Jaarrooster van parlementaire werkzaamheden

18. Behalve wanneer ingekorte termijnen gelden of in urgente gevallen, houdt de Commissie bij het 
toezenden van documenten krachtens dit akkoord rekening met de recesperioden van het Europees 
Parlement (winterreces, zomerreces en de Europese verkiezingen), teneinde te waarborgen dat het 
Parlement zijn prerogatieven  binnen de termijnen die in Besluit 1999/468/EG en dit akkoord zijn 
vastgelegd, kan uitoefenen.

Samenwerking tussen het Europees Parlement en de Commissie

19. De twee instellingen verklaren zich bereid, elkaar wederzijds bijstand te verlenen om te zorgen 
voor een volledige samenwerking bij de behandeling van bijzondere uitvoeringsmaatregelen. 
Hiertoe worden op administratief niveau de nodige contacten gelegd.

Vorige akkoorden

20. Het akkoord van 2000 tussen het Europees Parlement en de Commissie over de modaliteiten 
voor de toepassing van Besluit 1999/468/EG van de Raad1 wordt hierbij vervangen. Het Europees 
Parlement en de Commissie achten voor wat hen betreft de volgende akkoorden vervallen en 
derhalve niet meer van kracht: het akkoord Plumb/Delors van 1988, het akkoord 
Samland/Williamson van 1996 en de modus vivendi van 19942.

                                               
1 PB L 256 van 10.10.2000, blz. 19.
2 PB C 102 van 4.4.1996, blz. 1.
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Resolutie van het Europees Parlement van 18 juni 2008 over de aanneming van een besluit 
van het Europees Parlement tot wijziging van zijn Besluit 94/262/EGKS, EG, Euratom van 9 
maart 1994 inzake het statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden 
voor de uitoefening van zijn ambt (2006/2223(INI)) - Verslag Anneli Jäätteenmäki

Het Europees Parlement,

– gezien het schrijven van de Europese Ombudsman aan zijn Voorzitter d.d. 11 juli 2006,

– gezien het schrijven van zijn Voorzitter aan de Commissie constitutionele zaken d.d. 
21 september 2006,

– gelet op artikel 195, lid 4 van het EG-Verdrag,

– gelet op artikel 107 D, lid 4 van het Euratom-Verdrag,

– gelet op zijn Besluit 94/262/EGKS, EG, Euratom van 9 maart 1994 inzake het statuut van de 
Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt1, 
opgenomen in Bijlage X bij het Reglement van het Europees Parlement,

– gezien het advies van de Commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van Besluit 
94/262/EGKS, EG, Euratom, zoals goedgekeurd op zijn zitting van 22 april 20082,

– gezien de goedkeuring door de Raad van het gewijzigde ontwerpbesluit na de stemming,

– gelet op artikel 45, lid 2 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken en het advies van de Commissie 
verzoekschriften (A6-0076/2008),

1. hecht zijn goedkeuring aan het besluit tot wijziging van zijn Besluit 94/262/EGKS, EG, 
Euratom;

2. verzoekt zijn Voorzitter de definitieve versie van het Besluit tot wijziging van zijn Besluit 
94/262/EGKS, EG, Euratom, na zijn stemming van 22 april 2008 en 18 juni 2008 te publiceren 
in de aangenomen teksten, en deze versie, tesamen met deze resolutie, te doen toekomen aan de 
Raad en de Commissie;

3. verzoekt zijn Voorzitter ervoor zorg te dragen dat zijn besluit tot wijziging van zijn Besluit 
94/262/EGKS, EG, Euratom in het Publicatieblad van de Europese Unie wordt gepubliceerd.

                                               
1 PB L 113 van 4.5.1994, blz. 15. Besluit gewijzigd bij Besluit 2002/262/EG, EGKS, Euratom (PB L 92 

van 9.4.2002, blz. 13).
2 Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0129.
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Besluit van het Europees Parlement van 18 juni 2008 tot wijziging van Besluit 94/262/EGKS, EG, Euratom 
van 9 maart 1994 inzake het statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de 

uitoefening van zijn ambt 

HET EUROPEES PARLEMENT,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 195, lid 
4,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met 
name op artikel 107 D, lid 4,

Onder verwijzing naar het door het Europees Parlement op 22 april 20081 aangenomen 
ontwerpbesluit en de op 18 juni 20082 aangenomen resolutie en amendementen,

Gezien het advies van de Commissie,
Met goedkeuring van de Raad3,

Overwegende hetgeen volgt:
(1) Het Handvest van de grondrechten Europese Unie erkent het recht op goed bestuur als 
grondrecht van de Europese burgers.
(2) Het vertrouwen van de burgers in het vermogen van de Ombudsman om vermeende gevallen 
van wanbestuur grondig en onpartijdig te onderzoeken is van fundamenteel belang voor een 
succesvolle vervulling van zijn taken.

(3) Het is wenselijk om het statuut van de Ombudsman aan te passen teneinde iedere twijfel weg te 
nemen omtrent het vermogen van de Ombudsman om vermeende gevallen van wanbestuur grondig 
en onpartijdig te onderzoeken.
(4) Het is wenselijk om het statuut van de Ombudsman aan te passen teneinde rekening te kunnen 
houden met eventuele wijzigingen van de wettelijke bepalingen of ontwikkelingen in de rechtspraak 
inzake interventies van organen, bureaus en agentschappen van de Europese Unie in procedures 
voor het Hof van Justitie.

                                               
1 Nog niet gepubliceerd in het PB.
2 Nog niet gepubliceerd in het PB.
3 Besluit van de Raad van 12 juni 2008.
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(5) Het is wenselijk om het statuut van de Ombudsman aan te passen teneinde rekening te kunnen 
houden met de wijzigingen die in de afgelopen jaren zijn ingevoerd met betrekking tot de rol van de 
Europese instellingen en organen bij de bestrijding van fraude ten koste van de financiële belangen 
van de Europese Unie, met name met de oprichting van het Europees Bureau voor fraudebestrijding 
(OLAF), teneinde de Ombudsman in staat te stellen aan die instellingen en organen informatie door 
te geven die onder hun bevoegdheid valt.
(6) Het is wenselijk om stappen te ondernemen om de Ombudsman in de gelegenheid te stellen zijn 
samenwerking met soortgelijke instellingen op nationaal en internationaal niveau evenals met 
nationale en internationale instellingen, die een bredere taakstelling – bijvoorbeeld op het gebied 
van de bescherming van de mensenrechten – kunnen hebben dan die van de Europese Ombudsman, 
uit te bouwen, aangezien een dergelijke samenwerking een positieve bijdrage kan leveren tot de 
verbetering van de doeltreffendheid van zijn optreden.
(7) Het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal is in 2002 komen 
te vervallen.
BESLUIT:

Artikel 1
Wijzigingen van Besluit 94/262/EGKS, EG, Euratom

Besluit 94/262/EGKS, EG, Euratom wordt als volgt gewijzigd:
1. In visum 1 worden de woorden "artikel 20 D, lid 4 van het Verdrag tot oprichting van de 

Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal" geschrapt;
2. Overweging 3 wordt vervangen door: 

"Overwegende dat de ombudsman, die ook op eigen initiatief kan optreden, moet kunnen 
beschikken over alle elementen die voor de uitoefening van zijn ambt nodig zijn; dat de 
communautaire instellingen en organen de ombudsman daartoe desgewenst de door hem 
verlangde inlichtingen dienen te verstrekken, onverminderd de plicht die op de ombudsman 
rust om die gegevens niet te verspreiden; dat de toegang tot gerubriceerde gegevens en 
documenten, met name gevoelige documenten in de zin van artikel 9 van Verordening (EG) 
nr. 1049/2001*, onderworpen moet zijn aan naleving van de veiligheidsregels van de 
desbetreffende communautaire instellingen of organen; dat de instellingen of organen die de 
hiervoor bedoelde gerubriceerde gegevens of documenten verstrekken zoals vermeld in de 
eerste alinea van artikel 3, lid 2, de ombudsman van de rubricering daarvan op de hoogte 
dienen te stellen; dat de ombudsman voor de tenuitvoerlegging van regels bedoeld in eerste 
alinea van artikel 3, lid 2,  met de desbetreffende instellingen of organen overeenstemming 
dient te bereiken over de voorwaarden voor de behandeling van gerubriceerde gegevens en 
documenten en andere informatie die valt onder de verplichting inzake beroepsgeheim; dat 
wanneer de ombudsman de gevraagde bijstand niet wordt verleend, hij hiervan melding maakt 
aan het Europees Parlement, dat passende stappen dient te ondernemen;

_________________
* Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de 
toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement en de Raad en de Commissie (PB 
L 145 van 31.5.2001, blz. 43).";

3. In artikel 1, eerste lid, worden de woorden ", artikel 20 D, lid 4 van het Verdrag tot oprichting 
van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal " geschrapt;
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4. Artikel 3, lid 2, wordt vervangen door:

"2. De communautaire instellingen en organen zijn gehouden de gevraagde inlichtingen aan 
de ombudsman te verstrekken en hem inzage te verlenen van de desbetreffende stukken. 
Toegang tot gerubriceerde gegevens en documenten, met name gevoelige documenten in de 
zin van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1049/2001, is onderworpen aan naleving van de 
veiligheidsregels van de desbetreffende communautaire instellingen of organen.
De instellingen of organen die de in de eerste alinea bedoelde gerubriceerde gegevens of 
documenten verstrekken, stellen de ombudsman van de rubricering daarvan op de hoogte.
Voor de tenuitvoerlegging van de in de eerste alinea bedoelde regels, dient de ombudsman 
met de desbetreffende instellingen of organen overeenstemming te bereiken over de 
voorwaarden voor de behandeling van gerubriceerde gegevens of documenten en andere 
informatie die valt onder de verplichting inzake beroepsgeheim.
De instellingen of organen geven alleen na voorafgaande toestemming van de betrokken 
lidstaat inzage van documenten van een lidstaat die op grond van een wettelijke bepaling of 
enig ander voorschrift geheim zijn.

Zij geven geen inzage van andere documenten van een lidstaat dan nadat zij de betrokken 
lidstaat daarvan in kennis hebben gesteld. 

In geen van beide gevallen mag de ombudsman, overeenkomstig artikel 4, de inhoud van 
deze documenten bekendmaken.

De ambtenaren en andere personeelsleden van de communautaire instellingen en organen 
dienen te getuigen als de ombudsman hun daarom verzoekt; zij blijven gebonden door de 
toepasselijke bepalingen van het Statuut van de ambtenaren, met name door hun verplichting 
inzake beroepsgeheim.";
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5. Artikel 4 wordt vervangen door:

"Artikel 4
1. De ombudsman en zijn personeel - op wie artikel 287 van het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap en artikel 194 van het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie van toepassing zijn - mogen de gegevens en 
documenten waarvan zij bij hun onderzoek kennis hebben genomen niet verspreiden. Zij zijn 
met name gehouden gerubriceerde gegevens of aan de ombudsman verstrekte documenten, 
met name gevoelige documenten in de zin van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1049/2001 
en documenten die vallen onder de communautaire wetgeving ten aanzien van de 
bescherming van persoonsgegevens, evenals gegevens die de indiener van de klacht of andere 
betrokken personen schade zouden kunnen berokkenen, niet te verspreiden, zulks 
onverminderd lid 2.
2. Indien hij in het kader van een onderzoek kennis heeft genomen van feiten die zijns inziens 
onder het strafrecht vallen, brengt de ombudsman via de Permanente Vertegenwoordigingen 
van de lidstaten bij de Europese Gemeenschappen de terzake bevoegde nationale autoriteiten 
en, voor zover de zaak onder de bevoegdheden daarvan valt, de bevoegde communautaire 
instellingen, organen of diensten die belast zijn met fraudebestrijding hiervan onverwijld op 
de hoogte; in voorkomend geval stelt de ombudsman de communautaire instelling of het 
communautaire orgaan waartoe de betrokken ambtenaar of het betrokken personeelslid 
behoort hiervan ook op de hoogte. Deze instelling of dit orgaan kan dan eventueel artikel 18, 
tweede alinea van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese 
Gemeenschappen toepassen. De ombudsman kan ook de betrokken communautaire 
instellingen of organen op de hoogte brengen van feiten die ongeoorloofd gedrag van een van 
hun ambtenaren of personeelsleden aan het licht brengen.";

6. Het volgende artikel 4 bis wordt ingevoegd:

"Artikel 4 bis
De ombudsman en zijn personeel behandelen verzoeken om toegang van het publiek tot 
documenten - andere dan die bedoeld in artikel 4, lid 1 - overeenkomstig de voorwaarden en 
beperkingen van Verordening (EG) nr. 1049/2001.";
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7. Artikel 5 wordt vervangen door:

"Artikel 5
1. Indien zulks de doeltreffendheid van zijn onderzoek kan vergroten en de rechten en 
belangen van degenen die klachten bij hem indienen beter kan beschermen, kan de 
ombudsman, met eerbiediging van de nationale wetgeving die van toepassing is, 
samenwerken met soortgelijke functionarissen die in bepaalde lidstaten fungeren. De 
ombudsman kan langs die weg geen documenten opeisen die op grond van artikel 3 niet voor 
hem toegankelijk zijn.
2. Binnen de grenzen van zijn functie als vastgesteld in artikel 195 van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap en artikel 107 D van het Verdrag tot oprichting van 
de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie kan de ombudsman op dezelfde voorwaarden 
samenwerken met de voor het bevorderen en beschermen van de grondrechten bevoegde 
instellingen en organen van de lidstaten, waarbij doublures moeten worden voorkomen.".

Artikel 2
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 3
Dit besluit treedt in werking 14 dagen na zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese 
Unie.

Gedaan te Straatsburg, 18 juni 2008.

Voor het Europees Parlement
De voorzitter
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Besluit van het Europees Parlement van 19 februari 2008 over het ontwerpbesluit van het 
Europees Parlement, de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's betreffende de 
organisatie en de werking van het Bureau voor publicaties van de Europese Unie 
(2008/2164(ACI)) - Verslag Hanne Dahl (Voorlopige uitgave)

Het Europees Parlement,

– gezien het schrijven van zijn Voorzitter van 1 oktober 2008,

– gezien het ontwerpbesluit van het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, het Hof van 
Justitie, de Rekenkamer, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's betreffende de organisatie en de werking van het Bureau voor publicaties van de 
Europese Unie (SEC(2008)2109  C6-0256/2008),

– gelet op artikel 254, leden 1 en 2, van het EG-Verdrag,

– gelet op Verklaring nr. 3 ad artikel 10 van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap die als bijlage is gevoegd bij de slotakte van de Intergouvernementele 
Conferentie welke het Verdrag van Nice heeft goedgekeurd,

 gezien het schrijven van de Raad van 26 januari 2009 waarin de andere instellingen en organen 
die verantwoordelijk zijn voor de oprichting van het Bureau voor publicaties in kennis worden 
gesteld van bepaalde wijzigingen van het ontwerpbesluit dat op 9 januari 2001 door het 
directiecomité van het Bureau voor publicaties is goedgekeurd en op 19 januari 2009 door de 
Raad is vastgesteld1;

– gelet op artikel 120, lid 1, van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken en het advies van de Commissie 
juridische zaken (A6-0426/2008),

A. overwegende dat het Bureau voor publicaties van de Europese Gemeenschappen (OPOCE 
hierna "het Bureau" genoemd) in 1969 is opgericht bij Besluit 69/13/Euratom/EGKS/EEG van 
het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie en het Economisch en 
Sociaal Comité,

B. overwegende dat dit besluit in 19802 is gewijzigd en in 20003 is ingetrokken en vervangen door 
een nieuw besluit,

                                               
1 Document 14485/1/08 REV en REV 2.
2 Besluit 80/443/EEG, Euratom, EGKS van 7 februari 1980 tot wijziging van het besluit van 16 januari 

1969 houdende instelling van het Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen (PB 
L 107 van 25.4.1980, blz. 44).

3 Besluit 2000/459/EG, EGKS, Euratom van het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, het Hof van 
Justitie, de Rekenkamer, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's van 
20 juli 2000 betreffende de organisatie en de werking van het Bureau voor publicaties der Europese 
Gemeenschappen (PB L 183 van 22.7.2000, blz. 12).
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C. overwegende dat het Parlement in lid 45 van zijn resolutie van 29 januari 20041 inzake de 
verlening van kwijting voor het begrotingsjaar 2001 het volgende heeft opgemerkt: "[Het 
Europees Parlement] is van mening dat, zoals ook uit de zaak van het Publicatiebureau blijkt, 
het bijzonder moeilijk is om in internationale lichamen duidelijk politieke 
verantwoordelijkheden te definiëren; verzoekt derhalve de instellingen de wettelijke bepalingen 
inzake de bestaande interinstitutionele lichamen opnieuw te onderzoeken, zonder echter het 
beginsel van institutionele samenwerking aan te tasten, waardoor aanzienlijke besparingen op 
de Europese begroting mogelijk zijn; dringt er derhalve bij de Europese instellingen op aan de 
rechtsgrondslagen van de interinstitutionele lichamen zodanig te wijzigen dat een duidelijke 
toewijzing van bestuurlijke en politieke verantwoordelijkheid mogelijk is",

D. overwegende dat de Commissie een ontwerp voor een ontwerpbesluit heeft doen toekomen tot 
intrekking en vervanging van Besluit 2000/459/EG, EGKS, Euratom,

E. overwegende dat het ontwerpbesluit tot doel heeft de bevoegdheden en taken van het 
Publicatiebureau van de Europese Unie, de respectievelijke verantwoordelijkheden van de 
instellingen, de rol van het directiecomité en van de directeur van het Bureau gedetailleerder 
vast te leggen,

F. overwegende dat het Bureau een orgaan is dat in onderlinge overeenstemming door de 
instellingen is opgericht, waarmee is voldaan aan de criteria voor een interinstitutionele 
overeenkomst,

G. overwegende dat de secretarissen-generaal van de betrokken instellingen dit ontwerp op 8 april 
2008 hebben goedgekeurd en het Bureau van het Parlement op 3 september 2008 zijn 
instemming te kennen heeft gegeven,

H. overwegende dat artikel 120, lid 1, van het Reglement bepaalt dat interinstitutionele 
overeenkomsten door de Voorzitter worden ondertekend, na behandeling door de voor 
constitutionele zaken bevoegde commissie en na goedkeuring door het Parlement,

1. hecht zijn goedkeuring aan het ontwerpbesluit samen met de hieraan gehechte, door de Raad 
voorgestelde wijzigingen;

2. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's.

                                               
1 Resolutie van het Europees Parlement van 29 januari 2004 over de door de Commissie genomen 

maatregelen naar aanleiding van de opmerkingen vervat in de resolutie, gevoegd bij het besluit tot 
verlening van kwijting voor de tenuitvoerlegging van de algemene begroting van de Europese Unie voor 
het begrotingsjaar 2001 (PB C 96 E van 21.4.2004, blz. 112).
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ANNEXE

BIJLAGE
Ontwerp

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, DE COMMISSIE, HET HOF 

VAN JUSTITIE, DE REKENKAMER, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL 

COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

van

betreffende de organisatie en de werking

van het Bureau voor publicaties van de Europese Unie

HET EUROPEES PARLEMENT,

DE RAAD,

DE COMMISSIE,

HET HOF VAN JUSTITIE,

DE REKENKAMER,

HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ,

HET COMITÉ VAN DE REGIO'S,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) Artikel 8 van het Besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten van 
8 april 1965 betreffende de voorlopige vestiging van bepaalde instellingen en van bepaalde 
diensten der Gemeenschappen1 voorziet in de vestiging in Luxemburg van een Bureau voor 
officiële publicaties der Gemeenschappen (hierna "het Bureau" genoemd). Deze bepaling is 
laatstelijk ten uitvoer gelegd door Besluit 2000/459/EG, EGKS, Euratom2.

(2) De voorschriften en regelingen welke van toepassing zijn op de ambtenaren en andere 
personeelsleden van de Europese Gemeenschappen zijn van toepassing op het Bureau. Er 
moet rekening worden gehouden met de recent daarin aangebrachte wijzigingen.

(3) Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het 
Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese 
Gemeenschappen3, hierna "financieel reglement" genoemd, voorziet in bijzondere bepalingen 
inzake de werking van het Bureau.

(4) In de sector van de uitgeverij vinden belangrijke technologische veranderingen plaats, 
waarmee rekening moet worden gehouden voor de werking van het Bureau.

(5) Voor de duidelijkheid moet Besluit 2000/459/EG, EGKS, Euratom worden ingetrokken en 
door dit besluit worden vervangen,

BESLUITEN:

                                               
1 PB L 152 van 13.7.1967, blz. 18.
2 PB L 183 van 22.7.2000, blz. 12.
3 PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
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Artikel 1

Het Bureau voor publicaties

1. Het Bureau voor publicaties van de Europese Unie (hierna "Bureau" genoemd) is een 
interinstitutioneel Bureau dat als doel heeft onder de best mogelijke voorwaarden te zorgen 
voor het uitgeven van de publicaties van de instellingen van de Europese Gemeenschappen en 
van de Europese Unie.

Daartoe biedt het Bureau de instellingen enerzijds de mogelijkheid hun verplichtingen inzake 

het bekendmaken van regelgevende teksten na te komen en draagt het anderzijds bij tot het 

technische ontwerp en de tenuitvoerlegging van het informatie- en communicatiebeleid op de 

gebieden die onder zijn bevoegdheid vallen.

2. Het Bureau wordt geleid door zijn directeur overeenkomstig de door een directiecomité 
vastgestelde strategische richtsnoeren. Onverminderd de in dit besluit vastgestelde specifieke 
bepalingen voor de interinstitutionele rol van het Bureau, past het Bureau de administratieve 
en financiële procedures van de Commissie toe. Bij het vaststellen van die procedures houdt 
de Commissie rekening met de specifieke aard van het Bureau.

Artikel 2

Definities

In de zin van dit besluit wordt verstaan onder:
1) "uitgeven": alle handelingen die nodig zijn voor ontwerp, verificatie, toekenning van 

internationale standaardnummers en/of catalogusnummers, productie, catalogisering, 
indexering, verspreiding, promotie, verkoop, opslag en archivering van de publicaties, in alle 
vormen en uitvoeringen en door middel van alle procedés, zowel huidige als toekomstige;
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2) "publicaties": alle teksten, gepubliceerd op alle dragers en in alle formaten, met een 
internationaal standaardnummer en/of catalogusnummer;

3) "verplichte publicaties": de publicaties uitgegeven krachtens de verdragen of andere 
regelgevende teksten;

4) "niet-verplichte publicaties": alle publicaties uitgegeven in het kader van de prerogatieven 
van elke instelling;

5) "beheer van de auteursrechten": de bevestiging dat de diensten die auteur zijn de 
auteursrechten of de rechten van hergebruik hebben en het beheer van die rechten door het 
Bureau voor de publicaties waarvan het uitgeven aan het Bureau is toevertrouwd;

6) "netto-ontvangsten uit de verkoop": de som van de gefactureerde bedragen, waarvan de 
verleende kortingen, beheers-, innings- en bankkosten zijn afgetrokken;

7) "instellingen": de instellingen, organen en instanties die bij de verdragen of op grond daarvan 
zijn opgericht.

Artikel 3

Bevoegdheden van het Bureau

1. De bevoegdheden van het Bureau zijn:

a) het uitgeven van het Publicatieblad van de Europese Unie (hierna "Publicatieblad" 

genoemd) en het waarborgen van de authenticiteit ervan;

b) het uitgeven van de andere verplichte publicaties;
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c) het uitgeven of gezamenlijk uitgeven van de niet-verplichte publicaties die aan het 

Bureau zijn toevertrouwd in het kader van de prerogatieven van elke instelling, met 

name in de context van de communicatieactiviteiten van de instellingen;

d) het uitgeven of gezamenlijk uitgeven van publicaties op eigen initiatief, met inbegrip 

van de publicaties die de promotie van zijn eigen diensten tot doel hebben; in deze 

context kan het Bureau via een dienstencontract vertalingen laten maken;

e) het ontwikkelen, onderhouden en bijwerken van zijn diensten van elektronisch uitgeven 

bestemd voor het publiek;

f) het ter beschikking stellen van het publiek van alle wetgeving en andere officiële 

documenten;

g) het elektronisch bewaren en ter beschikking stellen van het publiek van alle publicaties 

van de instellingen;

h) het toekennen van internationale standaardnummers en/of catalogusnummers aan de 

publicaties van de instellingen;

i) het beheren van de reproductie- en vertaalrechten van de publicaties van de 

instellingen;

j) het promoten en verkopen van de publicaties en de diensten die het aan het publiek 

aanbiedt.

2. Het Bureau biedt de instellingen advies en bijstand inzake:
a) de programmering en de planning van hun publicatieprogramma's;
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b) de uitvoering van hun geplande uitgaven ongeacht de wijze van uitgeven;

c) de opmaak en vormgeving van hun geplande uitgaven;

d) informatie over de tendensen in de markt voor publicaties in de lidstaten en over de 

onderwerpen die de grootste belangstelling kunnen wekken;

e) de vaststelling van de oplagen en van de verspreidingsplannen;

f) de vaststelling van de prijzen van de publicaties en de verkoop ervan;

g) de promotie, verspreiding en evaluatie van hun kosteloze en niet-kosteloze publicaties;

h) de analyse, evaluatie en ontwikkeling van voor het publiek bestemde internetsites en 

internetdiensten;

i) de opstelling van raamcontracten betreffende uitgavenactiviteiten;

j) de technologische controle inzake uitgavensystemen.

Artikel 4

Verantwoordelijkheden van de instellingen

1. Het besluit tot publicatie valt onder de uitsluitende bevoegdheid van elke instelling.

2. De instellingen geven hun verplichte publicaties uit via de diensten van het Bureau.
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3. De instellingen kunnen hun niet-verplichte publicaties zonder de tussenkomst van het Bureau 
uitgeven. In dat geval vragen de instellingen bij het Bureau de internationale 
standaardnummers en/of catalogusnummers aan en bezorgen zij het Bureau een elektronische 
versie van de publicatie, ongeacht het formaat, alsook, in voorkomend geval, twee papieren 
exemplaren van de publicatie.

4. De instellingen verbinden zich ertoe te waarborgen dat zij alle reproductie-, vertaal- en 
verspreidingsrechten van alle constitutieve elementen van een publicatie hebben.

5. De instellingen verbinden zich ertoe voor hun publicaties een door het Bureau goed te keuren 
verspreidingsplan op te stellen.

6. De instellingen kunnen met het Bureau dienstencontracten sluiten om te bepalen op welke 
wijze zij samenwerken.

Artikel 5

Taken van het Bureau

1. Ter uitvoering van zijn taken verricht het Bureau inzonderheid de volgende handelingen:

a) verzamelen van de uit te geven documenten;

b) gereedmaken, grafisch ontwerp, correctie, opmaak en verificatie van de teksten en 

andere elementen, ongeacht het formaat of de drager, met inachtneming van de door de 

instellingen gegeven aanwijzingen en met toepassing van de in samenwerking met de 

instellingen vastgestelde normen inzake typografische en linguïstische vormgeving;
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c) indexering en catalogisering van de publicaties;

d) documentaire analyse van de in het Publicatieblad gepubliceerde teksten en van andere 

officiële teksten dan die welke in het Publicatieblad worden gepubliceerd;

e) consolidatie van wetgevingsteksten;

f) beheer, ontwikkeling, bijwerking en verspreiding van de meertalige thesaurus Eurovoc;

g) organisatie van het drukken via zijn leveranciers;

h) follow-up van de uitvoering van de werkzaamheden;

i) kwaliteitscontrole;

j) aanvaarding op kwalitatieve en kwantitatieve gronden;

k) fysieke en elektronische verspreiding van het Publicatieblad, van andere officiële 

teksten dan die welke in het Publicatieblad worden gepubliceerd en van andere niet-

verplichte publicaties;

l) opslag;

m) fysieke en elektronische archivering;

n) nieuwe oplage van niet meer voorradige publicaties en printing on demand;

o) samenstelling van een geconsolideerde catalogus van de publicaties van de instellingen;

p) verkoop met inbegrip van de uitreiking van facturen, de inning en overmaking van 

ontvangsten, het beheer van vorderingen;
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q) promotie;

r) ontwerp, aankoop, beheer, bijwerking, follow-up en controle van de mailinglijsten van 

de instellingen en ontwerp van gerichte mailinglijsten.

2. In het kader van zijn eigen bevoegdheden of op basis van delegatie door de instellingen van 
ordonnateursbevoegdheden:

a) gunt het Bureau overheidsopdrachten, en gaat het in het kader daarvan juridische 

verbintenissen aan;

b) zorgt het Bureau voor de financiële follow-up van de contracten met leveranciers;

c) stelt het Bureau de uitgaven betaalbaar, hetgeen met name aanvaarding op kwalitatieve 

en kwantitatieve gronden inhoudt en leidt tot de ondertekening van een verklaring 

"betaalbaar";

d) geeft het Bureau betalingsopdrachten;

e) ontvangt het Bureau betalingen.



DV\779820NL.doc 191/419 PE423.766

NL

Artikel 6

Directiecomité

1. Er wordt een directiecomité ingesteld waa r in  de ondertekenende instellingen 
vertegenwoordigd zijn. Het directiecomité is samengesteld uit de griffier van het Hof van 
Justitie, de plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad, alsook de secretarissen-
generaal van de andere instellingen, of hun vertegenwoordigers. De Europese Centrale Bank 
neemt als waarnemer deel aan de werkzaamheden van het directiecomité.

2. Het directiecomité kiest, voor een periode van twee jaar, uit zijn midden een voorzitter.

3. Het directiecomité komt op initiatief van zijn voorzitter of op verzoek van een instelling ten 
minste vier maal per jaar bijeen.

4. Het directiecomité stelt zijn reglement van orde vast, dat in het Publicatieblad wordt 
gepubliceerd.

5. De beslissingen van het directiecomité worden behoudens andersluidende bepalingen met 
gewone meerderheid van stemmen genomen.

6. Elke instelling die dit besluit heeft ondertekend, beschikt over één stem in het directiecomité.
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Artikel 7

Taken en verantwoordelijkheden van het directiecomité

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 6, neemt het directiecomité in het 
gemeenschappelijke belang van de instellingen en in het kader van de bevoegdheden van het 
Bureau, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:
a) het stelt op voorstel van de directeur de strategische doelstellingen vast alsook de 

voorschriften voor de werking van het Bureau;

b) het stelt de richtsnoeren vast voor het algemeen beleid van het Bureau, met name op het 

gebied van de verkoop, de verspreiding en het uitgeven en waakt erover dat het Bureau 

bijdraagt aan het ontwerp en de tenuitvoerlegging van het informatie- en 

communicatiebeleid op de gebieden die onder zijn bevoegdheid vallen;

c) op basis van een door de directeur van het Bureau opgesteld ontwerp, stelt het voor de

instellingen een jaarlijks verslag over de werkzaamheden op betreffende de uitvoering 

van de strategie en de door het Bureau verleende diensten. Het doet jaarlijks vóór 1 mei 

het verslag over het afgelopen begrotingsjaar toekomen aan de instellingen;

d) in het kader van de begrotingsprocedure betreffende de huishoudelijke begroting keurt 

het de raming van de ontvangsten en uitgaven van het Bureau goed;

e) het keurt de door de directeur van het Bureau opgestelde criteria goed op basis waarvan 

het Bureau een analytische boekhouding voert;

f) het richt tot de instellingen elke aanbeveling die bevorderlijk kan worden geacht voor 

de goede werking van het Bureau.
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2. Het directiecomité houdt rekening met de daartoe door de interinstitutionele instanties 
vastgestelde richtsnoeren op het gebied van communicatie en informatie. De voorzitter van 
het directiecomité pleegt jaarlijks overleg met die instanties.

3. De gesprekspartner bij de kwijtingsautoriteit voor de strategische beslissingen op de 
bevoegdheidsgebieden van het Bureau is de voorzitter van het directiecomité in zijn 
hoedanigheid van vertegenwoordiger van de interinstitutionele samenwerking.

4. De voorzitter van het directiecomité en de directeur van het Bureau stellen in onderling 
akkoord de regels vast inzake onderlinge uitwisseling van informatie en communicatie die 
hun relaties formaliseren. Dit akkoord wordt ter informatie aan de leden van het directie-
comité meegedeeld.

Artikel 8

Directeur van het Bureau

De directeur van het Bureau is, onder het gezag van het directiecomité en binnen de bevoegdheid 
van dit directiecomité, verantwoordelijk voor de goede werking van het Bureau. Voor de toepassing 
van de administratieve en financiële procedures handelt hij onder het gezag van de Commissie.

Artikel 9

Taken en verantwoordelijkheden van de directeur van het Bureau

1. De directeur van het Bureau is belast met het secretariaat van het directiecomité en hij legt 
aan het directiecomité in een driemaandelijks verslag rekenschap af over de uitvoering van 
zijn taken.
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2. De directeur van het Bureau doet het directiecomité alle nuttige voorstellen die de goede 
werking van het Bureau kunnen bevorderen.

3. De directeur van het Bureau stelt, na inwinning van het advies van het directiecomité, de aard 
en het tarief vast van de diensten die het Bureau tegen betaling voor de instellingen kan 
verlenen.

4. De directeur van het Bureau stelt, na goedkeuring van het directiecomité, de criteria vast 
waarmee het Bureau een analytische boekhouding voert. Hij bepaalt de wijze van 
boekhoudkundige samenwerking tussen het Bureau en de instellingen, in overeenstemming 
met de rekenplichtige van de Commissie.

5. In het kader van de begrotingsprocedure betreffende de huishoudelijke begroting stelt de 
directeur van het Bureau een ontwerpraming van de ontvangsten en uitgaven van het Bureau 
op. Deze voorstellen worden, na goedkeuring door het directiecomité, naar de Commissie 
gezonden.

6. De directeur van het Bureau bepaalt of en op welke wijze publicaties van derden mogelijk 
zijn.

7. De directeur van het Bureau neemt deel aan de interinstitutionele activiteiten inzake 
informatie en communicatie op de gebieden waarvoor het Bureau bevoegd is.

8. Met betrekking tot het uitgeven van de wetgeving en van de officiële documenten betreffende 
de wetgevingsprocedure, met inbegrip van het Publicatieblad, doet de directeur van het 
Bureau het volgende:
a) hij zorgt ervoor dat de bevoegde instanties van elke instelling de beginselbesluiten 

nemen die door alle instellingen gemeenschappelijk moeten worden toegepast;



DV\779820NL.doc 195/419 PE423.766

NL

b) hij doet voorstellen voor de verbetering van de structuur en de vorm van het 

Publicatieblad en van de officiële wetgevingsteksten;

c) hij legt aan de instellingen voorstellen voor betreffende de harmonisatie van de opmaak 

van de te publiceren teksten;

d) hij onderzoekt de moeilijkheden die worden ondervonden bij de dagelijkse 

verrichtingen en stelt in het kader van het Bureau de nodige instructies op en doet ten 

behoeve van de instellingen de nodige aanbevelingen om deze moeilijkheden op te 

lossen.

9. De directeur van het Bureau stelt, overeenkomstig het financieel reglement, een jaarlijks 
activiteitenverslag op, onder meer over het beheer van de krachtens het financieel reglement 
door de Commissie en andere instellingen gedelegeerde kredieten. Dit verslag wordt naar de 
Commissie, de betrokken instellingen en, ter informatie, naar het directiecomité gezonden.

10. In het kader van de delegatie van kredieten van de Commissie en van de uitvoering van de 
begroting, worden in onderlinge overeenstemming regelingen vastgesteld voor de informatie 
en raadpleging tussen het lid van de Commissie dat belast is met de relaties met het Bureau 
en de directeur van het Bureau.

11. De directeur van het Bureau is verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van de door het 
directiecomité vastgestelde strategische doelstellingen en voor het goede beheer van het 
Bureau en van zijn activiteiten, alsook voor het beheer van zijn begroting.

12. In geval van afwezigheid of verhindering van de directeur van het Bureau, zijn de bepalingen 
inzake de plaatsvervanging op grond van rang en anciënniteit van toepassing behalve 
wanneer het directiecomité, op voorstel van zijn voorzitter of van de directeur van het 
Bureau, anders beslist.

13. De directeur van het Bureau informeert de instellingen via een driemaandelijks verslag over 
de planning en het gebruik van de middelen alsook over de vorderingen van de 
werkzaamheden.
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Artikel 10

Personeel

1. De Commissie benoemt de ambtenaren van de standaardfuncties directeur-generaal en 
directeur eerst nadat het directiecomité een unaniem gunstig advies ter zake heeft uitgebracht. 
De regels van de Commissie inzake mobiliteit en beoordeling van het hoger kader zijn van 
toepassing op de directeur-generaal en de directeurs (rangen AD 16/AD 15/AD 14). Zodra
voor een ambtenaar met een dergelijke functie het in de desbetreffende regels vastgestelde 
normale einde van de termijn voor mobiliteit nadert, brengt de Commissie het directiecomité 
op de hoogte, dat een unaniem advies over de zaak kan uitbrengen.

2. Het directiecomité wordt nauw betrokken bij de procedures die in voorkomend geval moeten 
worden gevolgd voor de aanstelling van de ambtenaren en personeelsleden van het Bureau 
die de standaardfuncties directeur-generaal (rangen AD 16/AD 15) en directeur (rangen 
AD 15/AD 14) zullen uitoefenen, met name de opstelling van de aankondiging van een 
vacature, het onderzoek van de sollicitaties en de aanwijzing van de jury's voor vergelijkende 
onderzoeken voor die standaardfuncties.

3. De bevoegdheden van het tot aanstelling bevoegde gezag (AIPN) en van het tot aangaan van 
aanwervingsovereenkomsten bevoegde gezag (AHCC) worden ten aanzien van de aan het 
Bureau toegewezen ambtenaren en personeelsleden, uitgeoefend door de Commissie. De 
Commissie kan bepaalde van haar bevoegdheden delegeren binnen haar structuur en aan de 
directeur van het Bureau. Een dergelijke delegatie vindt plaats onder dezelfde voorwaarden 
als voor de directeuren-generaal van de Commissie.
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4. Onverminderd lid 2 zijn de door de Commissie vastgestelde bepalingen en procedures voor 
de tenuitvoerlegging van het statuut en de regeling die van toepassing is op andere 
personeelsleden, van toepassing op de aan het Bureau toegewezen ambtenaren en 
personeelsleden onder dezelfde voorwaarden als voor de in Luxemburg in dienst zijnde 
ambtenaren en personeelsleden van de Commissie.

5. Telkens wanneer het AIPN of het AHCC besluit in een vacante post bij het Bureau te 
voorzien, wordt de vacature ter kennis gebracht van de ambtenaren van alle instellingen.

6. Elk kwartaal licht de directeur van het Bureau het directiecomité in over het personeelsbeleid.

Artikel 11

Financiële aspecten

1. De kredieten van het Bureau, waarvan het totaalbedrag wordt opgevoerd op een speciaal 
begrotingsonderdeel binnen de afdeling van de Commissie van de begroting, worden in detail 
vermeld in een bijlage bij die afdeling. Die bijlage wordt opgesteld in de vorm van een staat 
van ontvangsten en uitgaven, met dezelfde indeling als voor de afdelingen van de begroting.

2. De lijst van het aantal ambten bij het Bureau wordt vermeld in een bijlage bij de lijst van het 
aantal ambten bij de Commissie.

3. Elke instelling blijft ordonnateur voor de kredieten die onder de "publicatiekosten" van haar 
begroting vallen.
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4. Elke instelling kan voor het beheer van de in haar eigen afdeling opgenomen kredieten 
ordonnateursbevoegdheden delegeren aan de directeur van het Bureau en stelt dan de grenzen 
en voorwaarden van deze delegatie vast overeenkomstig het financieel reglement. De 
directeur van het Bureau informeert het directiecomité elk kwartaal over deze delegaties.

5. Het begrotings- en financieel beheer van het Bureau wordt gevoerd met eerbiediging van het 
financieel reglement en de uitvoeringsvoorschriften ervan en van het geldende financiële 
kader van de Commissie, met inbegrip van door andere instellingen dan de Commissie 
gedelegeerde kredieten.

6. De boekhouding van het Bureau wordt gevoerd volgens de voorschriften en de 
boekhoudmethoden die door de rekenplichtige van de Commissie zijn vastgesteld. Het 
Bureau voert een afzonderlijke boekhouding over de verkoop van het Publicatieblad en van 
de publicaties. De netto-ontvangsten uit de verkoop worden aan de instellingen overgemaakt.

Artikel 12

Controle

1. De functie van intern controleur bij het Bureau wordt uitgeoefend door de interne controleur 
van de Commissie overeenkomstig het financieel reglement. Het Bureau zorgt voor een 
capaciteit voor interne controle, volgens soortgelijke regels als die voor de directoraten-
generaal en diensten van de Commissie. De instellingen kunnen de directeur van het Bureau 
vragen om in het werkprogramma van de interne controle-capaciteit van het Bureau 
specifieke controles op te nemen.
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2. Het Bureau beantwoordt alle vragen die onder zijn bevoegdheid vallen in het kader van de 
taak van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF). Om de bescherming van de 
belangen van de Europese Unie te waarborgen, wordt tussen de voorzitter van het 
directiecomité en de directeur van het OLAF een overeenkomst gesloten over de nadere 
bijzonderheden met betrekking tot onderlinge uitwisseling van informatie.

Artikel 13

Klachten en verzoeken

1. Binnen de grenzen van zijn bevoegdheid is het Bureau verantwoordelijk voor de antwoorden 
op de vragen van de Europese ombudsman en van de Europese toezichthouder voor 
gegevensbescherming.

2. Elk beroep in rechte op de bevoegdheidsgebieden van het Bureau wordt tegen de Commissie 
gericht.

Artikel 14

Toegang van het publiek tot documenten

1. De directeur van het Bureau neemt de beslissingen bedoeld in artikel 7 van Verordening (EG) 
nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang 
van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie1. Bij 
weigering worden de beslissingen over de confirmatieve verzoeken door de secretaris-
generaal van de Commissie genomen.

2. Het Bureau beschikt over een documentenregister overeenkomstig artikel 11 van Verordening 
(EG) nr. 1049/2001.

                                               
1 PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43.
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Artikel 15

Intrekking

Besluit 2000/459/EG, EGKS, Euratom wordt ingetrokken.
Verwijzingen naar het ingetrokken besluit gelden als verwijzingen naar dit besluit.

Artikel 16

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking in het 
Publicatieblad van de Europese Unie.
Gedaan te Brussel en te Luxemburg,

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

Voor de Raad

De voorzitter

Voor de Commissie

De voorzitter
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Voor het Hof van Justitie

De president

Voor de Rekenkamer

De president

Voor het Europees Economisch en Sociaal Comité

De voorzitter

Voor het Comité van de Regio's

De voorzitter
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Resolutie van het Europees Parlement van 1 december 2005 over het ontwerp van de 
Commissie voor een interinstitutioneel akkoord betreffende een kader voor Europese 
regelgevende agentschappen (B6-0634/2005)
Het Europees Parlement,

– gezien het ontwerp van de Commissie (COM(2005)59)1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 13 januari 2004 over de mededeling van de Commissie 
"Kader voor Europese regelgevende agentschappen"2,

– onder verwijzing naar de door de Intergouvernementele Conferentie van Nice aangenomen 
verklaring 3 ad artikel 10 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap inzake 
de plicht van de communautaire instellingen tot loyale samenwerking, 

– gezien het advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid van 
11 oktober 2005 (PE 362.503v02-00) inzake het voorstel houdende wijziging van Verordening 
(EEG) nr. 1210/90 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees
Observatie- en Informatienetwerk wat betreft de ambtstermijn van de directeur,

– gezien de door de Commissie constitutionele zaken en de Begrotingscommissie samen 
ingediende vraag voor mondeling antwoord aan de Raad en de beantwoording door de Raad op 
de vergadering van 15 november 2005,

– gelet op artikel 108, lid 5, en artikel 103, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de in zijn resolutie van 13 januari 2004 vervatte overwegingen voor het 
grootste deel nog steeds geldig zijn, namelijk dat vooral rationalisering en vereenvoudiging van 
de structuur van de huidige en toekomstige agentschappen onontbeerlijk is met het oog op de 
duidelijkheid, de doorzichtigheid en de rechtszekerheid, maar ook in het licht van een Unie van 
25 lidstaten en meer, en dat voor de oprichting van nieuwe agentschappen de meest strikte 
criteria moeten worden gehanteerd, o.a. voor wat betreft doel en zin van hun activiteiten,

B. overwegende dat de Commissie door het indienen van haar ontwerp voor een interinstitutioneel 
akkoord het verzoek van het Parlement heeft ingewilligd om vóór goedkeuring van een 
kaderverordening een interinstitutioneel akkoord te sluiten, waarin de desbetreffende 
gemeenschappelijke richtsnoeren duidelijk worden vastgesteld,

C. overwegende dat in de door de Intergouvernementele Conferentie van Nice aangenomen 
verklaring 3 wordt gesteld dat het Europees Parlement, de Raad en de Commissie 
interinstitutionele akkoorden kunnen sluiten, wanneer zulks in het kader van hun verplichting 
tot loyale samenwerking noodzakelijk blijkt om de toepassing van de bepalingen van het 
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap te verlichten,

1. is ingenomen met de indiening van het ontwerp door de Commissie; 

                                               
1 PB (nog niet gepubliceerd).
2 P5_TA_PROV(2004)0015.
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2. betreurt dat de Raad niet bereid is te onderhandelen over de sluiting van een akkoord op grond 
van het ontwerp van de Commissie;

3. verzoekt de Commissie te blijven proberen om de Raad op andere gedachten te brengen;

4. wijst erop dat het bij de behandeling van toekomstige voorstellen tot oprichting van 
agentschappen vooral zal letten op de volgende beginselen:

a) de oprichting van een agentschap vindt plaats via een reglementaire wetgevingsprocedure, dus 
over het algemeen via de medebeslissingsprocedure, en toepassing van de procedure van artikel 
308 EG-Verdrag blijft tot uitzonderingsgevallen beperkt, waarin de verdragsbepalingen over de 
desbetreffende materie onvoldoende rechtsgrondslag bieden;

b) elk voorstel tot oprichting van een agentschap gaat gepaard met een kosten-batenbeoordeling en 
een exacte beoordeling van de gevolgen, waarmee ook de rentabiliteit van een nieuw agentschap 
in vergelijking met de uitvoering van deze taken door diensten van de Commissie zelf wordt 
aangetoond;

c) de feitelijke autonomie die het agentschap voor de te verrichten taken moet krijgen, heft de 
politieke verantwoordelijkheid van de Commissie voor zijn activiteiten niet op;

d) deze vereisten betreffende de politieke verantwoordelijkheid en verantwoordingsplicht moeten 
tot uitdrukking komen in de wijze waarop de Commissie, het uitvoerend orgaan, in de regel dus 
de directeur, selecteert en benoemt;

e) het Parlement oefent een "ex ante-controle" in de vorm van een hoorzitting met de kandidaat of 
kandidaten voor de functie van directeur uit, een "ex post-controle" in de vorm van de kwijting 
voor de uitvoering van de begroting alsmede een lopende controle d.m.v. toezicht op de 
activiteiten van het agentschap door zijn ter zake bevoegde commissies; over een verlenging 
van de ambtstermijn van de directeur kan alleen de Raad van Bestuur een besluit nemen op 
grond van een beoordeling van de eerste ambtstermijn van de directeur;

f) in het toezichthoudend orgaan, de Raad van Bestuur, vaardigt de Raad een aantal erkende 
deskundigen af, die het Europees Parlement voor hun benoeming op een hoorzitting kan 
uitnodigen wanneer het dit noodzakelijk acht; deze vertegenwoordigers worden in een aantal 
afgevaardigd, dat in een redelijke relatie staat tot de taken en het belang van het agentschap 
waarbij op de lange termijn uit overwegingen van doeltreffendheid een verkleining van de Raad 
van Bestuur wordt nagestreefd. Zolang het aantal vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur 
overeenkomt met het aantal lidstaten, vaardigt het Parlement zelf twee vertegenwoordigers af 
naar de Raad van Bestuur;

g) tegen activiteiten van het agentschap die rechtsgevolgen hebben voor derden, kan bezwaar 
worden aangetekend bij de Commissie, die hiervoor een oplossing kan vinden; het besluit van 
de Commissie kan worden aangevochten voor de rechtbank;

5. is bezorgd over de voortdurende stijging van decentrale agentschappen (thans 23 in vergelijking 
met vijf agentschappen in 1995) omdat daardoor het risico dreigt dat de uitvoerende rol van de 
Commissie uitgekleed en versnipperd wordt door een stortvloed van instanties die voor het 
grootste deel op een intergouvernementele manier werkzaam zijn, en wenst derhalve tenminste 
tijdens de bezinningsperiode voor het ratificatieproces van een grondwet voor Europa dat geen 



PE423.766 204/419 DV\779820NL.doc

NL

nieuwe agentschappen worden opgericht;

6. is tegen de achtergrond van de toenemende kosten van de decentrale agentschappen voor de 
begroting van de Gemeenschap ingenomen met het feit dat de Commissie volgens het ontwerp 
moet worden verplicht elk voorstel voor de oprichting van een agentschap te onderbouwen met 
een effectbeoordeling, waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met de grondbeginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid, maar ook een zo volledig mogelijke ex ante-beoordeling van de 
te verwachten kosten voor controle en coördinatie, alsmede van de gevolgen voor de menselijke 
hulpbronnen en de beheerskosten moet behelzen;

7. stelt vast dat de agentschappen weliswaar uit de communautaire begroting worden gefinancierd 
maar dat toch door de lidstaten afgevaardigde vertegenwoordigers in de Raden van Bestuur 
politieke besluiten nemen, die de uitvoering van het communautaire recht betreffen;

8. betreurt dat de Europese Commissie blijkbaar niet bereid is een duidelijk overzicht van de 
financiële gevolgen van het bestaan en de verdere ontwikkeling van bestaande agentschappen 
voor de periode van de volgende financiële vooruitzichten te overleggen;

9. verlangt dat een plafond voor de beheerskosten van de agentschappen als beginsel in de 
interinstitutionele overeenkomsten, worden opgenomen, dat vergelijkbaar is met het plafond dat
voor de Commissie moet worden toegepast;

10. verlangt, anders dan in de ontwerptekst, dat de interinstitutionele overeenkomst geleidelijk aan 
wordt toegepast op de reeds bestaande agentschappen;

11. verzoekt de Conferentie van commissievoorzitters een balans op te maken van de samenwerking 
tussen de permanente commissies, die bevoegd zijn voor agentschappen - de 
Begrotingscommissie en de Commissie begrotingscontrole - bij het toezicht op de activiteiten 
van de agentschappen en de in juli 1998 aangenomen "richtsnoeren" te actualiseren;

12. verzoekt zijn Commissie constitutionele zaken de verdere ontwikkelingen in verband met het 
ontwerp van de Commissie op de voet te volgen en zonodig opnieuw aan het Parlement voor te 
leggen;

13. verzoekt de voorzitters en de rapporteurs van de Commissie constitutionele zaken en van de 
Begrotingscommissie uit op politiek niveau informele contacten te leggen met 
vertegenwoordigers van de Raad en de Commissie, teneinde te achterhalen wat de 
ontwikkelingen zijn in de Raad met betrekking tot horizontale maatregelen voor de toekomstige 
structuur van regelgevende agentschappen;

14. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad en de 
regeringen van de lidstaten.
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Resolutie van het Europees Parlement van 21 oktober 2008 over een strategie voor de 
toekomstige regeling van institutionele aspecten voor regelgevende agentschappen
(2008/2103(INI)) - Verslag Georgios Papastamkos (Voorlopige uitgave)

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie van 11 maart 2008 "Europese agentschappen –
Verdere ontwikkelingen"(COM(2008)0135),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 13 januari 2004 over de mededeling van de Commissie 
"Kader voor Europese regelgevende agentschappen"1,

– gezien het ontwerp voor een interinstitutioneel akkoord van 25 februari 2005 betreffende een 
kader voor Europese regelgevende agentschappen (COM(2005)0059),

– gezien de samen door de commissie Institutionele aangelegenheden en de Begrotingscommissie 
aan de Raad gestelde mondelinge vraag met debat en het antwoord van de Raad tijdens zijn 
zitting van 15 november 2005 (O-0093/05), 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 1 december 2005 over het voorstel van de Commissie 
betreffende een inter-institutioneel akkoord voor een kader voor Europese regelgevende 
agentschappen2,

– gezien het besluit van de Conferentie van voorzitters van 17 april 2008,

– gezien het schrijven van 7 mei 2008 van de voorzitter van de Commissie aan de voorzitter van 
het Europees Parlement en aan de fungerend voorzitter van de Raad die inzake de oprichting 
van een interinstitutionele werkgroep op politiek niveau, 

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie Institutionele aangelegenheden, en de adviezen van de 
Begrotingscommissie, de Commissie Begrotingscontrole, de Commissie economische en 
monetaire zaken en de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie 
(A6-0354/2008),

A. overwegende dat de inspanningen van het Parlement en de Commissie ter vaststelling van een 
juridisch bindend kader voor Europese regelgevende agentschappen, tot niets hebben geleid,

B. overwegende dat er geen enkele substantiële voortgang is bereikt ten aanzien van het ontwerp 
voor een interinstitutioneel akkoord van 2005, vanwege de tegenstand op politieke en 
institutionele gronden van de Raad, en dat de Commissie heeft besloten haar voorstel voor een 
interinstitutioneel akkoord in te trekken en in de plaats daarvan op te roepen tot het deelnemen 
aan een interinstitutionele dialoog om tot een gemeenschappelijke aanpak te komen,

C. overwegende dat, hoewel de regelgevende agentschappen op het eerste gezicht "micro-

                                               
1 PB C 92 E van 16.4.2004, blz. 119.
2 PB C 285 E van 22.11.2006, blz. 123.
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instellingen" lijken te zijn, ze desalniettemin macro-effecten hebben op het niveau van Europees 
beheer,

D. oordelende dat het nog steeds nodig is om ten minste de belangrijkste structurele kenmerken 
vast te stellen van de regelgevende agentschappen, voor zover zij een erkende para-
institutionele component van de Europese Unie zijn geworden,

E. overwegende dat de Commissie voorstelt een interinstitutionele werkgroep op te richten om het 
kader vast te stellen van de regelgevende agentschappen en de bevoegdheden te definiëren van 
elk van de organen van de Europese Unie ten opzichte van deze agentschappen,

F. overwegende dat de Commissie tegen 2009-2010 een horizontale evaluatie moet uitwerken van 
de regelgevende agentschappen en op zo kort mogelijke termijn een rapport over de conclusies 
van deze evaluatie moet overleggen aan het Parlement en de Raad, 

G. overwegende dat het besluit van de Commissie om geen nieuwe agentschappen op te richten 
zolang als de interinstitutionele werkgroep haar werkzaamheden nog niet voltooid heeft, moeten 
worden toegejuicht,

H. overwegende dat de Commissie zich moet houden aan de richtsnoeren van het ontwerp voor een 
interinstitutioneel van 2005 inzake wijzigingen in de basisbesluiten betreffende de bestaande 
agentschappen zodat deze consistent zijn met de nieuwe aanpak,

I overwegende dat er reeds een uniform regelgevend kader1 bestaat voor de uitvoerende 
agentschappen waaraan het beheer van communautaire programma's voor een bepaalde periode, 
is gedelegeerd,

Algemene overwegingen

1. is van mening dat het voorstel van de Commissie een prijzenswaardig initiatief is en verklaart 
zich bereid om middels zijn vertegenwoordigers deel te nemen aan de werkzaamheden van de 
interinstitutionele werkgroep; overweegt evenwel dat "de gemeenschappelijke benadering" niet 
volledig voldoet aan zijn verwachtingen inzake het bereiken van een inter-institutioneel 
akkoord; merkt op dat dit geen beletsel vormt voor de ontwikkeling van andere vormen van 
vergelijk als resultaat van de activiteiten van werkgroep,

2. roept de Raad op om ook in zijn hoedanigheid als een van de poten van de begrotingsautoriteit 
een constructieve bijdrage te leveren aan de werkzaamheden van deze werkgroep;

3. vraagt aan de Raad en de Commissie om op zo kort mogelijke termijn en samen met het 
Parlement het werkprogramma voor de interinstitutionele werkgroep vast te stellen, zodat de 
werkgroep in het najaar van 2008 kan beginnen;

4. is van mening dat het werkprogramma van de interinstitutionele groep onder meer de volgende 
punten moet omvatten:

                                               
1 Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad van 19 december 2002, tot vaststelling van het statuut van de 

uitvoerende agentschappen waaraan bepaalde taken voor het beheer van communautaire programma's 
worden gedelegeerd (PB L 11 van 16.1.2003, blz. 1).
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– concretisering van de gebieden waarop de horizontale evaluatie, die door de Commissie 
voor het einde van 2009 uitgevoerd moet worden, zich zal moeten richten,

– vaststelling van objectieve criteria op basis waarvan de noodzaak van de agentschappen 
beoordeeld kan worden, waarbij rekening moet worden gehouden met eventuele 
vervangende oplossingen;

– beoordeling, regelmatig en op een gecoördineerde en coherente wijze, van de 
werkzaamheden en de prestaties van de agentschappen, met inbegrip van een externe 
beoordeling, met name door middel van kosten-batenanalyses;

– beoordeling of de optie van agentschappen kosteneffectiever is dan het laten uitvoeren van 
de betreffende taken door de diensten van de Commissie zelf;

– evaluatie van mogelijk winstverlies als gevolg van het feit dat bepaalde activiteiten niet door 
de diensten van de Commissie worden uitgevoerd maar door de regelgevende 
agentschappen;

– maatregelen vaststellen die de transparantie van de agentschappen bevorderen, met name 
door harmonisering van hun fundamentele structurele kenmerken. 

– vaststellen van de grenzen van de zelfstandigheid van de agentschappen en van de op hen 
uitgeoefende controle, en met name de aard en reikwijdte van de verantwoordelijkheden van 
de Commissie ten aanzien van hun respectieve activiteiten, waarbij rekening gehouden 
wordt met het feit dat de verantwoordingsplicht van de Commissie niet groter mag zijn dan 
de feitelijke invloed die de Commissie op de activiteiten van het agentschapen als zodanig 
uitoefent,

– aanwijzen van de vertegenwoordigers voor de organen van de Raad en de Commissie die de 
regelgevende agentschappen controleren, en het horen van kandidaten door de bevoegde 
commissie van het Parlement,

– aanwijzen van uitvoerende organen van de agentschappen en met name hun directeur, en de 
rol van het Parlement in dit opzicht verduidelijken;

– de noodzaak van een standaardaanpak voor de agentschappen met betrekking tot de 
presentatie van hun activiteiten gedurende het betreffende financiële jaar en van hun 
financiële stukken en verslagen inzake de begroting en het financieel beheer;

– een standaardeis voor de directeuren van alle agentschappen om een 
betrouwbaarheidsverklaring op te stellen en te ondertekenen, zo nodig met voorbehouden;

– een geharmoniseerd model dat van toepassing is op alle agentschappen en satellietorganen, 
waarbij duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen

–een jaarverslag bestemd voor een algemeen publiek over de activiteiten, werkzaamheden 
en prestaties van het orgaan;

–financiële overzichten en een verslag over de uitvoering van de begroting;
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–een activiteitenverslag naar het voorbeeld van de activiteitenverslagen van de directeuren-
generaal van de Commissie;

–een betrouwbaarheidsverklaring ondertekend door de directeur van het orgaan, samen met 
eventuele voorbehouden of opmerkingen die de directeur onder de aandacht van de 
kwijtingsautoriteit denkt te moeten brengen;

– een definitie van de beginselen aan de hand waarvan kan worden bepaald of en zo ja, in 
welke mate agentschappen zouden moeten worden gefinancierd uit honoraria of betalingen;

– een voortdurende beoordeling van de noodzaak van bestaande agentschappen en het 
vaststellen van criteria om het moment te bepalen waarop een agentschap zijn taak heeft 
volbracht en opgeheven kan worden;

5. betreurt het ontbreken van een algemene strategie voor de oprichting van EU agentschappen; 
merkt op dat nieuwe agentschappen van geval tot geval worden opgericht, wat leidt tot een 
ondoorzichtige lappendeken van regelgevende agentschappen, uitvoerende agentschappen en 
overige communautaire organen, die elk een afzonderlijke schepping inhouden;

6. neemt kennis van het standpunt van de Commissie volgens hetwelk de oprichting van 
regelgevende agentschappen, die soms plaatsvindt in samenwerking met het Parlement, een 
vorm van samenwerking tussen de lidstaten is en dat het functioneren van dergelijke 
agentschappen bestaat in de interoperabiliteit en de uitoefening van bevoegdheden, die, wanneer 
zij uitsluitend aan de instellingen van de EU zouden worden verleend, aanleiding zouden geven 
tot bezwaren in verband met centralisatie;

7. roept de Raad en de Commissie op om samen met het Parlement een duidelijk, 
gemeenschappelijk en samenhangend kader te formuleren voor de toekomstige plaats van de 
regelgevende agentschappen in de opzet van het EU-bestuur;

8. is van oordeel dat de transparantie van de regelgevende agentschappen verzekerd moet zijn, met 
name ten aanzien van hun functioneren, de openbaarmaking en toegankelijkheid van informatie 
en de programmering van hun werkzaamheden en het afleggen van verantwoording daarover;

9. is van mening dat de prioriteit van het "gemeenschappelijk kader" voor een goede 
interinstitutionele verstandhouding  gericht moet zijn op het rationalisering van de werking en 
de optimalisering van de toegevoegde waarde van regelgevende agentschappen, door 
bevordering van de transparantie, zichtbare democratische controle en grotere efficiency;

10. is van mening dat het vaststellen van minimale gemeenschappelijke beginselen en regels inzake 
de structuur, de werking en controle van alle regelgevende agentschappen, ongeacht hun aard, 
noodzakelijk is;

11. is van mening dat de deelname aan de activiteiten van de regelgevende agentschappen 
gegarandeerd moet worden door het overleg en de dialoog met de belanghebbenden formeel te 
structureren;

12. overweegt dat de uiteenlopende structuren en werking van de agentschappen ernstige vragen 
oproept ten aanzien van regelgevingsparameters, goed bestuur en institutionele verhoudingen in 
de zin van centralisatie en decentralisatie;
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13. pleit ervoor dat de beginselen van goed bestuur worden gewaarborgd door een 
gemeenschappelijke benadering op het gebied van personeelsselectie, budgettering en 
middelenbeheer, efficiënt management en prestatiebeoordeling;

14.zal onderzoeken of de door de Commissie aangegane verbintenis om elk voorstel voor de
oprichting van nieuwe agentschappen op te schorten ook betrekking moet hebben op de twee 
thans aanhangige voorstellen op het gebied van energie en telecommunicatie; 

15. benadrukt de noodzaak van de invoering van parlementaire controle over de vorming en de 
werking van regelgevende agentschappen, die hoofdzakelijk zou moeten bestaan in:

– het aan het Parlement overleggen van het jaarverslag door de agentschappen zelf,

– het eventueel uitnodigen van de directeur van elk agentschap om tijdens de 
benoemingsprocedure voor de bevoegde parlementaire commissie te verschijnen, en 

– de verlening door het Parlement van kwijting voor de uitvoering van de begroting van die 
agentschappen welke gemeenschapsgeld ontvangen;

16. roept de Commissie op om prompt voor het einde van de periode 2009-2010 de conclusies van 
de horizontale evaluatie van de regelgevende agentschappen te overleggen, zodat de conclusies 
in overweging kunnen worden genomen door de interinstitutionele werkgroep;

17. vraagt de Commissie om criteria op te stellen om die resultaten te kunnen vergelijken en 
duidelijke regels vast te stellen voor het beëindigen van het mandaat van agentschappen 
wanneer deze slecht presenteren;

18. vraagt aan de voorzitter en aan de Conferentie van voorzitters om prioriteit toe te kennen aan de 
kwestie van de samenstelling van de door de Commissie voorgestelde werkgroep, en acht het 
juist dat het Parlement in deze groep wordt vertegenwoordigd door de voorzitters of de 
rapporteurs van de Commissie constitutionele zaken, de Begrotingscommissie, alsmede twee 
andere commissies die praktische ervaring hebben met de controle van de werkzaamheden van  
regelgevende agentschappen;

19. herhaalt de oproep van zowel het Parlement als de Commissie in het ontwerp van 2005 voor een 
interinstitutioneel akkoord om de beslissing over de zetel van een agentschap op te nemen in het 
basisbesluit;

Budgettaire overwegingen

20. wenst het belang te herhalen van het systematisch waarborgen op interinstitutioneel niveau van 
de toepassing van de procedure van punt 47 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 
2006 betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer1 (IIA van 17 mei 2006) 
en benadrukt de noodzaak om te zorgen voor een passende follow-up van de Gezamenlijke 
Verklaring van 13 juli 2007 van het Parlement, de Raad en de Commissie over 
gedecentraliseerde agentschappen;

21. is er van overtuigd dat een gedetailleerde procedure voor de toepassing van die bepaling 
                                               
1 PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.
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absoluut noodzakelijk is; is van mening dat een dergelijke procedure een mogelijke gelegenheid 
kan bieden voor het onderbrengen van enkele van de  belangrijke aspecten van het geblokkeerde 
ontwerp van de interinstitutionele overeenkomst van 2005, wellicht in combinatie met enkele 
aanpassingen van de financiële kaderregeling voor agentschappen1;

22. concludeert dat indien uit de evaluaties blijkt dat kosteneffectiviteit en efficiëntie van 
gedecentraliseerd bestuur niet gewaarborgd zijn, de Europese Unie niet zou moeten aarzelen om 
de huidige tendens tot uitbesteden van Commissietaken terug te draaien en duidelijke regels zou 
moeten opstellen voor het beëindigen van het mandaat van gedecentraliseerde agentschappen;

23. ondersteunt de intentie van de Commissie om geen nieuwe gedecentraliseerde agentschappen 
voor te stellen totdat de het evaluatieproces is voltooid, met name tegen de achtergrond van het 
feit dat de marges van het huidige meerjarig financieel kader het uiterst moeilijk zouden maken 
om op dit moment een nieuw communautair orgaan te financieren zonder serieuze 
herprogrammering;

24. is vanuit begrotingsoogpunt van mening dat de onderstaande onderwerpen essentiële kwesties 
zijn voor de agenda van de interinstitutionele werkgroep over de toekomst van EU-
agentschappen;

Vaststellen van de definitie van een agentschap

25. herinnert in dit opzicht aan de definitie van een "agentschap" die werd vastgesteld in de trialoog 
van 7 maart 2007, toen werd overeengekomen dat voor de toepassing van punt 47 van de IIA 
van 17 mei 2006 de definitie van een "agentschap" zou worden bepaald door de vraag of het 
orgaan in kwestie was opgesteld volgens artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 
1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op 
de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen2 (Financieel Reglement);

26. wil het belang benadrukken dat het toekent aan een duidelijke en samenhangende algemene 
terminologie met betrekking tot agentschappen die moet worden vastgesteld voor 
gemeenschappelijk gebruik; herinnert er aan dat 'regelgevende agentschappen' slechts een 
subgroep vormen van gedecentraliseerde agentschappen;

Nieuwe agentschappen: koppeling tussen wetgevende procedures en begrotingsprerogatieven

27. vindt het belangrijk om zowel agendaproblemen als juridische en procedurele aspecten te 
bespreken die zich zouden kunnen voordoen indien er geen tijdige overeenkomst over de 
financiering van een nieuw agentschap kan worden bereikt krachtens artikel 47 van de IIA van 
17 mei 2006, parallel aan de besluiten die door de wetgever worden genomen; vindt het net zo 
belangrijk om na te denken over enkele procedurele beschermingsconstructies om de volledige 
betrokkenheid van de begrotingsautoriteit te waarborgen in alle kwesties die gevolgen hebben 
voor de begroting, zoals de uitbreiding van de takenlijst van een agentschap;

                                               
1 Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de 

financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 
1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting 
van de Europese Gemeenschappen (PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72).

2 PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
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28. herhaalt dat het Parlement al in 2005 in zijn bovengenoemde resolutie vroeg om verplichte 
kosten-batenanalyses voordat er een nieuw agentschap werd voorgesteld, waarbij die analyse 
zich met name zou moeten richten op de vraag of de "optie van een agentschap (met inbegrip 
van de waarschijnlijke toezichts- en coördinatiekosten) meer kosteneffectief is dan de relevante 
taken te laten uitvoeren door de diensten van de Commissie zelf", maar ook op kwesties zoals 
het mandaat en de werkmethoden van het agentschap of de mate van onafhankelijkheid van de 
Commissie, die vaak van specifiek belang is voor de wetgever;

Bestaande agentschappen: toezicht

29. onderstreept de noodzaak van een regelmatige en gecoördineerde evaluatie en controle, waarbij 
duplicatie en overlap moeten worden voorkomen, om de toegevoegde waarde van reeds 
bestaande gedecentraliseerde agentschappen te beoordelen die niet meer onder het bereik van 
punt 47 van de IIA van 17 mei 2006 vallen; ziet dit als een vervolg op de werkzaamheden die 
eerder zijn uitgevoerd en die hebben geleid tot de gezamenlijke verklaring over communautaire 
agentschappen die tijdens de trialoog van 18 april 2007 is overeengekomen en volgens welke er 
overeenstemming was bereikt "om de bestaande communautaire agentschappen regelmatig te 
evalueren, zich daarbij met name richtend op hun kosten-baten en met een gedetailleerde 
verklaring van de voor de selectie van de agentschappen die moeten worden geëvalueerd 
gebruikte criteria ";

30. merkt op dat de uitgevoerde analyse enkele kosten-batenkwesties moet beantwoorden en onder 
andere moet worden uitgevoerd overeenkomstig de volgende criteria:

– Relevantie: in hoeverre waren de doelstellingen die zijn voorzien door de 
oprichtingsregeling van een agentschap relevant voor het niveau van openbare uitgaven dat 
is goedgekeurd in de begroting?

– Effectiviteit: welke effecten (gevolgen) zijn bereikt door de activiteit van het agentschap?

– Efficiëntie (kosteneffectiviteit): hoe is de diverse input economisch omgezet in output en 
resultaten? Zijn de (verwachte) effecten bereikt tegen een redelijke kostprijs, in het 
bijzonder met betrekking tot het ingezette personeel en de interne organisatie?

31. wijst erop dat, gezien de totale impact van de agentschappen op de begroting, de Commissie 
overtuigend moet aantonen dat Europees bestuur via de agentschappen de meest 
kosteneffectieve, efficiënte en passende optie is om het Europees beleid uit te voeren, zowel nu 
als in de nabije toekomst;

Algemeen gemeenschappelijk kader

32. benadrukt de noodzaak om gemeenschappelijke minimumnormen vast te stellen met betrekking 
tot onder andere de rol en de politieke verantwoordelijkheid van de Commissie ten aanzien van 
het agentschap, de steun die moet worden verleend door gastheerlanden en het tijdige en 
transparante besluit over de vestigingsplaats van een agentschap waarnaar kan worden verwezen 
in de oprichtingsregeling van de agentschappen;

33. herinnert eraan dat de activiteiten van de agentschappen dienen te worden geleid door duidelijke 
verantwoordingsregels, in overeenstemming met de bepalingen van het Financieel Reglement; 
legt de nadruk op de verplichtingen van de agentschappen betreffende de kwijtingsprocedure;
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34. is daarnaast van mening dat het uiterst belangrijk is om te trachten enkele gemeenschappelijke 
regels te definiëren voor de presentatie van de begrotingen van de agentschappen met het 
oogmerk om begrotingsindicatoren, zoals uitvoeringssnelheden van de agentschappen of de 
individuele aandelen waaruit hun inkomsten en uitgaven bestaan, transparanter en meer 
vergelijkbaar te maken; meent dat de algemene presentatie van de subsidie voor agentschappen 
in de EU-begroting eventueel moet worden aangepast aan de taken en rollen van de nieuwe 
generatie agentschappen;

35. wijst erop dat er, volgens de cijfers die de Commissie in haar bovengenoemde mededeling heeft 
verstrekt, op dit moment 29 regelgevende agentschappen zijn, die zo’n 3 800 personeelsleden in 
dienst hebben en een jaarlijks budget hebben van ongeveer 1 100 miljoen EUR, inclusief een 
bijdrage van de Gemeenschap van ongeveer 559 miljoen EUR;

36. stelt met nadruk dat het controle-/kwijtingsproces evenredig moet zijn aan de grootte van het 
totale budget van de agentschappen; merkt in het bijzonder op dat de middelen die de Europese 
Rekenkamer tot zijn beschikking heeft de afgelopen jaren niet evenredig zijn toegenomen met 
de uitbreiding van het aantal agentschappen;

37. benadrukt nogmaals de wens die is uitgedrukt in paragraaf 7 van haar besluiten van 22 apritl 
2008 inzake de kwijtingsbesluiten inzake de uitvoering van de begroting van de agentschappen 
van 22 april 2008, dat de prestaties van de agentschappen regelmatig (en op ad hoc basis) 
gecontroleerd dienen te worden door de Europese Rekenkamer of een andere onafhankelijke 
controlerende instantie; is van mening dat deze controle niet beperkt zou moeten worden tot 
traditionele elementen van financieel beheer en de correcte besteding van overheidsgeld, maar 
dat er ook zou moeten worden gelet op administratieve efficiëntie en effectiviteit en dat een 
beoordeling van het financieel beheer van elk agentschap er deel van zou moeten uitmaken;

38. is van oordeel dat alle agentschappen, naast het plan voor hun opzet, een overzicht moeten 
geven van hun vaste en tijdelijke personeel alsmede een overzicht van hun nationale 
deskundigen en de veranderingen moeten aangeven ten opzichte van de twee voorafgaande 
jaren;

39. vraagt aandacht voor het speciale verslag nr. 5/2008 van de Europese Rekenkamer over het 
solide financieel beheer van agentschappen, met speciale aandacht voor prestatiecontroles;

40. verzoekt de Commissie de administratieve functies van de kleinere agentschappen samen te 
voegen om de vereiste kritische massa te scheppen waarmee de agentschappen op een 
bevredigende manier kunnen voldoen aan de geldende regels inzake openbare aanbestedingen 
en zich aan het Financieel Reglement en de dienstvoorschriften1 kunnen houden;

41. verzoekt de Commissie om een kritische blik te werpen op de aangevraagde begrotingsmiddelen 
van de agentschappen, omdat de meeste agentschappen de aangevraagde kredieten niet 
benutten;

°
                                               
1 Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 van de Raad van 29 februari 1968 tot vaststelling van 

het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is 
op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen, alsmede van bijzondere maatregelen welke 
tijdelijk op de ambtenaren van de Commissie van toepassing zijn (PB L 56 van 4.3.1968, blz. 1).
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° °

42. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, aan de Commissie en aan 
de regeringen van de lidstaten.
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Besluit van het Europees Parlement van 9 oktober 2008 over de goedkeuring van de 
gezamenlijke verklaring betreffende het communiceren over Europa in partnerschap 
(2007/2222(ACI))- Verslag Jo Leinen (Voorlopige uitgave)

Het Europees Parlement,

 gelet op artikel 255 van het EG-Verdrag,

 onder verwijzing naar zijn resolutie van 13 maart 2002 over de mededeling van de Commissie 
betreffende een nieuw kader voor praktische samenwerking in verband met het voorlichtings- en 
communicatiebeleid van de Europese Unie1,

 onder verwijzing naar zijn resolutie van 10 april 2003 over een voorlichtings- en 
communicatiestrategie voor de Europese Unie2,

 onder verwijzing naar zijn resolutie van 12 mei 2005 over de tenuitvoerlegging van de 
voorlichtings- en communicatiestrategie van de Europese Unie3,

 onder verwijzing naar zijn resolutie van 16 november 2006 over het Witboek inzake een 
Europees communicatiebeleid4,

 gelet op het besluit van de Conferentie van voorzitters van 25 september 2008,

 gezien het voorstel voor een gezamenlijke verklaring betreffende het communiceren over 
Europa in partnerschap,

 gelet op artikel 120, lid 1, en artikel 43, lid 1, van zijn Reglement,

 gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A6-0372/2008),
A. overwegende dat communicatie een belangrijk onderdeel van zowel een vertegenwoordigers-

als een participatiedemocratie is,

B. overwegende dat één van de sterke kanten van de democratische elementen in de EU gekoppeld 
is aan de communicatiestructuren op Europees niveau die de schakel tussen de instellingen en 
de burgers vormen, 

C. overwegende dat de bij voorbije Europese verkiezingen en referenda opgedane ervaring laat 
veronderstellen dat wie kennis heeft van en belangstelling toont voor EU-aangelegenheden, 
eerder zijn stem zal uitbrengen dan wie niet zo goed geïnformeerd is; overwegende dat dit 
nogmaals bevestigd is door onderzoek naar aanleiding van het Ierse referendum,

D. overwegende dat communiceren over de Europese Unie de politieke inzet van de EU-
instellingen en de lidstaten op alle niveaus vereist,

1. hecht zijn goedkeuring aan de bij dit besluit gehechte gezamenlijke verklaring betreffende het 
communiceren over Europa in partnerschap en besluit deze verklaring als bijlage bij zijn 
Reglement te voegen; verlangt dat de verklaring wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de 

                                               
1 PB C 47 E van 27.2.2003, blz. 400.
2 PB C 64 E van 12.3.2004, blz. 591.
3 PB C 92 E van 20.4.2006, blz. 403.
4 PB C 314 E van 21.12.2006, blz.369.
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Europese Unie;

2. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de bijbehorende bijlage te doen toekomen aan de Raad en 
de Commissie.
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BIJLAGE
Communiceren over Europa in partnerschap

Doelstellingen en beginselen
1. Het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie hechten het grootste belang aan 

verbetering van de communicatie over EU-aangelegenheden teneinde de Europese burgers te 
helpen hun recht uit te oefenen op deelneming aan het democratische leven in de Unie, 
waarin de besluiten in zo groot mogelijke openheid en zo dicht mogelijk bij de burger worden 
genomen, met inachtneming van de beginselen pluralisme, participatie, openheid en 
transparantie.

2. De drie instellingen wensen de overeenstemming over de communicatieprioriteiten van de 
Europese Unie als één geheel te bevorderen, de meerwaarde van een EU-benadering van 
communicatie over Europese aangelegenheden te vergroten, de uitwisseling van informatie 
en beste praktijken te vergemakkelijken en synergieën tussen de instellingen bij hun 
communicatie over deze prioriteiten te ontwikkelen, alsmede de samenwerking tussen de 
instellingen en de lidstaten waar nodig te faciliteren.

3. De drie instellingen erkennen dat communiceren over de Europese Unie een politieke 
betrokkenheid van de EU-instellingen en de lidstaten vergt, alsook dat het tot de 
verantwoordelijkheden van de lidstaten behoort om met de burgers over de EU te 
communiceren.

4. De drie instellingen zijn van oordeel dat het doel van de voorlichtings- en 
communicatiewerkzaamheden over Europese aangelegenheden moet zijn dat iedereen 
toegang heeft tot objectieve en uiteenlopende informatie over de Europese Unie, en dat de 
burgers hun recht op meningsuiting en actieve deelname aan het openbare debat over 
Europese kwesties kunnen uitoefenen.

5. De drie instellingen propageren de inachtneming van meertaligheid en culturele diversiteit bij 
de uitvoering van voorlichtings- en communicatiemaatregelen.

6. De drie instellingen leggen zich politiek vast op het bereiken van bovengenoemde 
doelstellingen. Zij sporen de andere EU-instellingen en -organen aan om hun inspanningen te 
steunen en desgewenst hun bijdrage te leveren tot deze aanpak.

Een partnerschapsaanpak
7. De drie instellingen erkennen dat het van belang is de communicatie-uitdaging over EU-

aangelegenheden aan te gaan in een partnerschap tussen de lidstaten en de EU-instellingen, 
om te bewerkstelligen dat op het passende niveau effectief gecommuniceerd wordt met en 
objectieve informatie verstrekt wordt aan een zo breed mogelijk publiek.
Zij willen synergieën ontwikkelen met de nationale, regionale en lokale overheden en met 
vertegenwoordigers van de civiele samenleving.
Daartoe willen zij ijveren voor een pragmatische partnerschapsaanpak.

8. Zij herinneren in dit verband aan de essentiële rol van de interinstitutionele groep 
voorlichting (IGV), die voor de instellingen het kader op hoog niveau is om het politiek debat 
over met de EU verband houdende voorlichtings- en communicatiewerkzaamheden aan te 
moedigen, met het oog op synergie en complementariteit. Daartoe komt de IGV, die mede 
wordt voorgezeten door vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de Raad en de 
Europese Commissie en waaraan het Comité van de Regio's en het Europees Economisch en 
Sociaal Comité als waarnemers deelnemen, in principe twee keer per jaar bijeen. 

Een kader voor samenwerking
De drie instellingen zijn voornemens samen te werken op de volgende basis:
9. Met inachtneming van de individuele verantwoordelijkheid van elke EU-instelling of lidstaat 
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voor de eigen strategie en prioriteiten op het gebied van communicatie zullen de drie 
instellingen in het kader van de IGV jaarlijks een beperkt aantal gemeenschappelijke 
communicatieprioriteiten vaststellen.

10. Deze prioriteiten zullen gebaseerd zijn op communicatieprioriteiten die door de EU-
instellingen en -organen op grond van hun interne procedures zijn vastgesteld en die in 
voorkomend geval de strategische inzichten en inspanningen van de lidstaten aanvullen. 
Daarbij wordt rekening gehouden met de verwachtingen van de burger.

11. De drie instellingen en de lidstaten zullen trachten te stimuleren dat passende steun wordt 
gegeven voor communicatie over de vastgestelde prioriteiten. 

12. De diensten die in de lidstaten en de EU-instellingen belast zijn met communicatie moeten 
contact met elkaar onderhouden met het oog op een geslaagde uitvoering van de 
gemeenschappelijke communicatieprioriteiten en andere met de EU verband houdende 
communicatieactiviteiten, zo nodig op de grondslag van passende administratieve regelingen. 

13. De instellingen en de lidstaten worden verzocht informatie uit te wisselen over andere met de 
EU verband houdende communicatieactiviteiten, met name over sectorale 
communicatiewerkzaamheden die door de instellingen en organen worden overwogen, meer 
bepaald wanneer die uitmonden in voorlichtingscampagnes in de lidstaten.

14. De Commissie wordt verzocht bij het begin van elk jaar aan de andere EU-instellingen te 
rapporteren over de voornaamste verwezenlijkingen bij de uitvoering van de 
gemeenschappelijke communicatieprioriteiten van het vorige jaar.

15. Deze politieke verklaring is ondertekend op [datum].
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Besluit van het Europees Parlement van 17 mei 2006 over de sluiting van het 
Interinstitutioneel akkoord betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer -
2006/2028(ACI)) - Verslag Sérgio Sousa Pinto

Het Europees Parlement,

– gelet op het EG-Verdrag en inzonderheid artikel 272 daarvan,

– gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999 tussen het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure1

en inzonderheid punt 26 daarvan,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 8 juni 2005 over beleidsuitdagingen en 
begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-20132,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 1 december 2005 over het Interinstitutioneel Akkoord 
over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure3,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 18 januari 2006 over het standpunt van de Europese 
Raad over de financiële vooruitzichten en de herziening van het Interinstitutioneel Akkoord 
2007-20134,

– gezien het werkdocument van de Commissie met als titel "Voorstel voor verlenging van het 
Interinstitutioneel akkoord over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de 
begrotingsprocedure" (COM(2004)0498),

– gezien het werkdocument van de Commissie met als titel "Bijdrage aan de interinstitutionele 
besprekingen over het voorstel voor verlenging van het Interinstitutioneel akkoord over de 
begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure" (COM(2006)0075),

– gezien het werkdocument van de Commissie met als titel "Herzien voorstel voor verlenging 
van het Interinstitutioneel Akkoord over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de 
begrotingsprocedure" (COM(2006)0036),

– gezien de mededelingen van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement met als titel 
"Bouwen aan onze gemeenschappelijke toekomst: beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in 
de uitgebreide Unie 2007-2013" (COM(2004)0101) en "Financiële vooruitzichten 2007-2013" 
(COM(2004)0487); voorts gezien het werkdocument van de Commissie getiteld "Technische 
wijzigingen van het voorstel van de Commissie voor het meerjarig financieel kader voor de 
periode 2007-2013" (SEC(2005)0494),

– gezien de op 18 oktober 2005 aangenomen gezamenlijke verklaring over richtsnoeren voor 
wetgevingsvoorstellen in verband met het meerjarig financieel kader voor 2007-2013,

                                               
1 PB C 172 van 18.6.1999, blz. 1. Overeenkomst laatstelijk gewijzigd bij Besluit 2005/708/EG van het 

Europees Parlement en de Raad (PB L 269 van 14.10.2005, blz. 24).
2 Aangenomen teksten, P6_TA(2005)0224.
3 Aangenomen teksten, P6_TA(2005)0453.
4 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0010.



DV\779820NL.doc 219/419 PE423.766

NL

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 15-16 december 2005 (doc. 15915/05, 
CADREFIN 268),

– gezien de trialogen van 23 januari 2006, 21 februari 2006, 21 maart 2006 en 4 april 2006,

– gezien het als bijlage aan dit besluit gehechte ontwerp van interinstitutioneel akkoord 
betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer,

– gelet op artikel 120, lid 1 van zijn Reglement en op deel IV, punten (1) en (2), alsmede deel 
XVIII, punt (4) van Bijlage VI daarbij,

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie en de adviezen van de Commissie buitenlandse 
zaken, de Commissie ontwikkelingssamenwerking, de Commissie begrotingscontrole, de 
Commissie regionale ontwikkeling, de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling, de 
Commissie visserij, de Commissie cultuur en onderwijs en de Commissie burgerlijke vrijheden, 
justitie en binnenlandse zaken (A6-0150/2006),

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A6-0144/2006),

A. overwegende dat het Europees Parlement, de Raad en de Commissie de onderhandelingen over 
een nieuw interinstitutioneel akkoord betreffende de begrotingsdiscipline en een goed 
financieel beheer voor de periode 2007-2013 (hierna "het ontwerpakkoord" genoemd) hebben 
afgerond,

B. overwegende dat de Commissie op grond van punt 26 van het Interinstitutioneel Akkoord van 6 
mei 1999 de procedure voor de vaststelling van een nieuw financieel vooruitzicht en een nieuw 
Interinstitutioneel Akkoord heeft ingeleid door op 10 februari en 14 juli 2004 daartoe 
strekkende voorstellen te doen,

C. overwegende dat de Commissie na de vaststelling door het Parlement op 8 juni 2005 van zijn 
onderhandelingspositie en na het bereiken van een akkoord door de lidstaten in december 2005 
reeds een herzien voorstel voor het nieuwe Interinstitutioneel Akkoord heeft gepresenteerd, 
alsmede technische documenten over de effecten van de conclusies van de Europese Raad, 
zodat de onderhandelingen op een billijke grondslag konden worden aangevangen,

D. overwegende dat het Parlement vastbesloten was een duurzaam meerjarig financieel kader tot 
stand te brengen, waarin voldoende middelen zouden worden gereserveerd voor de 
beleidsmatige behoeften in de komende jaren en waarin geschikte instrumenten en 
hervormingen zouden worden geschapen om de uitvoering te verbeteren,

E. overwegende dat de uitvoering van de meerjarenprogramma's tot de maximaal beschikbare 
bedragen afhankelijk is van het tijdig bereiken van overeenstemming over het 
Interinstitutioneel Akkoord en over het financiële kader,

F. overwegende dat het Parlement de enige instelling was die een totaalstrategie heeft ontwikkeld 
en een volledige en diepgaande analyse van de behoeften heeft verricht om de politieke 
prioriteiten te kunnen bepalen, in tegenstelling tot de benadering van de Raad die gebaseerd 
was op maxima en percentages,
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G. overwegende dat in haar desbetreffende verslag de Begrotingscommissie positief oordeelt over 
de politieke en financiële keuzes die in het ontwerpakkoord worden gemaakt,

H. overwegende dat het ernaar uitziet dat het ontwerpakkoord generlei compatibiliteitsproblemen 
oplevert met het primaire Europese recht en ten volle recht doet aan de begrotingsprerogatieven 
van het Parlement,

I. overwegende dat het ontwerpakkoord in generlei opzicht in strijd lijkt te zijn met het 
Reglement van het Parlement; dat men zich niettemin kan afvragen of het niet raadzaam zou 
zijn enkele wijzigingen aan te brengen in het Reglement, inzonderheid in Bijlage IV daarbij, 
opdat het Parlement onder optimale voorwaarden kan worden betrokken bij een aantal 
specifieke procedures waarin het ontwerpakkoord voorziet; dit zou met name het geval kunnen 
zijn voor de procedures met betrekking tot:

– aanpassingen in verband met buitensporige overheidstekorten,

– de herziening van het financiële kader,

– de mobilisatie van de reserve voor noodhulp,

– de mobilisatie van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie,

– de mobilisatie van het flexibiliteitsinstrument,

– de mobilisatie van het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering,

– de aanpassing van het financiële kader in verband met de uitbreiding,

1. herinnert eraan dat het Parlement voor het eerst sinds de totstandkoming van het financieel 
vooruitzicht meer dan acht maanden lang heeft beraadslaagd binnen een speciaal daarvoor 
ingestelde tijdelijke commissie, en een omvattende onderhandelingspositie heeft vastgesteld op 
basis van een drietal pijlers:

- het samenbrengen van de politieke prioriteiten en de financiële behoeften;

- het moderniseren van de begrotingsstructuur;

- het verbeteren van de kwaliteit van uitvoering van de EU-begroting;

2. herinnert eraan dat het de conclusies van de Europese Raad van december 2005 in hun huidige 
vorm heeft verworpen omdat deze de EU niet voorzien van de kwantitatieve en kwalitatieve 
middelen om het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen van de toekomst, en dat het de 
Raad heeft verzocht zich te verzekeren van een reëel mandaat voor onderhandelingen met het 
Parlement;

3. herinnert aan zijn teleurstelling over de wijze waarop de overeenstemming in de Europese Raad 
tot stand is gekomen, omdat nationale belangen daarbij in de onderhandelingen zwaarder 
hebben gewogen dan de gemeenschappelijke Europese doelstellingen;
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4. wijst erop dat het zich bij tal van gelegenheden bereid heeft getoond tot constructieve 
onderhandelingen met de Raad op basis van de onderscheiden gezichtspunten, om binnen een 
realistische termijn te komen tot een akkoord met aanvaardbare kwantitatieve en kwalitatieve 
verbeteringen;

5. is van oordeel dat het op 4 april 2006 door de drie instellingen bereikte akkoord het enige 
mogelijke compromis was dat het Parlement binnen het kader van deze onderhandelingen voor 
een meerjarige begroting had kunnen realiseren met het oog op de continuïteit van de EU-
wetgeving, de waarborging van een goed financieel beheer van de EU-middelen en de 
handhaving van de wetgevings- en begrotingsbevoegdheden van het Parlement in de komende 
periode;

6. is ingenomen met het besluit van de Europese Raad om de Commissie te verzoeken een 
volledige, breed geschakeerde herziening voor te bereiden van alle aspecten van de uitgaven en 
financiële middelen van de EU; onderstreept dat het als begrotingspartner van de Raad bij deze 
operatie wenst te worden betrokken met het oog op het bereiken van een akkoord over een 
nieuw, integraal financieel stelsel dat niet alleen billijk is, maar ook positief georiënteerd, 
vooruitstrevend en transparant, en dat de Unie de mogelijkheid biedt haar ambities te 
verwezenlijken met eigen middelen in plaats van met bijdragen van de lidstaten;

7. is verheugd over het bereikte akkoord en met name over de geboekte vooruitgang in verband 
met de drie pijlers van zijn onderhandelingspositie:

Samenbrengen van politieke prioriteiten en financiële behoeften door middel van:

– een toename van 4 miljard EUR voor door de Europese Raad van december 2005 
vastgesteld beleid, rechtstreeks toe te wijzen aan programma's in de rubrieken 1a, 1b, 2, 3b 
en 4,

– een flinke toename van de EIB-reserve van 2,5 miljard EUR, door de lidstaten beschikbaar 
te stellen op grond van een nieuwe medefinancieringsregeling tussen de EIB en de EU-
begroting voor de versterking van de hefboomwerking van de EU-begroting op de 
terreinen onderzoek en ontwikkeling, TEN's en KMO's, tot een maximum van 60 miljard 
EUR,

– de financiering van niet-geprogrammeerde behoeften zoals de noodhulpreserve 
(1,5 miljard EUR) en het EU-Solidariteitsfonds (tot 7 miljard EUR) buiten het financiële 
kader om, via door de lidstaten waar nodig af te roepen aanvullende middelen,

– de financiering van het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (tot 3,5 
miljard EUR) door hergebruik van geannuleerde kredieten buiten het financiële kader om;

Verbeteren van de begrotingsstructuur via meer flexibiliteit door middel van:

– handhaving van een totaalbedrag van 1,4 miljard EUR voor flexibiliteit in de gehele 
periode, in geval van benutting te financieren uit door de lidstaten af te roepen aanvullende 
middelen, met de mogelijkheid om het onbenutte deel van het jaarbedrag (200 miljoen 
EUR) over te brengen naar de volgende twee jaren en een nieuwe mogelijkheid om het 
instrument gedurende meer dan één jaar voor dezelfde behoeften te gebruiken,
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– de mogelijkheid dat het nieuw gekozen Parlement het functioneren van het 
Interinstitutioneel Akkoord en het financiële kader eind 2009 beoordeelt op grond van een 
verslag dat de Commissie unilateraal heeft besloten voor te leggen, waar nodig vergezeld 
van voorstellen;

Verbeteren van de kwaliteit van uitvoering van de EU-financiering en handhaving van de 
rechten van het Parlement door middel van:

– opname van het beginsel van proportionaliteit en van gebruiksvriendelijke procedures in 
het herziene Financieel Reglement, verantwoordelijkheid van de lidstaten om bij 
activiteiten in gezamenlijk beheer een betere interne controle op de EU-financiering uit te 
oefenen, de noodzaak van instelling van een medefinancieringsmechanisme samen met de 
EIB ter versterking van de hefboomwerking van het EU-beleid, de betrokkenheid van het 
Parlement bij de financiële programmering en de financiering van nieuwe agentschappen
zonder afbreuk te doen aan de operationele programma's,

– de volledige participatie van het Parlement in de grondige toetsing, een grotere deelname 
van het Parlement aan de besluitvorming inzake het GBVB en een betere democratische 
controle op het externe optreden;

8. is zich er niettemin van bewust dat met de uitkomst van deze onderhandelingen een aantal 
tekortkomingen nog altijd niet is opgelost; is van mening dat deze tekorten moeten worden 
aangepakt bij de herziening 2008-2009 en, indien mogelijk, tijdens de jaarlijkse 
begrotingsprocedures; wijst op het feit dat met name het systeem van de eigen middelen, alsook 
de uitgavenkant grondig moeten worden herzien om te voorkomen dat bij het volgende 
financiële kader opnieuw de nationale belangen het zwaarst wegen, hetgeen een pijnlijke 
ervaring is geweest;

9. stelt zich eens te meer op het standpunt dat alle toekomstige financiële kaders moeten worden 
vastgesteld voor een periode van vijf jaar, zodat ze aansluiten bij de zittingsperiodes van het 
Parlement en van de Commissie;

10. herinnert eraan dat zijn in de genoemde resolutie van 8 juni 2005 vastgelegde standpunt de 
doelstelling moet blijven, die garanties biedt voor een optimaal financieringsniveau en verdere 
hervormingen om de ambities van de Europese Unie te realiseren;

11. herinnert eraan dat er een deugdelijke overgangsregeling zal moeten worden getroffen voor het 
geval het verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa in werking zou treden voordat 
het nieuwe financiële kader verstrijkt;

12. verwacht dat de in het komende Interinstitutioneel Akkoord opgenomen hervormingen snel 
effect zullen hebben op de kwalitatieve uitvoering van de begroting, met inbegrip van 
vermindering van de administratieve lasten, evenals een zichtbaar effect voor de Europese 
burgers door de toegankelijkheid van de EU-middelen voor hen te verbeteren;

13. aanvaardt de budgettaire en financiële implicaties van het nieuwe Interinstitutioneel Akkoord;

14. benadrukt dat de adviezen van de gespecialiseerde commissies tijdens de onderhandelingen van 
pas zijn gekomen; is van mening dat de inbreng van deze gespecialiseerde commissies 
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grotendeels in het overeengekomen Interinstitutioneel Akkoord is verwerkt, in kwalitatieve 
en/of kwantitatieve zin;

15. hecht zijn goedkeuring aan de tekst van het als bijlage aan dit besluit gehechte 
ontwerpakkoord;

16. verzoekt zijn terzake bevoegde commissie na te gaan in hoeverre het raadzaam zou zijn het 
Reglement - en in het bijzonder Bijlage IV daarbij - aan te passen, ten einde het Parlement in 
staat te stellen onder optimale voorwaarden mee te werken aan de specifieke procedures waarin 
het ontwerpakkoord voorziet;

17. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie.



PE423.766 224/419 DV\779820NL.doc

NL



BIJLAGE

INTERINSTITUTIONEEL AKKOORD
TUSSEN HET EUROPEES PARLEMENT,

DE RAAD
EN DE COMMISSIE

BETREFFENDE DE BEGROTINGSDISCIPLINE
EN EEN GOED FINANCIEEL BEHEER

HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE 
GEMEENSCHAPPEN ,

hierna “de instellingen” genoemd, 

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

1. Dit Interinstitutioneel Akkoord beoogt de begrotingsdiscipline toe te passen en het verloop 
van de jaarlijkse begrotingsprocedure en de interinstitutionele samenwerking op begrotings-
gebied te verbeteren, evenals een goed financieel beheer te waarborgen.

2. De begrotingsdiscipline in het raam van dit akkoord geldt voor alle uitgaven en zij verbindt 
voor de gehele duur van dit akkoord de instellingen.

3. Dit akkoord doet geen afbreuk aan de respectieve begrotingsbevoegdheden van de 
instellingen, zoals zij in de Verdragen zijn omschreven. Wanneer naar dit punt wordt 
verwezen, besluit de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen en het Europees 
Parlement met meerderheid van de stemmen van zijn leden en van drie vijfde van het aantal 
uitgebrachte stemmen, overeenkomstig artikel 272, lid 9, vijfde alinea, van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap (hierna “EG-Verdrag” genoemd).

4. Mocht gedurende de looptijd van het meerjarige financiële kader voor 2007 tot 2013, hierna 
“financieel kader” genoemd, een verdragsherziening met gevolgen voor de begroting plaats-
vinden, dan zullen de nodige overeenkomstige wijzigingen worden aangebracht.

5. Elke wijziging van dit akkoord behoeft instemming van alle instellingen. Voor het aanbrengen 
van wijzigingen in het financiële kader moeten de procedures worden gevolgd die daartoe in 
dit akkoord zijn vastgesteld.

6. Dit akkoord bestaat uit drie delen:

– Deel I bevat de omschrijving en wijze van toepassing van het financiële kader en geldt 
voor de duur van het financiële kader.

– Deel II betreft de verbetering van de interinstitutionele samenwerking tijdens de 
begrotingsprocedure.
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– Deel III bevat bepalingen betreffende een goed financieel beheer van de middelen van 
de EU.

7. De Commissie dient, telkens wanneer zij dat nodig acht, en in ieder geval tegelijk meteen 
overeenkomstig punt 30 ingediend voorstel voor een nieuw financieel kader, over de tenuit-
voerlegging van dit akkoord een verslag in, in voorkomend geval vergezeld van wijzigings-
voorstellen.

8. Dit akkoord treedt op 1 januari 2007 in werkingen vervangt:

– het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999 tussen het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotings-
procedure1;

– het Interinstitutioneel Akkoord van 7 november 2002 tussen het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie over de financiering van het solidariteitsfonds van de Europese 
Unie ter aanvulling van het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999 over de 
begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure2.

DEEL I – FINANCIEEL KADER:
OMSCHRIJVING EN WIJZE VAN TOEPASSING

A. Inhoud en draagwijdte van het financiële kader

9. Het financiële kader is opgenomen in bijlage I. Het is het referentiekader van de 
interinstitutionele begrotingsdiscipline.

10. Het financiële kader beoogt gedurende een middellange termijn een geordende ontwikkeling 
van de uitgaven van de Europese Unie, per hoofdcategorie, te waarborgen, zulks binnen de 
grenzen van de eigen middelen.

11. Het financiële kader stelt voor elk van de jaren 2007 tot 2013 en voor elke rubriek en 
subrubriek de uitgavenbedragen in de vorm van kredieten voor vastleggingen vast. Tevens 
worden per jaar de totale uitgavenbedragen in de vorm van kredieten voor vastleggingen en 
kredieten voor betalingen vastgesteld. 

Al deze bedragen zijn uitgedrukt in de prijzen van 2004.

In het financiële kader wordt geen rekening gehouden met de begrotingsonderdelen die met 
bestemmingsontvangsten in de zin van artikel 18 van het Financieel Reglement van 
25 juni 2002 van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen3, 
hierna "het Financieel Reglement" genoemd, worden gefinancierd.

                                               
1 PB C 172 van 18.6.1999, blz. 1. 
2 PB C 283 van 20.11.2002, blz. 1.
3 PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
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In afzonderlijke tabellen worden indicatief gegevens verschaft over de operaties die niet in de 
algemene begroting van de Europese Gemeenschappen zijn opgenomen en over de 
vermoedelijke ontwikkeling van de verschillende categorieën eigen middelen van de 
Gemeenschap. Deze gegevens worden jaarlijks bijgewerkt bij de technische aanpassing van 
het financiële kader.

12. De instellingen erkennen, dat elk van de in het financiële kader in absolute waarde vast-
gestelde bedragen een jaarlijks maximumbedrag aan uitgaven voor de algemene begroting van 
de Europese Unie betekent. Onverminderd eventuele wijzigingen van deze maximum-
bedragen overeenkomstig dit akkoord verbinden de instellingen zich ertoe bij de uitoefening 
van hun respectieve bevoegdheden in de loop van elke desbetreffende begrotingsprocedure en 
tijdens de uitvoering van de begroting van het betrokken begrotingsjaar de verschillende 
jaarlijkse maximumbedragen aan uitgaven in acht te nemen.

13. Door het sluiten van dit akkoord komen de twee takken van de begrotingsautoriteit overeen, 
voor de volledige duur van het financiële kader de stijgingspercentages van de niet verplichte 
uitgaven te aanvaarden, die voortvloeien uit de begrotingen welke binnen de grenzen van de 
in dat financiële kader vastgestelde maxima zijn opgesteld. 

Behalve in subrubriek 1b), "Samenhang ter bevordering van groei en werkgelegenheid" van 
het financiële kader, zorgen de instellingen er tijdens de begrotingsprocedure en bij de vast-
stelling van de begroting met het oog op een goed financieel beheer zo veel mogelijk voor, dat 
onder de maxima van de verschillende rubrieken voldoende marges beschikbaar blijven.

14. Volgens de medebeslissingsprocedure vastgestelde besluiten van het Europees Parlement en 
de Raad en door de Raad vastgestelde besluiten waardoor de in de begroting beschikbare 
kredieten of de in het financiële kader geraamde kredieten zoals bedoeld in punt 12 worden 
overschreden, mogen financieel slechts worden uitgevoerd indien de begroting is gewijzigd 
en, in voorkomend geval, het financiële kader op gepaste wijze, volgens de voor ieder van die 
gevallen voorgeschreven procedure zijn herzien.

15. Voor elk van de door het financiële kader bestreken jaren mag het totaal van de nodige 
kredieten voor betalingen, na jaarlijkse bijstelling en met inachtneming van de aanpassingen 
en herzieningen, niet tot een hoger opvragingspercentage van de eigen middelen leiden dan 
het voor de eigen middelen geldende maximum.

Zo nodig besluiten de twee takken van de begrotingsautoriteit overeenkomstig punt 3 tot 
verlaging van de maxima in het financiële kader opdat het voor de eigen middelen vast-
gestelde maximum in acht wordt genomen.

B. Jaarlijkse aanpassingen van het financiële kader

Technische aanpassing

16. Ieder jaar gaat de Commissie vóór de begrotingsprocedure van het begrotingsjaar n + 1 over 
tot de volgende technische aanpassingen van het financiële kader:

a) herberekening tegen de prijzen van het jaar n + 1 van de maxima en van de bedragen 
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van de kredieten voor vastleggingen en van de kredieten voor betalingen;

b) berekening van de marge die onder het maximum van de eigen middelen beschikbaar 
blijft.

De Commissie verricht deze technische aanpassing op grond van een vaste deflator van 2 % 
per jaar. 

De resultaten van deze aanpassing en de eraan ten grondslag liggende economische prognoses 
worden de twee takken van de begrotingsautoriteit medegedeeld. 

Voor het betrokken jaar wordt later niet tot een andere technische aanpassing overgegaan, 
noch tijdens het begrotingsjaar, noch bij wijze van correctie achteraf in latere jaren. 

17. Wanneer wordt vastgesteld dat het gecumuleerde BBP van een lidstaat voor de jaren 
2007-2009 meer dan +/- 5 % afwijkt van het geraamde BBP ten tijde van de opstelling van dit 
akkoord, past de Commissie in haar technische aanpassing voor 2011 de bedragen aan die die 
lidstaat voor de betrokken periode worden toegewezen uit de middelen ter ondersteuning van 
de cohesie. Het totale netto-effect van deze aanpassing, ongeacht of het positief of negatief is, 
mag niet hoger zijn dan 3 miljard EUR. Indien het netto-effect positief is, blijven de totale 
extra middelen beperkt tot de onderbesteding ten opzichte van de maxima voor subrubriek 1B 
voor de jaren 2007-2010. De vereiste aanpassingen worden in gelijke delen over de jaren 
2011-2013 gespreid, en de betrokken maxima worden dienovereenkomstig gewijzigd.

Aanpassing in verband met de uitvoering van de begroting

18. Tezamen met de mededeling van de technische aanpassing van het financiële kader legt de 
Commissie aan de twee takken van de begrotingsautoriteit het voorstel tot aanpassing van het 
totale bedrag van de kredieten voor betalingen voor die zij, in het licht van de uitvoering van 
de begroting, nodig acht om een geordende ontwikkeling ten opzichte van de kredieten voor 
vastleggingen te waarborgen. Het Europees Parlement en de Raad spreken zich overeen-
komstig punt 3 vóór 1 mei van jaar n over deze voorstellen uit.

Actualisering van de prognoses voor betalingskredieten na 2013

19. De Commissie zal de prognoses voor de betalingskredieten na 2013 in 2010 actualiseren. 
Bij die actualisering wordt rekening gehouden met de daadwerkelijke uitvoering van de 
begrotingskredieten voor vastleggingen en de begrotingskredieten voor betalingen alsmede 
met de prognoses voor de uitvoering. Tevens worden de regels beoordeeld die zijn vastgesteld 
om een geordende ontwikkeling van de betalingskredieten ten opzichte van de vastleggings-
kredieten en de groeiprognoses voor het bruto nationaal inkomen (BNI) van de Europese Unie 
te waarborgen.

Aanpassingen in verband met buitensporige overheidstekorten

20. Wanneer een met een procedure wegens buitensporig overheidstekort verband houdende 
schorsing van in de begroting vastgelegde kredieten betreffende het Cohesiefonds wordt 
opgeheven, besluit de Raad op voorstel van de Commissie en met inachtneming van het 
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relevante basisbesluit tot overschrijving van de geschorste vastleggingskredieten naar een 
volgend jaar. Kredieten die zijn geschorst voor jaar n, kunnen na jaar n+2 niet opnieuw op de 
begroting worden opgevoerd.

C. Herziening van het financiële kader

21. Naast de regelmatige technische aanpassing en aanpassingen in verband met de uitvoering 
van de begroting, mag het financiële kader op voorstel van de Commissie worden herzien in 
het geval van onvoorziene situaties, met inachtneming van het maximum van de eigen 
middelen.

22. Als algemene regel moeten herzieningsvoorstellen overeenkomstig punt 21 vóór het begin 
van de begrotingsprocedure voor het betrokken begrotingsjaar of het eerste van de betrokken 
begrotingsjaren worden ingediend en goedgekeurd.

Een besluit tot herziening van het financiële kader tot 0,03 % van het BNI van de Europese 
Unie binnen de marge voor onvoorziene uitgaven wordt overeenkomstig punt 3 gemeen-
schappelijk genomen door de twee takken van de begrotingsautoriteit. 

Een herziening van het financiële kader boven 0,03 % van het BNI van de Europese Unie 
binnen de marge voor onvoorziene uitgaven wordt bij gemeenschappelijk besluit van de twee 
takken van de begrotingsautoriteit aangenomen, waarbij de Raad met eenparigheid van 
stemmen besluit.

23. Onverminderd punt 40, onderzoeken de instellingen de mogelijkheden voor een herschikking 
van de uitgaven tussen de programma's die vallen onder de door de herziening getroffen 
rubrieken op grond van, met name, elke verwachte onderbesteding van de kredieten. Er dient 
naar te worden gestreefd, binnen het maximum van de betrokken rubriek, een in absolute 
waarde en in percentage van de voorgenomen nieuwe uitgave significant bedrag vrij te 
maken.

De instellingen gaan de mogelijkheden na om de verhoging van het maximum van een rubriek 
met een verlaging van het maximum van een andere rubriek te compenseren.

Een herziening van de verplichte uitgaven in het financiële kader mag niet tot een verlaging 
van het voor de niet verplichte uitgaven beschikbare bedrag leiden.

Bij iedere herziening moet een juiste verhouding tussen de vastleggingen en de betalingen 
worden bewaard.

D. Gevolgen van het ontbreken van een gemeenschappelijk besluit
over de aanpassing of de herziening van het financiële kader

24. Bij ontstentenis van overeenstemming van het Europees Parlement en van de Raad over een 
door de Commissie voorgestelde aanpassing of herziening van het financiële kader blijven de 
voorheen bepaalde bedragen, na de jaarlijkse technische aanpassing, als uitgavenmaxima voor 
het betrokken begrotingsjaar gelden.
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E. Reserve voor noodhulp

25. De reserve voor noodhulp is bestemd om een snelle reactie mogelijk te maken op specifieke 
hulpbehoeften van derde landen ingevolge gebeurtenissen die bij de opstelling van de 
begroting niet te voorzien waren. Het gaat hierbij in de eerste plaats om humanitaire acties, 
maar ook om door de omstandigheden gerechtvaardigde acties op het gebied van civiele 
crisisbeheersing en burgerbescherming. Het jaarlijkse bedrag van de reserve wordt voor de 
duur van het financiële kader vastgesteld op 221 miljoen EUR, in constante prijzen.

De reserve wordt als voorziening opgenomen in de algemene begroting van de Europese 
Unie. De bijbehorende kredieten voor vastleggingen worden op de begroting opgevoerd, zo 
nodig boven de in bijlage I vastgelegde maxima.

Wanneer de Commissie van oordeel is dat de reserve moet worden aangesproken, legt zij de 
twee takken van de begrotingsautoriteit een voorstel tot overschrijving uit de reserve naar de 
overeenkomstige begrotingsonderdelen voor.

Voorstellen van de Commissie tot overschrijving om van de reserve gebruik te maken moeten 
echter worden voorafgegaan door een onderzoek van de mogelijkheden tot herschikking van 
kredieten.

Tegelijk met haar overschrijvingsvoorstel leidt de Commissie een, trialoogprocedure in, zo 
nodig in vereenvoudigde vorm, om van de twee takken van de begrotingsautoriteit de 
instemming te verkrijgen betreffende de noodzaak van de reserve gebruik te maken en 
betreffende het vereiste bedrag. De overschrijvingen geschieden overeenkomstig artikel 26 
van het Financieel Reglement.

F. Solidariteitsfonds van de Europese Unie

26. Het Solidariteitsfonds van de Europese Unie heeft ten doel snelle financiële bijstand mogelijk 
te maken wanneer zich een grote ramp voordoet op het grondgebied van een lidstaat of een 
kandidaat-lidstaat, zulks overeenkomstig het desbetreffende basisbesluit. Voor het fonds is 
jaarlijks een bedrag van maximaal 1 miljard EUR (in lopende prijzen) beschikbaar. Op 1 
oktober van elk jaar is tenminste een vierde van het jaarlijkse bedrag nog beschikbaar om de 
behoeften te dekken die tot het einde van het begrotingsjaar ontstaan. Het niet in de begroting 
opgenomen deel van het jaarlijkse bedrag mag niet naar volgende jaren worden overgedragen.

In uitzonderlijke gevallen en indien de resterende beschikbare financiële middelen van het 
fonds in het jaar dat de ramp zich voordoet in de zin van het betrokken basisbesluit, niet 
toereikend zijn ter dekking van het door de begrotingsautoriteit noodzakelijk geachte 
bijstandsbedrag, kan de Commissie voorstellen dat het verschil wordt gefinancierd uit de 
bedragen die voor het volgende jaar beschikbaar zijn. Het jaarlijkse bedrag van het fonds dat 
in de begroting wordt opgenomen, mag in geen geval 1 miljard EUR overschrijden.

Wanneer aan de in het basisbesluit gestelde voorwaarden inzake de beschikbaarstelling van 
middelen uit het fonds is voldaan, zal de Commissie voorstellen van het fonds gebruik te 
maken. Wanneer er mogelijkheden zijn tot herschikking van de vastleggingskredieten in de 
rubriek die aanvullende uitgaven vergt, houdt de Commissie daarmee rekening wanneer zij 
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overeenkomstig het Financieel Reglement het nodige voorstel doet door middel van het 
passende begrotingsinstrument. Het besluit het solidariteitsinstrument te gebruiken, wordt 
door de twee takken van de begrotingsautoriteit gezamenlijk genomen overeenkomstig punt 3.

De bijbehorende vastleggingskredieten worden in de begroting opgenomen, indien nodig 
boven het maximum van de in bijlage I. vastgelegde betrokken rubrieken

Tegelijk met haar voorstel voor een besluit van het fonds gebruik te maken, leidt de 
Commissie een trialoogprocedure in, zo nodig in vereenvoudigde vorm, om van de twee 
takken van de begrotingsautoriteit instemming te verkrijgen betreffende de noodzaak van het 
fonds gebruik te maken en betreffende het vereiste bedrag.

G. Flexibiliteitsinstrument

27. Het flexibiliteitsinstrument, welks jaarlijks maximum 200 miljoen EUR (in lopende prijzen) 
bedraagt, is bestemd om voor een gegeven begrotingsjaar en binnen het maximum van de 
aangegeven bedragen, de financiering mogelijk te maken van nauwkeurig bepaalde uitgaven 
die niet binnen de voor een of meer andere rubrieken beschikbare maxima zouden kunnen 
worden gefinancierd.

Het ongebruikte deel van het jaarlijkse maximum kan worden overgedragen naar uiterlijk 
jaar n+2. Wanneer een beroep op het instrument wordt gedaan, worden in de eerste plaats de 
overgedragen bedragen, de oudste eerst, aangesproken. Het in jaar n+2 niet gebruikte gedeelte 
van het bedrag van jaar n vervalt.

De Commissie doet het voorstel van het flexibiliteitinstrument gebruik te maken nadat zij alle 
mogelijkheden heeft onderzocht om kredieten te herschikken binnen de rubriek die aan-
vullende uitgaven vergt.

In het voorstel wordt het beginsel van de inzet van het flexibiliteitsinstrument toegelicht en 
worden de te dekken behoeften en het bedrag genoemd. Het voorstel mag voor elk 
begrotingsjaar in de loop van de begrotingsprocedure worden ingediend. Het voorstel van de 
Commissie wordt in het voorontwerp van begroting opgenomen of gaat overeenkomstig het 
Financieel Reglement vergezeld van het desbetreffende begrotingsinstrument.

Het besluit om van het flexibiliteitsinstrument gebruik te maken, wordt door de twee takken 
van de begrotingsautoriteit gezamenlijk genomen overeenkomstig punt 3. Overeenstemming 
komt door middel van de in bijlage II, onder C, bedoelde overlegprocedure tot stand.

H. Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering

28. Het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering is bedoeld om extra steun te geven 
aan werknemers die de gevolgen van grote structurele veranderingen in de wereldhandels-
patronen ondervinden, teneinde hen te helpen bij hun terugkeer op de arbeidsmarkt.

Het fonds mag niet groter zijn dan een jaarlijks maximumbedrag van 500 miljoen EUR (in 
lopende prijzen), dat afkomstig kan zijn uit marges onder het totale uitgavenmaximum van het 
voorgaande jaar en/of uit geannuleerde vastleggingskredieten van de voorgaande twee jaren, 
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met uitzondering van de kredieten voor rubriek 1B van het financiële kader.

De kredieten worden volgens de gewone begrotingsprocedure als voorziening in de algemene 
begroting van de Europese Unie opgenomen, zodra de Commissie de in de tweede alinea 
bedoelde toereikende marges en/of geannuleerde kredieten heeft aangewezen.

Wanneer is voldaan aan de in de betrokken basisbesluit gestelde voorwaarden inzake de 
beschikbaarstelling van middelen uit het fonds, zal de Commissie voorstellen van het fonds 
gebruik te maken. Het besluit van het fonds gebruik te maken, wordt door de twee takken van 
de begrotingsautoriteit gezamenlijk genomen overeenkomstig punt 3.

Tegelijk met haar voorstel voor een besluit van het fonds gebruik te maken leidt de 
Commissie een trialoogprocedure in, zo nodig in vereenvoudigde vorm, om van de twee 
takken van de begrotingsautoriteit de instemming te verkrijgen betreffende de noodzaak van 
het fonds gebruik te maken en betreffende het vereiste bedrag en dient zij bij de twee takken 
van de begrotingsautoriteit een voorstel tot overschrijving naar de betrokken begrotings-
onderdelen in..

Overschrijvingen voor het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering geschieden 
overeenkomstig artikel 24, lid 4, van het Financieel Reglement.

De bijbehorende vastleggingskredieten worden in het kader van de betrokken rubriek in de 
begroting opgenomen, zo nodig boven de in bijlage I vastgelegde maxima.

I. Aanpassing van het financiële kader in verband met de uitbreiding

29. Bij de uitbreiding van de Europese Unie met nieuwe lidstaten tijdens de door dit financiële 
kader bestreken periode zullen het Europees Parlement en de Raad op voorstel van de 
Commissie en overeenkomstig punt 3, gezamenlijk het financiële kader aanpassen om met de 
uit de toetredingsonderhandelingen voortvloeiende uitgaven rekening te houden.

J. Duur van het financiële kader en 
gevolgen van het ontbreken van een financieel kader

30. Vóór 1 juli 2011 zal de Commissie voorstellen voor een nieuw financieel kader op middel-
lange termijn indienen.

Bij ontbreken van een akkoord tussen de twee takken van de begrotingsautoriteit over een 
nieuw financieel kader en behoudens uitdrukkelijke opzegging van het bestaande financiële 
kader door een van de instellingen, worden de maxima voor het laatste door het bestaande 
financiële kader bestreken jaar overeenkomstig punt 16 aangepast, zodat de maxima voor 
2013 in constante prijzen worden gehandhaafd. In het geval dat na 2013 nieuwe lidstaten tot 
de Europese Unie toetreden, zal het verlengde financiële kader zo nodig worden aangepast om 
met de uit de toetredingsonderhandelingen voortvloeiende uitgaven rekening te houden.

DEEL II – VERBETERING VAN DE INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING
TIJDENS DE BEGROTINGSPROCEDURE
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A. Procedure voor interinstitutionele samenwerking

31. De instellingen komen overeen een procedure voor interinstitutionele samenwerking op 
begrotingsgebied in te stellen. De wijze waarop deze samenwerking geschiedt, is uiteengezet 
in bijlage II.

B. Opstelling van de begroting

32. De Commissie dient ieder jaar een voorontwerp van begroting in, dat met de werkelijke 
financieringsbehoeften van de Gemeenschap overeenstemt.

Zij houdt rekening met:

a) door de lidstaten verstrekte prognoses met betrekking tot de Structuurfondsen;

b) de mogelijkheid tot besteding van de kredieten, waarbij zij ernaar streeft een strikte 
verhouding tussen de kredieten voor vastleggingen en de kredieten voor betalingen te 
waarborgen;

c) de mogelijkheden om nieuwe beleidsmaatregelen uit te voeren door middel van proef-
projecten en/of nieuwe voorbereidende acties of om tot hun einde gekomen meerjaren-
acties voort te zetten, na de voorwaarden voor het verkrijgen van een basisbesluit in de 
zin van artikel 49 van het Financieel Reglement te hebben beoordeeld (definitie van een 
basisbesluit, noodzaak van een basisbesluit voor besteding en uitzonderingen);

d) de noodzaak om te zorgen voor een ontwikkeling van de uitgaven ten opzichte van het 
voorgaande begrotingsjaar die met de eisen van de begrotingsdiscipline in overeen-
stemming is.

Bij het voorontwerp van begroting worden activiteitenoverzichten gevoegd die de bij 
artikel 27, lid 3, en artikel 33, lid 2, onder d), van het Financieel Reglement vereiste 
informatie bevatten (doelstellingen, indicatoren en resultaten van evaluaties).

33. De instellingen vermijden zoveel mogelijk, in de begroting begrotingsonderdelen voor 
beleidsuitgaven van onbetekenende bedragen op te nemen.

De twee takken van de begrotingsautoriteit verbinden zich er ook toe rekening te houden met 
de evaluatie van de mogelijkheden voor de uitvoering van de begroting die de Commissie in 
haar voorontwerpen alsook in het raam van de uitvoering van de lopende begroting heeft 
verricht.

Vóór de tweede lezing van de Raad richt de Commissie een schrijven aan de voorzitter van de 
begrotingscommissie van het Europees Parlement, met een afschrift aan de andere tak van de 
begrotingsautoriteit, waarin zij haar opmerkingen kenbaar maakt over de uitvoerbaarheid van 
de wijzigingen op de ontwerpbegroting die het Europees Parlement in eerste lezing heeft aan-
genomen. 

De twee takken van de begrotingsautoriteit houden met deze opmerkingen rekening bij de in 
bijlage II, onder C, bedoelde overlegprocedure.
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Ter wille van een goed financieel beheer en gelet op de gevolgen van de in de 
begrotingsnomenclatuur aangebrachte wezenlijke veranderingen in de titels en hoofdstukken 
aangaande de plicht van de diensten van de Commissie inzake beheersverslagen, verbinden de 
twee takken van de begrotingsautoriteit zich ertoe dergelijke wezenlijke veranderingen tijdens 
de overlegprocedure met de Commissie te bespreken.

C. Indeling van de uitgaven

34. De instellingen zijn van oordeel, dat "verplichte uitgaven" de uitgaven zijn, die noodzakelijk 
voortvloeien uit de Verdragen of uit krachtens de Verdragen vastgestelde besluiten.

35. Voor nieuwe begrotingsonderdelen of voor begrotingsonderdelen waarvan de rechtsgrond is 
gewijzigd, bevat het voorontwerp van begroting een voorstel tot indeling.

Wanneer de in het voorontwerp van begroting voorgestelde indeling niet wordt aanvaard, 
onderzoeken het Europees Parlement en de Raad de indeling van het betrokken begrotings-
onderdeel op grond van bijlage III. Door middel van de in bijlage II, onder C, bedoelde over-
legprocedure wordt gepoogd tot overeenstemming te komen.

D. Maximaal stijgingspercentage van de niet verplichte uitgaven
bij ontbreken van een financieel kader

36. Onverminderd punt 13, eerste alinea, komen de instellingen het volgende overeen:

a) de autonome handelingsruimte van het Europees Parlement, voor de toepassing van 
artikel 272, lid 9, vierde alinea, van het EG-Verdrag - waarvan het bedrag overeenkomt 
met de helft van het maximumpercentage - is van toepassing vanaf de opstelling van de 
ontwerpbegroting die door de Raad in eerste lezing, daarbij rekening houdend met 
eventuele nota's van wijzigingen .

De verplichting om zich aan het maximumpercentage te houden geldt voor de jaarlijkse 
begroting, met inbegrip van de aanvullende begrotingen. Onverminderd de vaststelling 
van een nieuw percentage, blijft het ongebruikte gedeelte van het maximumpercentage 
beschikbaar voor gebruik in het raam van de behandeling van een ontwerp van aan-
vullende begroting;

b) onverminderd punt a) trachten de instellingen volgens de in bijlage II, onder C, 
bedoelde overlegprocedure tussen de twee takken van de begrotingsautoriteit overeen-
stemming te bereiken, wanneer in de loop van de begrotingsprocedure blijkt, dat voor 
de voltooiing daarvan de vaststelling in onderlinge overeenstemming nodig zou kunnen 
zijn van een nieuw stijgingspercentage voor niet verplichte uitgaven,dat toepasselijk is 
op de kredieten voor betalingen en/of van een nieuw percentage dat toepasselijk is op de 
kredieten voor vastleggingen. Het laatstgenoemde percentage mag op een ander niveau 
dan het eerstgenoemde worden vastgesteld.

E. Opneming van financiële bepalingen in de wetgevingsbesluiten
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37. Wetgevingsbesluiten betreffende meerjarenprogramma's die volgens de medebeslissings-
procedure zijn vastgesteld, bevatten een bepaling waarin de wetgever de financiële middelen 
van het programma voor de gehele looptijd ervan vaststelt. Dit bedrag vormt voor de 
begrotingsautoriteit het voornaamste referentiepunt in de loop van de jaarlijkse begrotings-
procedure.

De begrotingsautoriteit en de Commissie, wanneer deze laatste haar voorontwerp van 
begroting opstelt, verbinden zich ertoe voor de gehele looptijd van het betrokken programma 
niet meer dan 5 % van dit bedrag af te wijken, behalve in het geval van nieuwe objectieve en 
duurzame omstandigheden die uitdrukkelijk en nauwkeurig moeten worden gerechtvaardigd, 
waarbij rekening moet worden gehouden met de verkregen resultaten die bij de tenuitvoer-
legging van het programma zijn verwezenlijkt, met name op de grondslag van evaluaties. Uit 
dergelijke afwijkingen voortvloeiende verhogingen mogen niet leiden tot overschrijding van 
het voor de betrokken rubriek geldende maximum, onverminderd de mogelijkheid gebruik te 
maken van de bij dit akkoord genoemde instrumenten.

Dit punt geldt niet voor kredieten in het kader van het cohesiebeleid die volgens de mede-
beslissingsprocedure zijn vastgesteld, van tevoren door de lidstaten zijn toegewezen en de 
financiering voor de gehele duur van een programma regelen.

38. Wetgevingsbesluiten betreffende meerjarenprogramma's die niet volgens de medebeslissings-
procedure zijn vastgesteld, bevatten geen "noodzakelijk geacht bedrag".

Wanneer de Raad een financiële referentie wenst op te nemen, dient deze slechts ter illustratie 
van de wil van de wetgever en laat zij de in het EG-Verdrag vastgestelde bevoegdheden van 
de begrotingsautoriteit onverlet. In alle wetgevingsbesluiten waarin een dergelijke financiële 
referentie is opgenomen, wordt de onderhavige bepaling genoemd.

Wanneer over het betrokken bedrag overeenstemming is bereikt overeenkomstig de in de 
gemeenschappelijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie van 4 
maart 19751voorziene overlegprocedure, wordt genoemd bedrag als een referentiebedrag in de 
zin van punt 37 van dit akkoord beschouwd.

39. Het in artikel 28 van het Financieel Reglement bedoelde financiële memorandum bevat de 
doelstellingen van het voorgestelde programma in financiële termen en een tijdschema voor 
de gehele looptijd van het programma. Het memorandum wordt in voorkomend geval herzien 
bij de opstelling van het voorontwerp van begroting, rekening houdende met de stand van 
uitvoering van het programma. Het herziene memorandum wordt de begrotingsautoriteit toe-
gezonden wanneer het voorontwerp van begroting wordt voorgesteld en nadat de begroting is 
vastgesteld.

40. Rekening houdende met de in punt 13, eerste alinea, bedoelde maximale stijgingspercentages 
van de niet verplichte uitgaven, verbinden de twee takken van de begrotingsautoriteit zich 
ertoe, de bij de toepasselijke basisbesluiten inzake de structuurmaatregelen, plattelands-
ontwikkeling en het Europees Fonds voor de visserij voorziene toewijzingen aan vast-
leggingskredieten in acht te nemen.

                                               
1 PB C 89 van 22.4.1975, blz. 1.
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F. Uitgaven betreffende visserijovereenkomsten

41. De instellingen komen overeen de uitgaven voor visserijovereenkomsten te financieren 
overeenkomstig bijlage IV.

G. Financiering van het gemeenschappelijk buitenlands
en veiligheidsbeleid (GBVB)

42. Ten aanzien van de uitgaven van het GBVB die overeenkomstig artikel 28 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie ten laste van de algemene begroting van de Europese Gemeen-
schappen komen, trachten de instellingen elk jaar volgens de in bijlage II, onder C, bedoelde 
overlegprocedure en op de grondslag van het door de Commissie opgestelde voorontwerp van 
begroting overeenstemming te bereiken over de op de begroting van de Gemeenschappen aan 
te rekenen huishoudelijke uitgaven en de verdeling ervan over de in de vierde alinea van dit 
punt voorgestelde artikelen van het hoofdstuk "GBVB" van de begroting. Wordt geen 
overeenstemming bereikt, dan nemen het Europees Parlement en de Raad in de begroting het 
bedrag op, dat in de voorafgaande begroting is opgevoerd of, indien het lager is, het bedrag 
dat in het voorontwerp van begroting wordt voorgesteld.

Het totale bedrag van de huishoudelijke uitgaven van het GBVB wordt in zijn geheel in één 
hoofdstuk van de begroting ("GBVB") opgevoerd en over de in de vierde alinea van dit punt 
voorgestelde artikelen van dit hoofdstuk verdeeld. Dit bedrag moet de voorspelbare 
werkelijke behoeften dekken, zoals bepaald in het kader van de opstelling van het 
voorontwerp van begroting op basis van jaarlijks door de Raad gemaakte prognoses, met een 
redelijke marge voor onvoorziene acties. Geen enkel bedrag wordt in een reserve opgenomen. 
Elk artikel heeft betrekking op reeds vastgestelde instrumenten, op maatregelen die zijn 
voorzien maar nog niet zijn vastgestelde en alle toekomstige, dat wil zeggen onvoorziene 
instrumenten, die door de Raad in de loop van het betrokken begrotingsjaar zullen worden 
vastgesteld.

Daar de Commissie overeenkomstig het Financieel Reglement in het kader van een GBVB-
optreden de bevoegdheid heeft autonoom kredietoverschrijvingen tussen artikelen binnen 
eenzelfde hoofdstuk van de begroting, in dit geval de GBVB-begroting, te verrichten, is de 
voor een snelle uitvoering van GBVB-optredens vereiste flexibiliteit gewaarborgd. Mocht het 
bedrag van de GBVB-begroting gedurende het begrotingsjaar ontoereikend zijn om de nodige 
uitgaven te dekken, dan komen het Europees Parlement en de Raad met inachtneming van 
punt 25 en op voorstel van de Commissie, overeen, met spoed een oplossing te vinden.

Binnen het GBVB-begroting zouden de artikelen waaronder de GBVB-optredens worden 
ondergebracht, als volgt kunnen luiden:

– Crisisbeheersingsoperaties; preventie, oplossing en stabilisering van conflictsituaties; 
het toezien op en de tenuitvoerlegging van vredes- en veiligheidsprocessen

– Non-proliferatie en ontwapening

– Spoedeisende maatregelen
– Voorbereidende of controlemaatregelen
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– Speciale vertegenwoordigers van de Europese Unie

De instellingen komen overeen, dat in de periode 2007-2013 ten minste 1740 miljoen EUR 
beschikbaar zal zijn voor het GBVB en dat het bedrag voor de optredens uit hoofde van het in 
het derde streepje bedoelde artikel niet meer dan 20 % van het totale bedrag van het hoofdstuk 
inzake GBVB- van de begroting mag belopen.

43. Het voorzitterschap van de Raad raadpleegt het Europees Parlement jaarlijks over een tegen 
15 juni van het betrokken jaar te verstrekken prospectief document van de Raad dat de voor-
naamste aspecten en de fundamentele keuzen van het GBVB behelst, met inbegrip van de 
financiële gevolgen ervan voor de algemene begroting van de Europese Unie, en over een 
beoordeling van de in jaar n-1 aangevangen maatregelen. Bovendien houdt het voor-
zitterschap van de Raad het Europees Parlement op de hoogte door middel van gezamenlijke 
informatiebijeenkomsten die tenminste vijf keer per jaar in het kader van de gewone politieke 
dialoog over het GBVB plaatsvinden en die uiterlijk op het overleg voorafgaand aan de 
tweede lezing in de Raad worden overeengekomen. Aan deze bijeenkomsten wordt deel-
genomen door:

– voor het Europees Parlement, het bureau van de twee betrokken commissies,
– voor de Raad, de ambassadeur (voorzitter van het Politiek en Veiligheidscomité),

– de Commissie wordt bij deze bijeenkomsten betrokken en neemt eraan deel.
Telkens wanneer de Raad een besluit op het gebied van het GBVB vaststelt dat uitgaven 
meebrengt, legt hij het Europees Parlement onverwijld en in elk geval binnen vijf werkdagen 
na het definitieve besluit een schatting van de geraamde kosten (financieel memorandum) 
voor, met name die inzake tijdsduur, personeel, gebruik van gebouwen en andere 
infrastructuur, vervoermiddelen, opleidingsvereisten en veiligheidsregelingen.

De Commissie licht de begrotingsautoriteit eenmaal per kwartaal in over de uitvoering van de 
GBVB-optredens en over de financiële vooruitzichten voor het resterende gedeelte van het 
begrotingsjaar.

DEEL III - GOED FINANCIEEL BEHEER VAN DE MIDDELEN VAN DE EU

A. Waarborging van een effectieve, geïntegreerde interne controle
inzake de middelen van de EU

44. De instellingen zijn het eens over het belang van de versterking van de interne controle zonder 
dat dit extra administratieve lasten meebrengt; vereenvoudiging van de desbetreffende wet-
geving is daarvoor een eerste vereiste. In dat verband dient met het oog op het verkrijgen van 
een positieve betrouwbaarheidsverklaring prioriteit te worden gegeven aan goed financieel 
beheer van middelen onder gedeeld beheer. Hiertoe zouden zo nodig bepalingen kunnen 
worden neergelegd in de betrokken wetgevende basisbesluiten. Als deel van hun grotere 
verantwoordelijkheden voor de structuurfondsen en overeenkomstig hun nationale grond-
wettelijke bepalingen zullen de bevoegde controle-autoriteiten van de lidstaten een 
beoordeling overleggen inzake de overeenstemming van de beheers- en controlesystemen met 
de Gemeenschapsbepalingen.
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De lidstaten verbinden zich ertoe, jaarlijks op het passende nationale niveau een overzicht op 
te stellen van de beschikbare controles en verklaringen.

B. Financieel Reglement

45. De instellingen komen overeen, dit akkoord en de begroting uit te voeren in een context van 
goed financieel beheer, dat toepassing van de beginselen van zuinigheid, efficiëntie, doel-
treffendheid, bescherming van de financiële belangen, evenredigheid van de administratieve 
uitgaven en gebruikersvriendelijkheid van de procedures inhoudt. De instellingen nemen 
daartoe de passende maatregelen, met name in het Financieel Reglement, dat overeenkomstig 
de bij de gemeenschappelijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie van 4 maart 1975 ingestelde, overlegprocedure moet worden vastgesteld, in de 
geest die in 2002 een akkoord mogelijk heeft gemaakt

C. Financiële programmering

46. De Commissie dient tweemaal per jaar - de eerste maal in mei/juni (samen met de 
documenten die het voorlopige ontwerp van begroting vergezellen) en de tweede maal in 
december/januari (na de vaststelling van de begroting) - een volledige financiële 
programmering in voor de rubrieken 1A, 2 (milieu en visserij), 3A, 3B en 4 van het financiële 
kader. In dit per rubriek, beleidsgebied en begrotingsonderdeel opgestelde document wordt 
gedifferentieerd naar:

a) de geldende wetgeving, waarbinnen een onderscheid wordt gemaakt tussen meerjarige 

programma's en jaarlijkse acties:

- voor de meerjarige programma's dient de Commissie aan te geven volgens welke 

procedure zij zijn aangenomen (medebeslissings- of raadplegingsprocedure), de 

looptijd, de referentiebedragen, het aandeel voor administratieve uitgaven;

- voor jaarlijkse acties (voorbereidende acties en proefprojecten, 

agentschappen/bureaus) en voor op grond van de prerogatieven van de Commissie 

gefinancierde activiteiten moet de Commissie meerjarige ramingen verstrekken, 

alsmede (voor proefprojecten en voorbereidende acties) de marges die resteren 

onder de in bijlage II, onder D, toegestane maxima;

b) de hangende wetgevingvoorstellen:de lopende voorstellen van de waarnaar wordt 

verwezen in begrotingsonderdelen (onderste niveau), hoofdstukken en beleidsterreinen. 

Een mechanisme moet worden gevonden om, telkens wanneer een nieuw voorstel wordt 

aangenomen, de tabellen bij te werken teneinde de financiële gevolgen ervan te 

beoordelen.

De Commissie moet nagaan hoe een kruisverwijzing tot stand kan worden gebracht tussen de 
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financiële programmering en de wetgevingsprogrammering, teneinde nauwkeurigere en 
betrouwbaardere ramingen te kunnen verstrekken Voor elk wetgevingsvoorstel moet de 
Commissie vermelden, of dit al dan niet in de programmering van mei en december is 
opgenomen. De begrotingsautoriteit moet met name in kennis worden gesteld van:

a) alle nieuwe wetgevingsbesluiten die zijn aangenomen, maar niet zijn vermeld in het 
document van mei-december (met de desbetreffende bedragen); 

b) alle hangende wetgevingsvoorstellen die zijn ingediend, maar niet zijn opgenomen in 
het document van mei-december (met de desbetreffende bedragen);

c) de in het jaarlijkse wetgevingsprogramma van de Commissie beoogde wetgeving, met 
opgaaf van de acties die financiële gevolgen kunnen hebben (ja/neen).

Indien nodig, maakt de Commissie melding van de herprogrammering die de nieuwe 
wetgevingsvoorstellen noodzakelijk maken.

Op grond van de door de Commissie verstrekte gegevens moet bij iedere in dit Akkoord 
bepaalde trialoog de balans van de financiële consequenties worden opgemaakt.

D. Agentschappen en Europese scholen

47. De Commissie gaat bij de opstelling van voorstellen tot oprichting van nieuwe agentschappen 
de begrotingsgevolgen ervan na voor de betrokken uitgavenrubriek. De twee takken van de 
begrotingsautoriteit verbinden zich ertoe, onverminderd de geldende wettelijke procedures 
voor de oprichting van agentschappen, in het kader van het begrotingsoverleg op grond van de 
desbetreffende informatie tijdig tot een akkoord te komen over de financiering van het agent-
schap.

Een gelijke procedure wordt gevolgd wanneer de oprichting van een nieuwe Europese school 
wordt overwogen.

E. Aanpassing van de kredieten voor de Structuurfondsen,
het Cohesiefonds, het Europees Fonds voor plattelandsontwikkeling

en het Europees Visserijfonds
in verband met de uitvoeringsomstandigheden

48. Wanneer na 1 januari 2007 nieuwe bepalingen en programma's voor de Structuurfondsen, het 
Cohesiefonds, het Europees Fonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Visserij-
fonds worden vastgesteld, verbinden de twee takken van de begrotingsautoriteit zich ertoe, op 
voorstel van de Commissie, de overdracht goed te keuren van toegewezen bedragen die in 
2007 niet zijn gebruikt, naar volgende jaren, bovenop de vastgestelde uitgavenmaxima.

Het Europees Parlement en de Raad nemen, op voorstel van de Commissie, de besluiten tot 
overdracht van ongebruikte toewijzingen van 2007 vóór 1 mei 2008, overeenkomstig punt 3.

F. Nieuwe financieringsinstrumenten

49. De instellingen komen overeen dat de instelling van cofinancieringsmechanismen nood-
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zakelijk is ter versterking van het hefboomeffect van de begroting van de EU.

Zij komen overeen de ontwikkeling aan te moedigen van geschikte meerjarige financierings-
mechanismen ter stimulering van openbare en particuliere investeerders.

Wanneer zij het voorontwerp van begroting voorstelt, brengt de Commissie aan de 
begrotingsautoriteit verslag uit over de door de Europese Investeringsbank, het Europees 
Investeringsfonds en de Europese Bank voor wederopbouw en ontwikkeling gefinancierde 
activiteiten ter ondersteuning van investeringen in onderzoek en ontwikkeling, trans-Europese 
netwerken en kleine en middelgrote ondernemingen.
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BIJLAGE I
FINANCIEEL KADER VOOR 2007 TOT 2013

(in miljoen EUR - prijzen van 2004)

VASTLEGGINGSKREDIETEN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totaal
2007-2013

1. Duurzame groei 51 267 52 415 53 616 54 294 55 368 56 876 58 303 382 139
1a Concurrentiekracht ter bevordering van groei en 
werkgelegenheid 8 404 9 097 9 754 10 434 11 295 12 153 12 961 74 098

1b Samenhang ter bevordering van groei en 
werkgelegenheid 42 863 43 318 43 862 43 860 44 073 44 723 45 342 308 041

2. Bescherming en beheer van natuurlijke hulpbronnen 54 985 54 322 53 666 53 035 52 400 51 775 51 161 371 344
waarvan: marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse 
betalingen 43 120 42 697 42 279 41 864 41 453 41 047 40 645 293 105

3. Burgerschap, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid 1 199 1 258 1 380 1 503 1 645 1 797 1 988 10 770
3a. Vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid 600 690 790 910 1 050 1 200 1 390 6 630
3b. Burgerschap 599 568 590 593 595 597 598 4 140

4. De EU als mondiale partner 6 199 6 469 6 739 7 009 7 339 7 679 8 029 49 463
5. Administratie1) 6 633 6 818 6 973 7 111 7 255 7 400 7 610 49 800
6. Compensaties 419 191 190 800

TOTAAL VOOR VASTLEGGINGSKREDIETEN 120 702 121 473 122 564 122 952 124 007 125 527 127 091 864 316
als percentage van BNI 1,10% 1,08% 1,07% 1,04% 1,03% 1,02% 1,01% 1,048%

TOTAAL VOOR BETALINGSKREDITEN 116 650 119 620 111 990 118 280 115 860 119 410 118 970 820 780
als percentage van BNI 1,06% 1,06% 0,97% 1,00% 0,96% 0,97% 0,94% 1,00%
Beschikbare ruimte 0,18% 0,18% 0,27% 0,24% 0,28% 0,27% 0,30% 0,24%
Maximumbedrag eigen middelen als percentage van BNI 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%

1) De in het maximumbedrag van deze rubriek opgenomen uitgaven voor pensioenen zijn exclusief de personeelsbijdragen aan de pensioenregeling, ten bedrage van 500 miljoen
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EUR in prijzen van 2004 voor de periode 2007-2013.
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BIJLAGE II

INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING
OP BEGROTINGSGEBIED

A. Na de technische aanpassing van het financiële kader voor het komende begrotingsjaar, 
rekening houdende met de jaarlijkse beleidsstrategie van de Commissie, en vóór het besluit 
van de Commissie ten aanzien van het voorontwerp van begroting wordt een trialoog bijeen-
geroepen om de mogelijke prioriteiten voor de begroting van het komende begrotingsjaar te 
bespreken. Daarbij wordt naar behoren rekening gehouden met de bevoegdheden van de 
instellingen alsook met de te voorziene ontwikkeling van de behoeften voor het komende 
begrotingsjaar en de volgende jaren die door het financiële kader worden gedekt. Voorts 
wordt rekening gehouden met nieuwe elementen die sedert de opstelling van het 
oorspronkelijke financiële kader zijn ontstaan en die vermoedelijk wezenlijke en blijvende 
financiële gevolgen voor de begroting van de Europese Unie zullen hebben. 

B. Ten aanzien van de verplichte uitgaven specificeert de Commissie bij de indiening van haar 
voorontwerp van begroting het volgende:

a) de kredieten die verband houden met nieuwe of voorgenomen wetgeving;

b) de kredieten die voortvloeien uit de toepassing van de ten tijde van de vaststelling van 
de voorafgaande begroting bestaande wetgeving.

De Commissie maakt een nauwkeurige raming van de financiële consequenties van de op de 
voorschriften gebaseerde verplichtingen van de Gemeenschap. Indien nodig stelt zij deze 
ramingen in de loop van de begrotingsprocedure bij. Zij verstrekt de begrotingsautoriteit alle 
bewijsstukken die deze noodzakelijk acht.

Indien zij dit nodig acht, mag de Commissie bij de twee takken van de begrotingsautoriteit 
een nota van wijzigingen-ad hoc indienen, teneinde de cijfers bij te werken die ten grondslag 
liggen aan de in het voorontwerp van begroting opgenomen raming van de landbouwuitgaven 
en/of, op de grondslag van de recentst beschikbare gegevens betreffende de op 1 januari van 
het betrokken begrotingsjaar van kracht zijnde visserijovereenkomsten, de kredieten en de 
verdeling ervan te corrigeren die zijn opgenomen in de operationele begrotingsonderdelen 
voor de internationale visserijovereenkomsten en die welke zijn opgenomen in een reserve.

Deze nota van wijzigingen moet vóór het einde van oktober bij de begrotingsautoriteit worden 
ingediend.

Wanneer de indiening bij de Raad minder dan een maand vóór de eerste lezing in het 
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Europees Parlement geschiedt, behandelt de Raad als regel de nota van wijzigingen-ad hoc ter 
gelegenheid van de tweede lezing van de ontwerp-begroting.

Dientengevolge zullen de twee takken van de begrotingsautoriteit trachten vóór de tweede 
lezing van het ontwerp van begroting door de Raad aan de nodige voorwaarden te voldoen, 
om de nota van wijzigingen in één enkele lezing door elk van de betrokken instellingen te 
laten vaststellen.
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C. 1. Voor het geheel van de uitgaven wordt een overlegprocedure ingesteld.

2. Dit overleg heeft ten doel:

a) het debat voort te zetten aangaande de algemene ontwikkeling van de uitgaven en, 
in het kader daarvan, aangaande de hoofdlijnen van de begroting voor het 
komende jaar in het licht van het voorontwerp van begroting van de Commissie;

b) tussen de twee takken van de begrotingsautoriteit een akkoord te bereiken:

– over de in punt B, onder a) en b), bedoelde kredieten, met inbegrip van die 
welke zijn voorgesteld in de in punt B, derde alinea, bedoelde nota van 
wijzigingen-ad hoc,

– over de kredieten die overeenkomstig punt 40 van dit akkoord in de 
begroting bij de niet verplichte uitgaven moeten worden opgenomen,en 

– meer in het bijzonder, over de aangelegenheden waarvoor dit akkoord naar 
deze procedure verwijst.

3. De procedure wordt ingezet met een trialoogvergadering, welke tijdig wordt bijeengeroepen 
om de instellingen de gelegenheid te geven een akkoord te bereiken, uiterlijk op het door de 
Raad voor de opstelling van zijn ontwerp-begroting vastgestelde tijdstip.

Over de uitkomsten van deze trialoog wordt overleg gepleegd tussen de Raad en een delegatie 
van het Europees Parlement, met deelname van de Commissie.

De overlegvergadering wordt, tenzij in de loop van de trialoog anders wordt beslist, tijdens de 
traditionele ontmoeting gehouden welke op de door de Raad voor de opstelling van het 
begrotingsontwerp vastgestelde datum, tussen dezelfde deelnemers plaatsvindt. 

4. Indien nodig zou vóór de eerste lezing van het Europees Parlement een nieuwe trialoog-
vergadering kunnen plaatsvinden op schriftelijk voorstel van de Commissie of op schriftelijk 
verzoek van de voorzitter van de begrotingscommissie van het Europees Parlement of de 
voorzitter van de Raad "Begroting". Het besluit om een dergelijke vergadering te houden, 
wordt door de instellingen genomen na de vaststelling van de ontwerp-begroting van de Raad 
en voor de stemming in eerste lezing door de begrotingscommissie van het Europees 
Parlement.

5. De instellingen zetten het overleg na de eerste lezing van de begroting door elk van de twee 
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takken van de begrotingsautoriteit voort om overeenstemming te bereiken over de niet 
verplichte uitgaven alsmede over de verplichte uitgaven en met name ter bespreking van de in 
punt B bedoelde nota van wijzigingen-ad hoc. 

Hiertoe wordt een trialoogvergadering gehouden na de eerste lezing van het Europees 
Parlement.

De uitkomsten van deze trialoog worden besproken tijdens een tweede overlegvergadering die 
op de dag van de tweede lezing van de Raad wordt gehouden.

Indien nodig, zetten de instellingen hun besprekingen over de niet verplichte uitgaven na de 
tweede lezing van de Raad voort.

6. Bij deze trialoogvergaderingen worden de delegaties van de instellingen geleid door, 
respectievelijk, de voorzitter van de Raad "begroting", de voorzitter van de begrotings-
commissie van het Europees Parlement en het lid van de Commissie dat voor de begroting 
bevoegd is.

7. Iedere tak van de begrotingsautoriteit neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat 
de resultaten die bij het overleg worden bereikt, gedurende de gehele lopende begrotings-
procedure in acht worden genomen.

D. Om de Commissie in staat te stellen, tijdig de uitvoerbaarheid te onderzoeken van de door de 
begrotingsautoriteit overwogen wijzigingen waarbij nieuwe voorbereidende acties/proef-
projecten in het leven worden geroepen of bestaande worden verlengd, geven de twee takken 
van de begrotingsautoriteit de Commissie tegen half juni kennis van hun voornemens dien-
aangaande, opdat een eerste bespreking daarvan reeds kan plaatsvinden tijdens het overleg bij 
de eerste lezing van de Raad. De volgende stappen van de in deze bijlage bepaalde overleg-
procedure zijn eveneens van toepassing, alsook het bepaalde in punt 36 van dit akkoord 
inzake de uitvoerbaarheid.

Voorts komen de drie instellingen overeen, het totale bedrag aan kredieten voor proef-
projecten te begrenzen tot 40 miljoen EUR per begrotingsjaar. Tevens komen zij overeen, dat 
het totale bedrag aan kredieten voor nieuwe voorbereidende acties 50 miljoen EUR per 
begrotingsjaar en het totale bedrag aan daadwerkelijk vastgelegde kredieten voor voor-
bereidende acties 100 miljoen EUR niet mogen overschrijden.

_______________
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BIJLAGE III

ANNEXE III
CLASSIFICATION DES DÉPENSES

RUBRIQUE 1 Croissance durable

1A Compétitivité pour la croissance et l'emploi
Dépenses non 
obligatoires

(DNO)
1B Cohésion pour la croissance et l'emploi DNO

RUBRIQUE 2 Conservation et gestion des ressources naturelles DNO
Sauf:

- dépenses de la politique agricole commune 
concernant les mesures de marché et les aides 
directes, y compris les mesures relatives au 
marché de la pêche et les accords de pêche conclus 
avec des tiers

Dépenses 
obligatoires 

(DO)

RUBRIQUE 3 Citoyenneté, liberté, sécurité et justice DNO
3A Liberté, sécurité et justice DNO
3B Citoyenneté DNO

RUBRIQUE 4 L'UE acteur mondial DNO
Sauf:

- dépenses résultant d'accords internationaux que 
l'Union européenne a conclus avec des tiers DO

- contribution à des institutions ou organisations 
internationales DO

- provisionnement du Fonds de garantie de prêts DO
RUBRIQUE 5 Administration DNO

Sauf: 
- pensions et allocations de départ DO
- indemnités et contributions diverses relatives à la 

cessation définitive des fonctions DO

- frais de contentieux DO
- dommages et intérêts DO

RUBRIQUE 6 Compensations DO

--------------------------
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ANNEXE IV

FINANCEMENT DES DÉPENSES DÉCOULANT
DES ACCORDS DE PÊCHE

A. Les dépenses relatives aux accords de pêche sont financées par deux lignes relevant du 
domaine politique de la pêche (par référence à la nomenclature de l'établissement du budget
par activités):
a) accords internationaux en matière de pêche (11 03 01);

b) contributions à des organisations internationales (11 03 02).
Tous les montants se rapportant aux accords et à leurs protocoles qui sont en vigueur au 1er

janvier de l'exercice concerné seront inscrits sur la ligne 11 03 01. Les montants se rapportant 
à tous les accords nouveaux ou renouvelables, qui entrent en vigueur après le 1er janvier de 
l'exercice concerné, seront affectés à la ligne 40 02 41 02–Réserves/crédits dissociés 
(dépenses obligatoires).

B. Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil s'efforceront de fixer 
d'un commun accord, dans le cadre de la procédure de concertation prévue à la partie C de 
l'annexe II, le montant à inscrire sur les lignes budgétaires et dans la réserve.

C. La Commission s'engage à tenir le Parlement européen régulièrement informé de la 
préparation et du déroulement des négociations, y compris leurs implications budgétaires.

Dans le cadre du déroulement du processus législatif relatif aux accords de pêche, les 
institutions s'engagent à tout mettre en œuvre pour que toutes les procédures soient exécutées 
dans les meilleurs délais.
Si les crédits relatifs aux accords de pêche, y compris la réserve, s'avèrent insuffisants, la 
Commission fournira à l'autorité budgétaire les informations permettant un échange de vues, 
sous forme d'un trilogue, éventuellement simplifié, sur les causes de cette situation ainsi que 
sur les mesures pouvant être adoptées selon les procédures établies. Le cas échéant, la 
Commission proposera des mesures appropriées.

Chaque trimestre, la Commission présentera à l'autorité budgétaire des informations détaillées 
sur l'exécution des accords en vigueur et les prévisions financières pour le reste de l'exercice.

_______________
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DÉCLARATIONS

1. DÉCLARATION DE LA COMMISSION SUR L'ÉVALUATION DU FONCTIONNEMENT DE 
L'ACCORD INTERINSTITUTIONNEL

Conformément au point 7 de l'accord interinstitutionnel, la Commission établira d'ici la fin de 
2009 un rapport sur le fonctionnement de l'accord interinstitutionnel, accompagné, le cas 
échéant, des propositions qui conviennent.

2. DÉCLARATION RELATIVE AU POINT 27 DE L'ACCORD INTERINSTITUTIONNEL

Dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, la Commission informera l'autorité 
budgétaire du montant disponible au titre de l'instrument de flexibilité visé au point 27 de 
l'accord interinstitutionnel.

Toute décision visant à mobiliser un montant supérieur à 200 millions sous rubrique au titre 
de l'instrument de flexibilité requerra une décision de report.

3. DÉCLARATION RELATIVE AU RÉEXAMEN DU CADRE FINANCIER

1. Dans les conclusions du Conseil européen, la Commission a été invitée à entreprendre 
un réexamen complet et global, couvrant tous les aspects des dépenses de l'UE, y 
compris la politique agricole commune, ainsi que des ressources, y compris la 
compensation en faveur du Royaume-Uni, et à faire rapport en 2008-2009. Ce réexamen 
devrait s'accompagner d'une évaluation du fonctionnement de l'accord 
interinstitutionnel. Le Parlement européen sera associé au réexamen à tous les stades de 
la procédure de réexamen sur la base des dispositions suivantes:

- au cours de la phase d'examen suivant la présentation du réexamen par la 
Commission, on veillera à ce que des discussions appropriées soient menées avec 
le Parlement européen sur la base du dialogue politique normal entre institutions 
et à ce que les positions du Parlement européen soient dûment prises en compte;

- conformément à ses conclusions de décembre 2005 concernant ce réexamen, le 
Conseil européen "pourra prendre des décisions sur toutes les questions qui y sont 
traitées". Le Parlement européen sera associé à toutes les mesures formelles de 
suivi conformément aux procédures pertinentes et dans le plein respect des droits 
dont il jouit.

2. Dans le cadre du processus de consultation et de réflexion conduisant à l'élaboration du 
réexamen, la Commission s'engage à tenir compte de l'échange de vues approfondi 
qu'elle mènera avec le Parlement européen lors de l'analyse de la situation. La 
Commission prend également acte de l'intention du Parlement européen de convoquer 
une conférence pour dresser le bilan du système des ressources propres, à laquelle 
participeront les parlements nationaux. Les résultats de cette conférence seront 
considérés comme une contribution dans le cadre dudit processus de consultation. Il est 
entendu que les propositions de la Commission seront présentées sous l'entière 
responsabilité de celle-ci.

4. DÉCLARATION RELATIVE AU CONTRÔLE DÉMOCRATIQUE ET À LA COHÉRENCE DES 
ACTIONS EXTÉRIEURES

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission reconnaissent la nécessité d'une 
rationalisation des différents instruments pour les actions extérieures. Ils conviennent qu'une 
telle rationalisation des instruments, tout en améliorant la cohérence et la capacité de réponse 
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de l'action de l'Union européenne, ne devrait pas réduire les pouvoirs de l'autorité législative -
notamment quant au contrôle politique exercé sur les choix stratégiques - et de l'autorité 
budgétaire. Le texte de la réglementation en question devrait refléter ces principes et 
comprendre, le cas échéant, le contenu politique nécessaire ainsi qu'une répartition indicative 
des ressources, et, si besoin, une clause de réexamen prévoyant une évaluation de la mise en 
œuvre de la réglementation au plus tard après trois ans.
Dans le cas des actes législatifs de base adoptés en procédure de codécision, la Commission 
informera et consultera systématiquement le Parlement européen et le Conseil par l'envoi de 
projets de documents de stratégie nationaux, régionaux ou thématiques.

Lorsque le Conseil décidera de l'accession des candidats potentiels au statut de préadhésion 
durant la période couverte par l'accord interinstitutionnel, la Commission révisera le cadre 
pluriannuel indicatif prévu par l'article 4 du règlement établissant un instrument d'aide de 
préadhésion (IAP) pour tenir compte de l'incidence de ce changement sur les dépenses, et le 
transmettra au Parlement européen et au Conseil.
La Commission fournira dans l'avant-projet de budget une nomenclature garantissant les 
prérogatives de l'autorité budgétaire en matière d'action extérieure.

5. DÉCLARATION DE LA COMMISSION RELATIVE AU CONTRÔLE DÉMOCRATIQUE ET À 
LA COHÉRENCE DES ACTIONS EXTÉRIEURES

La Commission s'engage à entretenir un dialogue régulier avec le Parlement européen sur le 
contenu des documents de stratégie nationaux, régionaux et thématiques et à prendre dûment 
en considération la position du Parlement européen dans la mise en œuvre desdites stratégies.
Ce dialogue inclura une discussion sur l'accession des candidats potentiels au statut de 
préadhésion durant la période couverte par l'accord interinstitutionnel.

6. DÉCLARATION RELATIVE À LA RÉVISION DU RÈGLEMENT FINANCIER

Dans le cadre de la révision du règlement financier, les institutions s'engagent à améliorer 
l'exécution du budget et à accroître la visibilité et les avantages du financement de l'Union 
européenne pour les citoyens sans mettre en question les progrès réalisés lors de la refonte du 
règlement financier en 2002. Elles s'efforceront aussi, autant que possible, durant la phase 
finale des négociations sur la révision du règlement financier et de ses modalités d'application, 
de trouver un juste équilibre entre la protection des intérêts financiers, le principe de 
proportionnalité des coûts administratifs et la convivialité des procédures.
La révision du règlement financier sera effectuée sur la base d'une proposition modifiée 
élaborée par la Commission conformément à la procédure de concertation instaurée par la 
déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 4 mars 
1975, dans l'esprit qui a permis d'aboutir à un accord en 2002. Les institutions viseront 
également une coopération interinstitutionnelle étroite et constructive en vue de l'adoption 
rapide des modalités d'exécution afin de simplifier les procédures de financement, tout en 
garantissant un niveau élevé de protection des intérêts financiers de la Communauté. 
Le Parlement européen et le Conseil s'engagent fermement à conclure les négociations sur le 
règlement financier de manière à permettre son entrée en vigueur le 1er janvier 2007, si 
possible.

7. DÉCLARATION DE LA COMMISSION RELATIVE À LA RÉVISION DU RÈGLEMENT 
FINANCIER

Dans le cadre de la révision du règlement financier, la Commission s'engage:
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- à informer le Parlement européen et le Conseil si, dans une proposition d'acte législatif, 
elle juge nécessaire de s'écarter des dispositions du règlement financier, et à exposer les 
motivations de ce choix;

- à veiller à ce que les propositions législatives importantes et toute modification de fond 
les concernant fassent l'objet d'une analyse d'impact législatif tenant dûment compte des 
principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

8. DÉCLARATION RELATIVE AUX NOUVEAUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Le Parlement européen et le Conseil invitent la Commission et la Banque européenne 
d'investissement (BEI), dans leurs domaines de compétence respectifs, à faire des 
propositions visant:
- conformément aux conclusions du Conseil européen de décembre 2005, à porter jusqu'à 

10 milliards sous rubrique la capacité de financement de la BEI pour les prêts et 
garanties en matière de recherche et de développement durant la période 2007-2013, 
dont une contribution de la BEI pouvant atteindre 1 milliard sous rubrique, provenant de 
la réserve destinée à l'instrument de financement avec partage des risques; 

- à renforcer les instruments en faveur des réseaux transeuropéens (RTE) et des petites et 
moyennes entreprises, en portant le montant des prêts et garanties disponibles à ce titre 
à quelque 20 et 30 milliards sous rubrique maximum, respectivement, dont une 
contribution de la BEI pouvant atteindre 0,5 milliard sous rubrique, provenant de la 
réserve (RTE), et 1 milliard sous rubrique (compétitivité et innovation), respectivement.

9. DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN RELATIVE À LA MODULATION 
VOLONTAIRE

Le Parlement européen prend note des conclusions du Conseil européen de décembre 2005 
concernant la modulation volontaire des dépenses de marché et des paiements directs de la 
politique agricole commune au profit du développement rural dans une proportion maximale 
de 20 %, et les réductions des dépenses de marché. Lors de l'établissement des modalités de 
cette modulation dans les actes législatifs concernés, le Parlement européen évaluera la 
faisabilité de telles dispositions compte tenu des principes de l'UE tels que les règles de 
concurrence et autres dispositions. Le Parlement européen réserve actuellement sa position 
sur l'issue de la procédure. Il estime qu'il convient d'aborder la question du cofinancement de 
l'agriculture dans le cadre du réexamen de 2008-2009.

10. DÉCLARATION DE LA COMMISSION RELATIVE À LA MODULATION VOLONTAIRE

La Commission prend note du point 62 des conclusions du Conseil européen de décembre 
2005, selon lesquelles les États membres peuvent transférer des sommes additionnelles des 
dépenses de marché et des paiements directs de la politique agricole commune vers le 
développement rural dans une proportion maximale de 20 % des montants qu'ils perçoivent au 
titre des dépenses de marché et des paiements directs.
Lorsqu'elle fixera les modalités de cette modulation dans les actes juridiques concernés, la 
Commission s'efforcera de rendre cette modulation volontaire possible tout en veillant 
soigneusement à ce qu'un tel mécanisme reflète aussi étroitement que possible les règles 
fondamentales régissant la politique de développement rural.

11. DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN RELATIVE AU PROGRAMME NATURA 2000

Le Parlement européen fait part de son inquiétude à propos des conclusions du Conseil 
européen de décembre 2005 concernant la réduction des dépenses de la politique agricole 
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commune en matière de développement rural et de ses répercussions sur le cofinancement 
communautaire du programme Natura 2000. Il invite la Commission à évaluer les 
conséquences de ces dispositions avant de soumettre de nouvelles propositions. Il estime 
qu'une priorité absolue devrait être donnée à l'intégration de Natura 2000 dans les Fonds 
structurels et le développement rural. En tant que partie de l'autorité législative, il réserve 
actuellement sa position sur l'issue de la procédure.

12. DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN RELATIVE AU COFINANCEMENT PRIVÉ ET 
À LA TVA LIÉS A LA COHÉSION POUR LA CROISSANCE ET POUR L'EMPLOI

Le Parlement européen prend note des conclusions du Conseil européen de décembre 2005 
sur l'application de la règle de dégagement automatique "n+3" sur une base transitoire. Il 
invite la Commission, lorsqu'elle fixera les modalités d'application de cette règle dans les 
actes législatifs concernés, à garantir l'application de règles communes au cofinancement 
privé et à la TVA liés à la cohésion pour la croissance et pour l'emploi.

13. DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN RELATIVE AU FINANCEMENT DE L'ESPACE 
DE LIBERTÉ, DE SECURITÉ ET DE JUSTICE

Le Parlement européen considère que lorsqu'elle présentera son avant-projet de budget, la 
Commission devra estimer soigneusement le coût des activités prévues relatives à l'espace de 
liberté, de sécurité et de justice, et que le financement de ces activités devrait être débattu 
dans le cadre des procédures prévues à l'annexe II de l'accord interinstitutionnel.

_______________
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Besluit van het Europees Parlement van 18 december 2008 over een ontwerpwijziging van het 
Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (2008/2320(ACI)) -
Verslag Jo Leinen (Voorlopige uitgave)

Het Europees Parlement,

– gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer1, met name 
punt 25,

– gezien het voorstel van de Commissie voor een ontwerpwijziging van het Interinstitutioneel 
Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de 
begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (COM(2008)0834),

– onder verwijziging naar zijn resolutie van 18 december 2008 over een ontwerpwijziging van het 
Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer2,

– gelet op artikel 120, lid 1, en artikel 43, lid 1, van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A6-0509/2008),

A. overwegende dat de begrotingscommissie aanbeveelt de voorgestelde wijziging van hoger 
genoemd interinstitutioneel akkoord van 17 mei 2006 goed te keuren,

B. overwegende dat de voorgestelde wijziging geen aanleiding geeft tot bezorgdheid inzake de 
Verdragen en het Reglement van het Parlement,

1. hecht zijn goedkeuring aan de bij dit besluit gevoegde wijziging van het Interinstitutioneel 
Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de 
begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (2007-2013);

2. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de bijlage ter informatie te doen toekomen aan de Raad en 
de Commissie.

                                               
1 PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.
2 Aangenomen teksten, P6_TA-PROV(2008)0618.
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BIJLAGE
Modification de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la 

Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

Le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) L'évolution récente du prix des denrées alimentaires et des produits de base suscite des 
préoccupations, en particulier quant à son incidence pour les pays en développement. La 
Commission a proposé de créer une nouvelle facilité de réponse rapide à la flambée des 
prix alimentaires dans les pays en développement1, et les deux branches de l'autorité 
budgétaire, lors de la réunion de concertation tenue le 21 novembre 2008, sont convenues 
de financer cette facilité en partie sur la réserve pour aides d'urgence.

(2) Le montant encore disponible au titre de la réserve pour aides d'urgence pour l'année 2008 
étant insuffisant pour couvrir les besoins de la facilité alimentaire, il convient de 
l'augmenter de sorte que la réserve puisse contribuer au financement de cette facilité 
alimentaire.

(3) Afin de faire face à cette situation exceptionnelle, il convient de porter le montant de la 
réserve pour aides d'urgence à 479 218 000 EUR en prix courants, à titre exceptionnel et 
uniquement pour l'année 2008.

(4) Le point 25 de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion 
financière devrait donc être modifié en conséquence,

DÉCIDENT:

Au point 25, la phrase suivante est ajoutée au premier alinéa: 
"Ce montant est exceptionnellement porté à 479 218 000 EUR pour l'année 2008 en prix courants."
Fait à Strasbourg, le 18 décembre 2008.

Par le Parlement européen Par le Conseil Par la Commission
Le Président Le Président Le Président

                                               
1 COM(2008) 0450 - 2008/0149(COD).
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Resolutie van het Europees Parlement van 13 december 2006 over de institutionele aspecten 
van het vermogen van de Europese Unie om nieuwe lidstaten te integreren (2006/2226(INI)) –
Verslag van Alexander Stubb

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 49 van het Verdrag betreffende de Europese Unie,

– gezien de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van Kopenhagen van juni 
1993, van Madrid van december 1995, van Luxemburg van december 1997, van Thessaloniki 
van juni 2003, en van Brussel van juni 2005 en juni 2006,

– gezien het Handvest van de grondrechten,

– gezien het strategiedocument 2005 van de Commissie over de uitbreiding (COM(2005)0561),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 12 januari 2005 over het Verdrag tot vaststelling van 
een Grondwet voor Europa1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 28 september 2005 over de start van de 
onderhandelingen met Turkije2,

– gezien de door de Raad op 3 oktober 2005 goedgekeurde kaders voor de onderhandelingen met 
Turkije en Kroatië,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 19 januari 2006 over de denkpauze: structuur, 
onderwerpen en kader voor een evaluatie van het debat over de Europese Unie3,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 16 maart 2006 over het document van de Commissie 
over de strategie voor de uitbreiding (2005)4,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 14 juni 2006 over de volgende stappen tijdens de 
denkpauze en analyse van de toekomst van Europa5,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 27 september 2006 over de vorderingen van Turkije op 
weg naar toetreding6,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A6-0393/2006), 

A. overwegende dat de Europese Raad van juni 2003 de westelijke Balkan-landen een helder 
Europees perspectief heeft geboden, met het lidmaatschap van de Unie als uiteindelijk doel (de 

                                               
1 PB C 247 E van 6.10.2005, blz. 88.
2 PB C 227 E van 21.9.2006, blz. 163.
3 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0027.
4 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0096.
5 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0263.
6 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0381.
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Agenda van Thessaloniki),

B. overwegende dat de Europese Raad van juni 2005 nogmaals heeft bevestigd te streven naar 
integrale uitvoering van de agenda van Thessaloniki, en dat de Europese Raad van juni 2006 
nogmaals heeft bevestigd dat hij de bestaande toezeggingen die aan de landen van Zuidoost-
Europa (Turkije en Kroatië, landen waarmee toetredingsonderhandelingen gaande zijn, 
Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (FYROM), als kandidaat-land, en de landen 
van de Westelijke Balkan, als potentiële kandidaatlanden) zijn gedaan met betrekking tot de 
uitbreiding zal nakomen, terwijl tegelijkertijd werd benadrukt dat ervoor gezorgd moet worden 
dat de Unie "in staat is politiek, financieel en institutioneel te functioneren terwijl zij zich 
uitbreidt",

C. overwegende dat de Raad op 3 oktober 2005 officieel de toetredingsonderhandelingen met 
Turkije en Kroatië heeft geopend,

D. overwegende dat de Europese Raad van december 2005 de Voormalige Joegoslavische 
Republiek Macedonië (FYROM) de status van kandidaat-land heeft toegekend,

E. overwegende dat voldoen aan alle criteria van Kopenhagen sinds 1993 de basis is voor 
toetreding tot de EU en dat ook dient te blijven voor toekomstige toetredingen,

F. overwegende dat bij de criteria van Kopenhagen ook als belangrijke overweging wordt 
genoemd: "het vermogen van de Unie om nieuwe leden op te nemen, met handhaving van de 
dynamiek van de Europese integratie",

G. overwegende dat het institutionele vermogen van de Unie om nieuwe lidstaten te integreren 
steeds vaker is besproken in het kader van uitbreidingen na de toetreding van Bulgarije en 
Roemenië,

H. overwegende dat het Europees Parlement in zijn bovengenoemde resolutie over het 
strategiedocument 2005 over de uitbreiding de Commissie heeft verzocht om voor eind 2006 
een verslag in te dienen waarin zij uiteenzet op welke principes de opnamecapaciteit van de 
Unie berust,

I. overwegende dat de Europese Raad van juni heeft besloten dat "bij het tempo van de 
uitbreiding rekening moet worden gehouden met de opnamecapaciteit van de Unie" en om in 
december van hetzelfde jaar een debat te houden "over alle aspecten van verdere uitbreidingen, 
waaronder de capaciteit van de Unie om nieuwe leden op te nemen en nieuwe manieren om de 
kwaliteit van het uitbreidingsproces te verbeteren op basis van de tot dusver opgedane positieve 
ervaringen", en wel op basis van een verslag "over alle relevante aspecten in verband met de 
opnamecapaciteit van de Unie" dat de Commissie werd verzocht tegelijk met haar jaarlijkse 
voortgangsverslagen over het uitbreidings- en pretoetredingsproces voor te leggen,

J. overwegende dat de Europese Raad van Brussel van 16-17 december 2004 heeft verklaard: 
"Nog te openen toetredingsonderhandelingen met kandidaat-lidstaten waarvan de toetreding 
aanzienlijke financiële gevolgen zou kunnen hebben, kunnen derhalve pas worden afgesloten 
na de vaststelling van het financiële kader voor de periode na 2014, inclusief de mogelijk 
daaruit voortvloeiende financiële hervormingen",

K. overwegende dat dat verslag ook een analyse dient te bevatten van de vraag hoe de uitbreiding 
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nu en in de toekomst door de burgers wordt ervaren; ook zal daarin plaats moeten worden 
ingeruimd voor het gegeven dat het uitbreidingsproces adequaat aan de bevolking in de Unie 
dient te worden uitgelegd,

L. overwegende dat het begrip integratievermogen impliceert dat de EU zodanig moet worden 
aangepast dat zij haar nieuwe leden in een harmonisch geheel kan opnemen; deze uitdaging is 
momenteel nog steeds niet adequaat opgepakt, in het bijzonder na de afwijzing van het 
grondwettelijk verdrag in Frankrijk en Nederland, aangezien dat verdrag de Europese Unie in 
staat zou stellen doeltreffend en democratisch te functioneren,

M. overwegende dat er nog steeds een debat gaande is over de zogenaamde "opnamecapaciteit" 
van de Unie in de context van toekomstige uitbreidingen,

N. overwegende dat de voorzitter van de Commissie in het Europees Parlement heeft gezegd dat 
hij van mening is dat er eerst een institutionele regeling moet worden getroffen voordat er van 
mogelijke toekomstige uitbreidingen sprake kan zijn, en de hoop heeft uitgesproken dat die 
institutionele regeling, zoals die door de Europese Raad van juni 2006 is vastgelegd, eind 2008 
tot stand kan zijn gebracht, waardoor de Unie haar toezeggingen kan nakomen jegens de landen 
met wie zij al in onderhandeling is en die waarvoor zij het vooruitzicht op toetreding heeft 
geopend, 

O. overwegende dat een dergelijk institutionele regeling een aller eerste vereiste is om de 
dynamiek van de Europese integratie te behouden, zoals ook is verklaard door de staatshoofden 
en regeringsleiders op de top van Kopenhagen van 1993,

1. wijst erop dat de uitbreidingen bijgedragen hebben aan een sterkere Unie, haar economische 
groei hebben bevorderd, haar rol in de wereld hebben versterkt en de ontwikkeling van nieuw 
EU-beleid hebben gestimuleerd;

2. herinnert eraan dat het begrip "opnamecapaciteit" formeel voor het eerst werd gebruikt in 1993, 
toen de Europese Raad van Kopenhagen erkende dat, naast de politieke en economische criteria 
waaraan kandidaat-landen moeten voldoen om tot de Unie toe te treden "het vermogen van de 
Unie om nieuwe leden op te nemen, met handhaving van de dynamiek van de Europese 
integratie (...) ook een belangrijke overweging (is) in het algemeen belang van zowel de Unie 
als de kandidaatlanden"; 

3. herinnert eraan dat, hoewel elke uitbreiding van de Unie geleid heeft tot veranderingen in haar 
institutionele, politieke en financiële kader, deze veranderingen niet voldoende waren om de 
doeltreffendheid van de besluitvorming van de Unie te handhaven;

4. komt tot de conclusie dat de term "opnamecapaciteit" niet adequaat is om de onderliggende 
gedachte over te brengen, in zoverre dat de EU haar leden niet opneemt in de zin van 
absorberen en stelt daarom voor deze term te veranderen in "integratievermogen", wat een 
betere weerspiegeling is van de aard van het EU-lidmaatschap;

5. beklemtoont dat "integratievermogen" geen nieuw criterium is dat van toepassing is op 
kandidaat-landen, maar een voorwaarde is voor het welslagen van de uitbreiding en de 
verdieping van het proces van de Europese integratie; de verantwoordelijkheid voor de 
verbetering van haar "integratievermogen" ligt bij de Unie en niet bij de kandidaat-lidstaten;



DV\779820NL.doc 257/419 PE423.766

NL

6. is van mening dat het begrip "integratievermogen" impliceert dat na de uitbreiding

- de Europese instellingen op efficiënte wijze kunnen functioneren en efficiënt en 
democratisch besluiten kunnen nemen overeenkomstig hun specifieke procedures,

- de financiële middelen van de Unie voldoende zijn om haar activiteiten op adequate wijze te 
financieren,

- de Unie met succes haar beleid kan ontwikkelen en haar doelen kan bereiken om haar 
politieke project ten uitvoer te leggen;

7. is van mening dat de Unie, om te garanderen dat zij haar integratievermogen behoudt, een 
besluit moet nemen over de reikwijdte en inhoud van de hervormingen die zij tot stand dient te 
brengen voordat er toekomstige toetredingen plaatsvinden; haar evaluatie dienaangaande moet 
tijdens alle cruciale fasen van het uitbreidingsproces worden uitgevoerd, waarbij rekening 
wordt gehouden met de mogelijke impact die de nieuwe lidstaten zullen hebben op haar 
vermogens op institutioneel en financieel gebied en op het gebied van de besluitvorming;

8. onderkent dat de Unie momenteel problemen heeft met het gestand doen van haar toezeggingen 
jegens de Zuidoost-Europese landen, omdat haar huidige institutionele, financiële en 
beleidsstructuur niet geschikt is voor verdere uitbreidingen en verbetering behoeft;

Institutionele aspecten van het integratievermogen

9. beklemtoont dat het van wezenlijk belang is om de Europese Unie voor een eventuele 
toekomstige uitbreiding te hervormen om haar in staat te stellen op een meer doelmatige, 
transparante en democratische manier te functioneren; voor een verdere uitbreiding zijn daarom 
de volgende institutionele hervormingen nodig:

(a) invoering van een nieuw systeem van stemmen met een gekwalificeerde meerderheid 
waardoor het vermogen van de Raad om tot besluiten te komen groter wordt;

(b) aanzienlijke uitbreiding van de kwesties waarop stemmen met een gekwalificeerde 
meerderheid van toepassing is;

(c) een aanzienlijke uitbreiding van de deelname van het Europees Parlement, op gelijke voet 
met de Raad, aangaande begrotings- en wetgevingskwesties;

(d) wijziging van het roulatiesysteem van het voorzitterschap van de Europese Raad en van de 
Raad;

(e) instelling van het ambt van minister van Buitenlandse Zaken;

(f) verdere wijziging van de samenstelling van de Commissie, die verder gaat dan hetgeen 
bepaald is in het Verdrag van Nice;

(g) versterking van de rol van de voorzitter van de Commissie en zijn/haar democratische
legitimiteit door verkiezing door het Europees Parlement;

(h) uitbreiding van de jurisdictie van het Hof van Justitie naar alle terreinen waarop de Unie 
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actief is, waarbij ook nauwlettend toezicht moet worden gehouden op de inachtneming van 
de fundamentele rechten;

(i) de instelling van mechanismen om de nationale parlementen te betrekken bij de 
nauwkeurige controle op de activiteiten van de Unie;

(j) de verbetering van flexibiliteitsregelingen als antwoord op de toegenomen mogelijkheid 
dat niet alle lidstaten bereid of in staat zijn om tegelijkertijd met bepaald beleid te 
beginnen;

(k) aanpassing van de procedure voor wijziging van de Verdragen, zodat deze eenvoudiger en 
efficiënter wordt, en het democratisch karakter en de transparantie ervan worden versterkt;

(l) een einde maken aan de "pijlerstructuur" en deze vervangen door één entiteit met een 
uniforme structuur en rechtspersoonlijkheid;

(m) opname van een clausule die de lidstaten in staat stelt om zich uit de Europese Unie terug 
te trekken;

(n) een heldere omschrijving van de waarden waarop de Unie is gegrondvest, alsmede van de 
doeleinden van de Unie;

(o) een heldere omschrijving van de bevoegdheden van de Unie en de beginselen die haar 
activiteiten en betrekkingen met andere lidstaten sturen;

(p) versterking van de transparantie van het besluitvormingsproces van de Unie, namelijk door 
publieke controle van de activiteiten van de Raad wanneer hij handelt als tak van de 
wetgevingsautoriteit;

(q) een heldere omschrijving en vereenvoudiging van de instrumenten waarmee de Unie haar 
bevoegdheden uitoefent;

wijst erop dat al deze hervormingen reeds zijn vervat in het grondwettelijk verdrag, en dat 
inwerkingtreding ervan de goede werking van een uitgebreide Unie mogelijk zou maken en 
waarborgen zou bieden voor haar mogelijkheden om op een doelmatige en democratische wijze 
besluiten te nemen;

Andere relevante aspecten van het integratievermogen

10. wijst erop dat, afgezien van de noodzakelijke institutionele hervormingen, verdere uitbreidingen 
van de Unie wijzigingen noodzakelijk maken ten aanzien van andere belangrijke aspecten van 
haar structuur, zoals:

(a) toepassing van het Europees Handvest van de grondrechten en verbetering van het beleid 
inzake solidariteit tussen de lidstaten;

(b) herziening van haar financiële kader, met inbegrip van haar financieringssysteem, om dit 
aan te passen aan de nieuwe behoeften van een uitgebreide Unie, waarbij wordt 
voortgebouwd op de "volledige, alomvattende en brede evaluatie" van het financiële kader 
2007-2013 die reeds gepland staat voor 2008/2009 overeenkomstig de resolutie van het 
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Europees Parlement over beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 
2007-2013 van 8 juni 20051 en de bepalingen van het Interinstitutioneel Akkoord tussen 
het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en 
een goed financieel beheer2; 

(c) een herdefiniëring van verscheidene van haar beleidsvormen, waarvan er een aantal reeds 
vijftig jaar geleden werden ingesteld, zodat ze worden aangepast aan de nieuwe 
uitdagingen waarvoor een veel grotere en meer diverse Unie zich in een geglobaliseerde 
wereld gesteld ziet; 

(d) versterking van het Europees nabuurschapsbeleid, dat een geschikt instrument wil bieden 
om wederzijds tot voordeel strekkende betrekkingen aan te gaan met Europese landen die 
geen onmiddellijke vooruitzichten op toetreding hebben, omdat zij niet voldoen aan de 
voorwaarden voor een lidmaatschap of verkiezen niet toe te treden;

11. beklemtoont dat de bovengenoemde hervormingen hand in hand moeten gaan met 
inspanningen ter vergroting van de publieke acceptatie van de uitbreiding en herinnert aan de 
verantwoordelijkheid van de politieke leiders van Europa om de burgers uit te leggen wat de 
doelen en wederzijdse voordelen zijn van de uitbreiding en eenwording van Europa; steunt de 
Commissie in haar inspanningen om gebruik te maken van 'het brede scala van mogelijkheden 
om haar uitbreidingsbeleid toe te lichten en misvattingen met bewijzen te weerleggen', zoals 
gesteld in haar strategiedocument 2005 over de uitbreiding;

12. herhaalt echter dat elk besluit van de EU om een nieuwe lidstaat toe te laten wordt genomen op 
basis van een procedure met talrijke waarborgen, namelijk een unaniem besluit van alle 
lidstaten om de toetredingsonderhandelingen te openen en te beëindigen, de instemming van 
het Europees Parlement en ratificatie van elk Toetredingsverdrag door alle lidstaten;

13. wijst erop dat het ondertekenen van een Toetredingsverdrag door de regeringen van de lidstaten 
hoe dan ook inhoudt dat deze regeringen volledig gehouden zijn dienovereenkomstig te 
handelen om zodoende te waarborgen dat het proces van ratificatie van dat Verdrag met succes 
wordt afgerond, overeenkomstig de in elk van die landen van kracht zijnde procedures;

14. is van oordeel dat in de toekomst elk besluit om toetredingsonderhandelingen te openen moet 
worden goedgekeurd door het Europees Parlement;

Conclusies

15. bevestigt nogmaals gecommitteerd te zijn aan de uitbreiding als een historische kans om voor 
vrede, veiligheid, stabiliteit, democratie en de rechtstaat te zorgen, alsmede voor economische 
groei en voorspoed in Europa; herbevestigt zijn overtuiging dat de uitbreiding hand in hand 
moet gaan met de verdieping van de Unie, willen de doelstellingen van het Europese 
integratieproces niet in gevaar worden gebracht;

16. beklemtoont dat de Unie haar institutionele, financiële en politieke structuur tijdig moet kunnen 
aanpassen om te vermijden dat er onverwacht vertraging wordt veroorzaakt bij de toetreding 
van kandidaat-landen, wanneer eenmaal is vastgesteld dat zij aan alle voorwaarden voor 

                                               
1 PB C 124E van 25.5.2006, blz. 373.
2 PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.
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lidmaatschap voldoen;

17. verklaart nogmaals dat het Verdrag van Nice geen adequate basis biedt voor verdere 
uitbreidingen;

18. herbevestigt zijn steun voor het grondwettelijk verdrag, dat reeds oplossingen biedt voor de 
meeste van de hervormingen die de EU nodig heeft om aan haar huidige 
uitbreidingsverplichtingen te voldoen en een tastbare uitdrukking vormt van het verband 
verdieping-uitbreiding, en waarschuwt dat pogingen die erop gericht zijn te bevorderen dat 
onderdelen van het grondwettelijk totaalpakket bij stukjes en beetjes worden geïmplementeerd, 
het algehele compromis waarop het berust in gevaar kunnen brengen;

19. neemt nota van het tijdschema dat de Europese Raad van juni 2006 heeft vastgesteld om op zijn 
laatst tegen het begin van het tweede semester van 2008 een oplossing te vinden voor de 
constitutionele crisis;

20. herbevestigt zijn streven zo snel mogelijk tot een grondwettelijke regeling voor de Europese 
Unie te komen, en in elk geval voordat de burgers van de Unie worden opgeroepen bij de 
Europese verkiezingen van 2009 hun stem uit te brengen, opdat de Unie haar verplichtingen 
jegens kandidaat-lidstaten kan nakomen en klaar is om hen op te nemen als lidstaten;

°

° °

21. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 
parlementen en regeringen van de lidstaten, de parlementen en regeringen van Turkije, Kroatië, 
de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Albanië, Bosnië-Herzegovina, Servië, 
Montenegro, de voorlopige instellingen voor zelfbestuur in Kosovo en de missie van de 
Verenigde Naties in Kosovo.
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Resolutie van het Europees Parlement van 23 maart 2006 over Europese politieke partijen
(2005/2224(INI)) - Verslag Jo Leinen 

Het Europees Parlement,
- gelet op artikel 191 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en 

artikel 12, lid 2 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, alsook 
artikel 6, lid 4 van het Verdrag betreffende de Europese Unie,

- gelet op artikel I-46, lid 4 van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, 

- gezien Verordening (EG) nr. 2004/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 
4 november 2003 betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op 
Europees niveau156, met name artikel 12 daarvan (hierna “de verordening”),

- gezien het verslag van zijn secretaris-generaal aan het bureau van 21 september 2005 
inzake de financiering van politieke partijen op Europees niveau op grond van artikel 15 
van het besluit van het bureau van 29 maart 2004 houdende uitvoeringsbepalingen voor de 
verordening157,

- gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken, alsook het standpunt van de 
Commissie juridische zaken (A6-0042/2006),

A. overwegende dat het volstrekt noodzakelijk is dat er wordt verder gewerkt aan een Unie die 
dicht bij de mensen staat en democratische principes hanteert, zodat de burgers gesteund 
worden om verder te bouwen aan de Europese integratie, en dat de realisatie van de 
Europese democratie derhalve hoog in het vaandel moet worden gedragen,

B. overwegende dat de politieke partijen, waaronder de Europese politieke partijen, een 
fundamentele rol spelen bij de ontwikkeling van de democratie op Europees niveau,

C. overwegende dat politieke partijen een belangrijke inbreng hebben bij de bevordering van 
democratische waarden zoals vrijheid, verdraagzaamheid, solidariteit en gelijkheid van 
mannen en vrouwen,

D. overwegende dat een uitvoerige dialoog met de burgers noodzakelijk is voor een 
diepgaande reflectie over de toekomst van Europa, en dat de politieke partijen hierbij op 
Europees niveau een sleutelrol moeten vervullen,

E. overwegende dat in verschillende EU-landen de taken van politieke partijen op het gebied 
van politieke informatie en wilsvorming door de overheid worden gefinancierd,

F. overwegende dat verwante politieke strekkingen zich in Europese politieke partijen hebben 
verenigd en dat hun taken met behulp van communautaire middelen werden gefinancierd,

                                               
156 PB L 297 van 15.11.2003, blz. 1.
157 Document PE 362.124/BUR/AN.2.
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G. overwegende dat de financiering van Europese politieke partijen met communautaire 
middelen op Europees niveau op grond van artikel 191 van het EG-Verdrag gebeurt,

H. overwegende dat het de Europese politieke partijen niet is toegestaan reserves op te bouwen 
door subsidiegelden of eigen financiële middelen opzij te leggen; overwegende dat, 
wanneer de jaarbalans van politieke partijen een positief financieel resultaat (winst) laat 
zien, een bedrag ter hoogte van het overschot van de uiteindelijke subsidie wordt 
afgetrokken,

I. overwegende dat door deze verordening een eerste stap werd gezet voor een wettelijk kader 
voor de Europese politieke partijen,

J overwegende dat de politieke partijen een reeks voorstellen hebben ingediend betreffende 
hun voorkeur voor de toekomstige organisatie van de financiering van de politieke partijen 
op Europees niveau158,

K. overwegende dat de secretaris-generaal van het Europees Parlement een verslag over de 
toepassing van de verordening heeft overgelegd,

L. overwegende dat met de financiering van politieke partijen met communautaire middelen 
volgens de verordening niet wordt beoogd om het de Europese politieke partijen moeilijk of 
zelfs onmogelijk te maken om hun vermogen op te bouwen uit eigen middelen (giften, 
ledenbijdragen, vergoedingen voor verrichte diensten) en dat het verboden is dat ze op het 
einde van het begrotingsjaar met deze financiële steun een overschot creëren,

M. overwegende dat een Europese politieke partij, net als elke andere organisatie met of 
zonder winstoogmerk, bij het maken van haar langetermijnplannen een minimum aan 
financiële zekerheid moet hebben, met name omdat zij haar verplichtingen ten opzichte van 
werknemers, leveranciers en contractanten voor een langere periode moet nakomen,

N. overwegende dat de Europese politieke partijen krachtens de bestaande regelgeving geen 
financiële garanties krijgen voor een periode langer dan één jaar; overwegende dat de 
subsidies voor de politieke partijen elk jaar opnieuw worden vastgelegd en dat de hoogte 
van die subsidies afhankelijk is van het aantal partijen dat erkenning aanvraagt en van het 
aantal Europese Parlementsleden per partij die een zetel in het parlement hebben; 
overwegende dat de desbetreffende subsidies van jaar tot jaar grote veranderingen kunnen 
ondergaan, wanneer nieuwe politieke partijen op het toneel verschijnen of een verschuiving 
optreedt met betrekking tot het aantal parlementsleden per partij,

O. overwegende dat twee nieuwe partijen onlangs verzoeken om erkenning en 
subsidieaanvragen bij het Europees Parlement hebben ingediend waardoor het aantal 
Europese politieke partijen van 8 tot 10 zou stijgen,

P. overwegende dat de politieke partijen in de huidige situatie financieel gezien in grote mate 
afhankelijk zijn van het Europees Parlement, omdat zij hun langetermijnverplichtingen 
slechts kunnen financieren zolang er sprake is van een gestage en gegarandeerde 
subsidiëring door het Parlement,

Q. overwegende dat de huidige situatie de Europese politieke partijen niet aanmoedigt om een 
behoorlijk financieel beheer te voeren, voorzover er geen echte stimulans bestaat om bij het 

                                               
158 Gemeenschappelijk schrijven van 1 juni 2005 van de dames en heren Hoyer, Rasmussen, Martens, 

Francescato, Maes, Bertinotti, Kaminski, Bayrou en Ruttelli aan de Voorzitter van het Europees 
Parlement.
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uitgavenbeheer beginselen van economische efficiëntie te betrachten,
R. overwegende dat de Europese politieke partijen ertoe verplicht zijn een jaarlijkse begroting 

in te dienen die in vijf categorieën is onderverdeeld; overwegende dat deze 
begrotingsstructuur door het Europees Parlement is voorgeschreven,

S. overwegende dat uit hoofde van artikel I.3.3 van het standaardformulier van de 
subsidieovereenkomst tussen het Europees Parlement en een politieke partij op Europees 
niveau159 overschrijvingen tussen begrotingsrubrieken niet meer dan 20% van het totale 
bedrag van de afzonderlijke categorieën mogen omvatten,

T. overwegende dat de beperking van de overschrijvingen tussen verschillende 
begrotingsrubrieken de Europese politieke partijen belet hun politieke prioriteiten in de 
loop van het begrotingsjaar te wijzigen,

U. overwegende dat de Europese politieke partijen nu de mogelijkheid hebben om een 
juridische status te hebben met de rechtspersoonlijkheid in het land waar zij zijn gevestigd; 
overwegende dat sommige partijen voor de rechtsvorm van een Belgische vereniging 
zonder winstoogmerk en andere voor de rechtsvorm van een internationale non-profit 
organisatie hebben gekozen,

V. overwegende nochtans dat er een brede kloof blijft bestaan tussen de fiscale behandeling 
van de Europese politieke partijen en die van de Europese instellingen,

W. overwegende dat het Europees Parlement volgens de verordening een verslag dient te 
publiceren over de toepassing van de verordening en dat dit verslag erop moet wijzen in 
hoeverre de verordening aanvulling behoeft,

De politieke achtergrond

1. stelt vast dat er een kloof bestaat tussen verscheidene burgers en de Europese instellingen, 
omdat tot dusver o.a. een gebrekkige politieke communicatie en informatie over het 
Europees beleid aan de dag werd gelegd;

2. is ervan overtuigd dat afgezien van hun taak als overkoepelende organisatie, de politieke 
partijen op Europees niveau actieve actoren moeten worden op het gebied van Europese 
beleidsopties, die in alle lagen van de maatschappij zijn verankerd en die niet enkel via de 
Europese verkiezingen, maar ook op alle andere gebieden van het Europese politieke leven 
ijveren voor een grotere betrokkenheid van de burgers;

3. is van mening dat het proces van vorming en verwoording van de publieke opinie het best 
wordt vertolkt door de politieke partijen op Europees niveau en dat zonder deze de verdere 
ontwikkeling van de Unie geen kans op slagen heeft;

4. benadrukt dat het noodzakelijk is dat via de regelingen inzake de financiering van politieke 
partijen op Europees niveau een echt Europees statuut voor partijen wordt bereikt, dat de 
rechten en plichten van de partijen bepaalt en hen de mogelijkheid biedt om het statuut van 
rechtspersoon te verwerven, dat op het communautair recht berust en in de EU-lidstaten 
effect sorteert; verzoekt zijn Commissie constitutionele zaken de kwestie van een Europees 
statuut voor Europese politieke partijen te beschouwen uit juridisch en fiscaal oogpunt en 

                                               
159 Bijlage 2 bij het Besluit van het Bureau van het Europees Parlement van 29 maart 2004 tot 

vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2004/2003 (PB C 155, 
12.6.2004, blz. 1).
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specifieke voorstellen in die zin op te stellen;
5. dringt erop aan dat in dit statuut regelingen worden opgenomen over individueel 

lidmaatschap in partijen op Europees niveau, over hun leiding, de kandidaatstelling en 
verkiezingen, alsmede over de modaliteiten en ondersteuning van de congressen en 
vergaderingen van de partijen;

Ervaringen en voorstellen tot verbetering
6. vraagt de Commissie na te gaan of bij de herziening van Verordening (EG) nr. 2004/2003 

regels kunnen worden ingevoerd voor de financiering uit de Gemeenschapsbegroting van 
politieke partijen op Europees niveau, die niet uitgaan van de opzet van subsidies in de zin 
van Titel VI van Deel I van het Financieel Reglement, in aanmerking nemende dat deze 
opzet geen recht doet aan de specifieke kenmerken van politieke partijen;

7. merkt op dat drie aanklachten voor nietigverklaring van de verordening werden ingediend, 
die op 11 juli 2005 door het Gerecht van eerste aanleg niet-ontvankelijk werden verklaard 
en waarbij tegen een uitspraak in hoger beroep is gegaan;

8. verwelkomt dat sedert het begin van de zittingsperiode na de verkiezingen van het 
Europees Parlement in juni 2004 acht politieke partijen uit de EU-lidstaten werden 
gevormd, die zich op Europees niveau hebben verenigd en uit hoofde van de bepalingen 
van de verordening financiële steun mochten ontvangen;

9. stelt vast dat de toekenning van financiële steun voor het begrotingsjaar 2004 voor een 
bedrag van 4 648 miljoen EUR op 18 juni 2004 gepaard ging met een verzoek tot het 
indienen van voorstellen, en op 6 juli 2005 met het besluit van het Bureau over de 
uiteindelijke vastlegging van de financiële steun zoals voorgeschreven werd afgesloten;

10. is verheugd over het feit dat, wat het aanwerven van personeel betreft, de Europese 
politieke partijen in vergaande mate rekening hebben gehouden met het beginsel van 
gelijke kansen voor vrouwen en mannen, en dringt er bij hen op aan te zorgen voor een 
evenwichtiger vertegenwoordiging van vrouwen en mannen op lijsten en bij gekozen leden;

11. merkt op dat in de EU-begroting voor 2005 in een bedrag van 8,4 miljoen EUR voor de 
financiering van politieke partijen was voorzien, dat het Bureau volgens de 
verdelingsvoorwaarden uit de verordening onder de acht partijen die een verzoek hebben 
ingediend, heeft verdeeld;

12. merkt op dat de politieke partijen op Europees niveau, die volgens de verordening van het 
Europees Parlement gebruik kunnen maken van technische ondersteuning mits betaling van 
een financiële tegenprestatie, in 2004 voor een totaalbedrag van 20 071 EUR moesten 
instaan wegens het gebruik van zalen en van de diensten van technici en tolken;

13. acht het op basis van de opgedane praktijkervaring en rekening houdend met de budgettaire 
bepalingen nodig dat het financieringssysteem als volgt wordt aangepast:
a) In de verordening is de manier waarop het verzoek moet worden ingediend te algemeen 

beschreven. Om overbodige inspanningen bij de verzoekers te vermijden, zou een 
tweestappenplan moeten worden verwezenlijkt, dat er in eerste instantie moet over 
beslissen of een partij in principe aan de voorwaarden voldoet om voor financiering in 
aanmerking te komen, en in tweede instantie het bedrag aan financiering moet bepalen.

b) Het tijdschema van de toekenning van financiële steun is niet optimaal op de werkwijze 
van de partijen afgestemd. Het zou moeten worden aangepast, zodat 80% van de 
financiële steun direct na ondertekening van de financieringsovereenkomst wordt 
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uitbetaald en het overige gedeelte op basis van de jaarrekening aan het einde van het 
begrotingsjaar wordt uitgekeerd.

c) Opdat de ontvangende partijen in het kader van de in het Financieel Reglement bindende 
vastgelegde begrotingsbeginselen van een betere voorspelbaarheid qua financiering 
kunnen genieten, dienen de betrokken instellingen, waaronder het Bureau en de 
Begrotingscommissie, bij de opstelling van de jaarlijkse begrotingsramingen bij het 
begin van de zittingsperiode een akkoord te bereiken over meerjarige financiële 
planning, zowel met betrekking tot het basisbedrag per partij (15% van het totaalbudget) 
als tot het aanvullende bedrag per Europees parlementslid dat door de partijen wordt 
opgegeven (85% van het totaalbudget), en zo meer flexibiliteit biedt indien nieuwe 
partijen worden opgericht.

d) De Europese politieke partijen moeten in staat worden gesteld om hun financiële situatie 
op de lange termijn te plannen. Het is derhalve noodzakelijk dat ze hun eigen middelen, 
met name afkomstig uit giften en ledenbijdragen, die het voorgeschreven percentage 
eigen financiering van 25% van hun uitgaven overschrijden, voor de samenstelling van 
hun vermogen mogen gebruiken..

e) Er dient in de huidige procedure ter beoordeling van het Financieel Reglement of door 
wijziging van de verordening naar een beperkte uitzondering te worden gestreefd, 
waardoor het mogelijk wordt 25% van de financiële middelen die voor een 
begrotingsjaar worden uitgetrokken, nog in het eerste kwartaal van het daaropvolgende 
jaar te besteden.

f) De starre verdeling van financiële middelen tussen de vijf categorieën en de beperkte 
overdracht van financiële middelen tussen deze categorieën voldoen niet aan de eisen 
van de Europese politieke partijen. Daarom is een aanpassing van de 
financieringsovereenkomst noodzakelijk, waarbij het mogelijk wordt een groter gedeelte 
van de financiële middelen tussen de categorieën onderling over te dragen, met dien 
verstande dat de administratieve rompslomp van deze procedure zo beperkt mogelijk 
blijft.

g) Bovendien moet het mogelijk worden dat het jaarlijks werkprogramma dat door de 
partijen wordt ingediend, zo flexibel mogelijk wordt uitgevoerd, zodat de partijen tijdens 
hun politieke actie ook op onverwachte gebeurtenissen passend kunnen ingrijpen.

h) Opdat de uitbetaling van de gelden efficiënt zou verlopen, dient de termijn waarbinnen 
de partijen hun eindverslagen moeten indienen, naar 15 mei van het daaropvolgende jaar 
te worden vervroegd.

i) Om als basis van de Europese democratie tot een versterking van de Europese politieke 
partijen te komen, en met de steeds groter wordende eisen die door de uitbreiding aan de 
politieke actie (vertaalkosten, verplaatsingskosten enz.) worden gesteld op de 
achtergrond, lijkt een adequate verdere evolutie van de financiële steun aan politieke 
partijen wenselijk;

14. acht het zinvol dat tijdens de overlegfase over de toekomst van de Europese Unie ook de 
volgende kwesties in vraag worden gesteld:
a) Op welke manier kunnen Europese politieke instellingen worden gesubsidieerd, zodat ze 

kunnen helpen bij de politieke voorlichtings- en vormingsacties van de Europese 
politieke partijen? Het Parlement verzoekt de Commissie hieromtrent voorstellen in te 



PE423.766 268/419 DV\779820NL.doc

NL

dienen.
b) Op welke manier kunnen de Europese lijsten van de Europese partijen voor de Europese 

verkiezingen worden samengesteld om een publieke discussie over Europese 
beleidsthema’s aan te wakkeren?

c) Welke invloed kunnen de Europese politieke partijen uitoefenen op referenda over 
Europese thema's, op de verkiezingen voor het Europees Parlement en op de verkiezing 
van de voorzitter van de Commissie?

d) Op welke manier kan de rol van de Europese politieke jeugdorganisaties en –
bewegingen worden bevorderd en uitgebreid, die essentieel zijn voor de groei en de 
vorming van een Europese bewustmaking en een Europese identiteit onder de jongere 
generaties? Het Parlement bepleit de oprichting van een interne werkgroep met 
vertegenwoordigers van de betrokken commissies, Europese politieke partijen en de 
partijpolitieke jeugdorganisaties, die binnen een jaar aan het Bureau verslag zou moeten 
uitbrengen over de rol van partijpolitieke jeugdorganisaties en de beste manier om hen 
nu en in het toekomstige statuut te steunen. 

°
° °

15. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 29 november 2007 over het voorstel 
voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 2004/2003 betreffende het statuut en de financiering van politieke 
partĳen op Europees niveau (2007/0130(COD)) - Verslag Jo Leinen

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2007)0364),

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 191 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel 
door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0202/2007),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken en de adviezen van de 
Begrotingscommissie en de Commissie begrotingscontrole (A6-0412/2007),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt het Bureau te onderzoeken op welke manier aan een politieke partij op Europees 
niveau een overgangsperiode van drie maanden tot herstel van haar ledental kan worden 
toegestaan als dit aantal leden in de loop van het begrotingsjaar gedaald is tot onder de 
minimumeisen van de verordening zoals geamendeerd;

3. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie.
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BIJLAGE

VERORDENING (EG) Nr. 1524/2007 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 18 december 2007

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2004/2003 betreffende het statuut en de financiering van 

politieke partĳen op Europees niveau

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 191,

Gelet op het voorstel van de Commissie,

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (160),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 12 van Verordening (EG) nr. 2004/2003 (161) is bepaald dat het Europees Parlement en de Raad een 
verslag publiceert over de toepassing van die verordening, in voorkomend geval met opgave van eventuele in 
het financieringsstelsel aan te brengen wijzigingen.

(2) In zijn resolutie van 23 maart 2006 over Europese politieke partijen (162) heeft het Europees Parlement te 
kennen gegeven dat Verordening (EG) nr. 2004/2003 in het licht van de na de inwerkingtreding in 2004 
opgedane ervaring diende te worden verbeterd op een aantal punten, met als hoofddoelstelling voor al die 
punten de verbetering van de financieringssituatie van die politieke partijen en de daaraan verbonden 
stichtingen.

(3) Er dienen bepalingen te worden vastgesteld voor de financiële ondersteuning van politieke stichtingen op 
Europees niveau, waarvan de activiteiten het bereiken van de doelstellingen van de politieke partijen op 
Europees niveau waarmee zij banden heeft dichterbij kunnen helpen brengen, met name door bij te dragen 
aan het debat over Europese politieke aangelegenheden en de Europese integratie en als katalysator voor 
nieuwe ideeën, analyses en beleidsopties te fungeren. Deze financiële steun dient te worden verstrekt in de 
afdeling „Parlement” van de algemene begroting van de Europese Unie, zoals reeds het geval is voor 
politieke partijen op Europees niveau.

(4) Een zo breed mogelijke participatie van de burgers in het democratische proces van de Europese Unie te 
bewerkstelligen, blijft een belangrijk oogmerk. Politieke jongerenorganisaties kunnen in dit verband een 
bijzondere rol spelen door bij jongeren belangstelling voor het politieke bestel van de Europese Unie te 
wekken, hun kennis ervan te vergroten en hun deelname aan politieke activiteiten op Europees niveau actief 
te bevorderen.

                                               
160 Advies van het Europees Parlement van 29 november 2007 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 

17 december 2007.161 PB L 297 van 15.11.2003, blz. 1.
162 PB C 292 E van 1.12.2006, blz. 127.
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(5) Om de omstandigheden te verbeteren voor de financiering van politieke partijen op Europees niveau en hen ertoe 
aanzetten aan financiële langetermijnplanning te doen, moet het minimum cofinancieringsvereiste worden 
aangepast. Voor politieke stichtingen op Europees niveau dient hetzelfde cofinancieringspercentage te worden 
vereist.

(6) Om het Europese karakter van de verkiezingen voor het Europees Parlement sterker te benadrukken, dient 
duidelijk te worden gesteld dat kredieten uit de algemene begroting van de Europese Unie ook kunnen worden 
gebruikt voor de financiering van campagnes die politieke partijen op Europees niveau voeren voor de 
verkiezingen van het Europees Parlement, mits het daarbij niet gaat om rechtstreekse of zijdelingse financiering 
van nationale politieke partijen of kandidaten. Politieke partijen op Europees niveau treden in verband met de 
verkiezingen voor het Europees Parlement vooral op om het Europese karakter van die verkiezingen te 
benadrukken. Overeenkomstig artikel 8 van de Akte betreffende de verkiezing van de leden in het Europees 
Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, die is gehecht aan Besluit 76/787/EGKS, EEG, 
Euratom van de Raad (4163), wordt de financiering en beperking van de verkiezingskosten voor de verkiezingen 
voor het Europees Parlement in elke lidstaat door de nationale bepalingen geregeld. Het nationale recht is ook van 
toepassing op de verkiezingskosten voor nationale verkiezingen en referenda,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Verordening (EG) nr. 2004/2003

Verordening (EG) nr. 2004/2003 wordt als volgt gewijzigd:

1.    Aan artikel 2 worden de volgende punten toegevoegd:

„4. „politieke stichting op Europees niveau”: een entiteit/ netwerk van entiteiten met rechtspersoonlijkheid in een lidstaat 
die/dat verbonden is met een politieke partij op Europees niveau en waarvan de activiteiten, binnen de doelstellingen 
en fundamentele waarden die de Europese Unie nastreeft, het bereiken van de doelstellingen van de politieke partij op 
Europees niveau dichterbij kunnen helpen brengen, in het bijzonder door:

— het maken van observaties en analyses, en het leveren van bijdragen aan het debat over Europese politieke 
aangelegenheden en over het proces van Europese integratie;

— het ontwikkelen van activiteiten in verband met Europees overheidsbeleid, zoals het organiseren en mede mogelijk 
maken van studiebijeenkomsten, opleidingen, conferenties en studies over dergelijke aangelegenheden voor 
betrokkenen en belanghebbenden, waaronder jongerenorganisaties en andere vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld;

— het ontwikkelen van samenwerking met gelijksoortige entiteiten ter bevordering van de democratie;

— het kader te vormen waarbinnen nationale politieke stichtingen, academici en andere relevante actoren op Europees 
niveau kunnen samenwerken;

5. „financiering uit de algemene begroting van de Europese Unie”: een subsidie als bedoeld in artikel 108, lid 1, van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (*) (het „Financieel Reglement”).

                                               
163 PB L 278 van 8.10.1976, blz. 1. Besluit gewijzigd bij Besluit 2002/ 772/EG, Euratom (PB L 283 van 21.10.2002, blz. 1)
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(*) Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 over het Financieel Reglement van toepassing 
op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1). Verordening laatstelijk 
gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) nr. 1525/2007 (PB L 343 van 27.12.2007, blz. 9).”. 

2. In artikel 3 wordt de oorspronkelijke tekst lid 1 en worden de volgende leden toegevoegd:

„2. Een politieke stichting op Europees niveau moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

a) zij moet banden hebben met een van de overeenkomstig lid 1 erkende politieke partijen op Europees niveau, die het 
bestaan van die banden bevestigt;

b) zij moet een rechtspersoonlijkheid hebben in de lidstaat waar haar zetel gevestigd is. Deze rechtspersoonlijkheid is 
onderscheiden van die van de politieke partij op Europees niveau waarmee zij verbonden is;

c) zij moet, in het bijzonder in haar programma en activiteiten, de beginselen eerbiedigen waarop de Europese Unie is 
gegrondvest, met name de beginselen van vrijheid, democratie, eerbied voor de mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden, en de rechtsstaat;

d) zij mag geen winstoogmerk hebben;

e) haar raad van bestuur moet geografisch evenwichtig zijn samengesteld.

3. Het komt binnen het kader van deze richtlijn aan elke politieke partij en stichting op Europees niveau toe om de 
bijzondere voorschriften voor hun relatie vast te stellen, overeenkomstig nationaal recht, waaronder een adequate 
scheiding tussen de dagelijkse leiding en de bestuursstructuren van de politieke stichting op Europees niveau enerzijds, 
en de politieke partij waarmee zij banden heeft anderzijds.”.

3.    Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

a)     lid 2, onder a), wordt vervangen door:

„a) documenten waaruit blijkt dat de verzoekende partij voldoet aan de voorwaarden van de artikelen 2 en 3;”

b)    de volgende leden worden toegevoegd:

„4. Een politieke stichting op Europees niveau kan alleen een verzoek om financiering uit de algemene begroting 
van de Europese Unie indienen via de politieke partij op Europees niveau waarmee zij banden heeft.

5. Financieringen voor politieke stichtingen op Europees niveau worden toegekend op grond van hun banden met 
een politieke partij op Europees niveau, onverminderd artikel 10, lid 1. Op de toegekende middelen zijn artikel 9 
en 9 bis van toepassing.

6. Aan een politieke stichting op Europees niveau toegekende middelen mogen uitsluitend worden gebruikt ter 
financiering van de in artikel 2, punt 4, bedoelde activiteiten. De middelen mogen in geen geval worden gebruikt 
ter financiering van campagnes voor verkiezingen of referenda.

7. De leden 1 en 3 zijn van overeenkomstige toepassing op de politieke stichtingen op Europees niveau wanneer 
verzoeken om financiering uit de algemene begroting van de Europese Unie worden beoordeeld.”.

4.    Aan artikel 5 worden de volgende leden toegevoegd:
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„4.   Lid 2 is van overeenkomstige toepassing op politieke stichtingen op Europees niveau.

5. Indien de politieke partij op Europees niveau waarmee een politieke stichting op Europees niveau banden heeft 
haar status verliest, wordt de betrokken politieke stichting op Europees niveau van financiering op grond van 
deze verordening uitgesloten.

6. Indien het Europees Parlement vindt dat niet langer aan één van de in artikel 3, lid 2, onder c), gestelde 
voorwaarden is voldaan, wordt de betrokken politieke stichting op Europees niveau van financiering op grond 
van deze verordening uitgesloten.”.

5.    De artikelen 6, 7 en 8 worden vervangen door:

„Artikel 6

Verplichtingen in verband met de financiering

1.   Elke politieke partij op Europees niveau en elke politieke stichting op Europees niveau:

a) publiceert een jaarlijkse staat van ontvangsten en uitgaven en een verklaring aangaande haar activa en passiva;

b) legt verklaring af van haar financieringsbronnen door overlegging van een lijst van donateurs met opgave per 
donateur van het geschonken bedrag; dit geldt niet voor donaties van minder dan 500 EUR per jaar en per 
donateur.

2.   Elke politieke partij op Europees niveau en elke politieke stichting op Europees niveau aanvaardt geen:

a) anonieme donaties,

b) donaties  uit de begrotingen van fracties in het Europees Parlement,

c) donaties van ondernemingen waarop de overheid rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed 
kan uitoefenen hetzij op grond van eigendom of financiële participatie hetzij via de op de onderneming 
toepasselijke bepalingen,

d) donaties van meer dan 12 000 EUR per jaar en per donateur van andere natuurlijke of rechtspersonen dan de 
onder c) genoemde ondernemingen, onverminderd de derde en de vierde alinea,

e) donaties van overheden van derde landen, inclusief donaties van ondernemingen waarop de overheid 
rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed kan uitoefenen hetzij op grond van eigendom of 
financiële participatie hetzij via de op de onderneming toepasselijke bepalingen.

3. Bijdragen aan een politieke partij op Europees niveau van nationale politieke partijen die lid zijn van een 
politieke partij op Europees niveau of van een natuurlijk persoon die lid is van een politieke partij op Europees 
niveau zijn wel toegestaan. De bijdragen aan een politieke partij op Europees niveau van nationale politieke 
partijen of van een natuurlijk persoon mogen echter niet meer bedragen dan 40 % van de jaarlijkse begroting van 
deze politieke partij op Europees niveau.

4. Bijdragen aan een politieke stichting op Europees niveau van nationale politieke stichtingen die lid zijn van 
een politieke stichting op Europees niveau en van politieke partijen op Europees niveau zijn wel toegestaan. Zij 
mogen echter niet meer bedragen dan 40 % van de jaarlijkse begroting van deze politieke stichting op Europees 
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niveau en mogen niet afkomstig zijn uit middelen die een politieke partij op Europees niveau overeenkomstig 
deze verordening uit de algemene begroting van de Europese Unie heeft ontvangen.

De bewijslast berust bij de politieke partij op Europees niveau.

Artikel 7

Financieringsverbod

1. Financieringen van politieke partijen op Europees niveau uit de algemene begroting van de Europese Unie of 
uit enige andere bron mogen niet gebruikt worden voor rechtstreekse of zijdelingse financiering van andere 
politieke partijen, met name niet voor nationale politieke partijen of kandidaten. Op deze nationale politieke 
partijen en kandidaten blijven de nationale regelgevingen van toepassing.

2. Financieringen van politieke stichtingen op Europees niveau uit de algemene begroting van de Europese Unie 
of enige andere bron mogen niet gebruikt worden voor rechtstreekse of zijdelingse financiering van hetzij 
nationale, hetzij Europese politieke partijen of kandidaten, of van nationale politieke stichtingen.

Artikel 8

Soort uitgave

Onverminderd de financiering van politieke stichtingen, mogen in overeenstemming met deze verordening uit de 
algemene begroting van de Europese Unie afkomstige kredieten uitsluitend worden besteed voor uitgaven die 
rechtstreeks verband houden met de doelstellingen van het in artikel 4, lid 2, onder b), bedoelde politieke 
programma.

Deze uitgaven hebben betrekking op administratieve kosten, kosten in verband met logistieke steun, 
bijeenkomsten, onderzoek, grensoverschrijdende evenementen, studies, voorlichting en publicaties.

De uitgaven van politieke partijen op Europees niveau kunnen eveneens betrekking hebben op de financiering 
van campagnes die door politieke partijen op Europees niveau worden gevoerd naar aanleiding van de 
verkiezingen voor het Europees Parlement waaraan zij overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder d), deelnemen. 
Deze kredieten mogen in overeenstemming met artikel 7 niet rechtstreeks of zijdelings worden gebruikt om 
nationale partijen of kandidaten te financieren.

Dergelijke  uitgaven  worden  niet  aangewend  voor  de financiering van campagnes voor referenda.

Overeenkomstig artikel 8 van de Akte betreffende de verkiezing van de leden in het Europees Parlement door 
middel van rechtstreekse algemene verkiezingen wordt de financiering en beperking van de verkiezingskosten 
voor de verkiezingen voor het Europees Parlement in elke lidstaat echter door de nationale bepalingen 
geregeld.”.

6.    Artikel 9, leden 1, 2 en 3, worden vervangen door:

„1. Kredieten voor de financiering van politieke partijen op Europees niveau en van politieke stichtingen op 
Europees niveau worden vastgesteld volgens de jaarlijkse begrotingsprocedures en besteed volgens het 
Financieel Reglement en de uitvoeringsvoorschriften daarvan.

De uitvoeringsbepalingen van deze verordening worden vastgesteld door de ordonnateur.
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2. Waardebepaling en afschrijving van roerende onroerende goederen geschieden overeenkomstig de bepalingen 
van toepassing op de instellingen, vastgelegd in artikel 133 van het Financieel Reglement.

3. De controle op de financiële middelen die in het kader van deze verordening worden toegekend, wordt 
uitgeoefend overeenkomstig het Financieel Reglement en de uitvoeringsvoorschriften daarvan.

De controle geschiedt daarenboven op grond van een jaarlijkse audit door een externe en onafhankelijke 
instantie. Het auditverslag wordt het Europees Parlement en de Rekenkamer binnen zes maanden na afloop van 
het betreffende begrotingsjaar toegezonden.”.

7. Het volgende artikel wordt ingevoegd:

„Artikel 9 bis

Transparantie

Het Europees Parlement publiceert, in een speciaal daartoe gecreëerde rubriek op zijn website, de volgende 
documenten:

— een jaarverslag met een tabel met de aan elke partij of aan elke stichting op Europees niveau uitgekeerde 
bedragen, voor elk begrotingsjaar waarvoor subsidies zijn betaald;

— het verslag van het Europees Parlement over de toepassing van deze verordening en de gefinancierde 
activiteiten als bedoeld in artikel 12;

— de toepassingbepalingen van deze verordening.”.

8. Artikel 10, lid 2, wordt vervangen door:

„2. Financiering uit de algemene begroting van de Europese Unie mag niet meer bedragen dan 85 % van de kosten van een 
politieke partij of politieke stichting op Europees niveau die voor financiering in aanmerking komen. De bewijslast berust 
bij de politieke partij op Europees niveau.”.

9.    Artikel 12 wordt vervangen door:

„Artikel 12

Evaluatie

Het Europees Parlement publiceert uiterlijk op 15 februari 2011 een verslag over de toepassing van deze verordening en 
over de gefinancierde activiteiten. Eventuele in het financieringsstelsel aan te brengen wijzigingen worden in voorkomend 
geval in het verslag vermeld.”.

Artikel 2

Overgangsbepaling

De bepalingen van deze verordening gelden voor subsidies die vanaf het begrotingsjaar 2008 aan politieke partijen op Europees 
niveau worden toegekend.

Voor het begrotingsjaar 2008 mogen aanvragen voor de financiering van politieke stichtingen op Europees niveau 
overeenkomstig artikel 4, lid 4, van Verordening (EG) nr. 2004/2003 slechts betrekking hebben op voor vergoeding in 
aanmerking komende kosten die na 1 september 2008 zijn ontstaan.

Politieke partijen op Europees niveau die hun subsidieaanvragen voor 2008 naar behoren hebben ingediend kunnen tegen 28 
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maart 2008 een aanvullende financieringsaanvraag doen op grond van de met deze verordening ingevoerde wijzigingen en indien 
van toepassing, een aanvraag voor een subsidie ten behoeve van de politieke stichting op Europees niveau die banden heeft met de 
betrokken politieke partij. Het Europees Parlement stelt passende uitvoeringsmaatregelen vast.

Artikel 3

Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 december 2007.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

H.-G. PÖTTERING

Voor de Raad

De voorzitter

M. LOBO ANTUNES
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Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 29 november 2007 over de 
ontwerpverordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 
1605/2002 van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de 
algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (2007/0820(CNS)) - Verslag Jo Leinen 

Het Europees Parlement,

– gezien de ontwerpverordening van de Raad (14320/2007),

– gezien het voorstel van de Commissie (COM(2007)0364),

– gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het 
Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese 
Gemeenschappen1,

– gezien Verordening (EG) nr. 2004/2003 betreffende het statuut en de financiering van 
politieke partĳen op Europees niveau2,

– gelet op artikel 279 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is 
geraadpleegd (C6-0411/2007),

– gelet op artikel 51 en artikel 43, lid 1 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken en de brief van de 
Begrotingscommissie (A6-0465/2007),

1. hecht zijn goedkeuring aan de ontwerpverordening van de Raad;

2. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in de ontwerptekst;

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie.

                                               
1 PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) 

nr. 1995/2006 (PB L 390 van 30.12.2006, blz. 1).
2 PB L 297 van 15.11.2003, blz. 1.



PE423.766 278/419 DV\779820NL.doc

NL



Resolutie van het Europees Parlement van 11 oktober 2007 over de samenstelling van het 
Europees Parlement (2007/2169(INI)) - Verslag Alain Lamassoure / Adrian Severin 

Het Europees Parlement,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 11 juli 2007 over de bijeenroeping van de 
Intergouvernementele Conferentie (IGC): advies van het Europees Parlement (artikel 48 van 
het EU-Verdrag)1,

– gelet op artikel I-20, lid 2 van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa van 
29 oktober 2004 en Protocol 34 bij dit Verdrag2,

– gezien de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van Brussel op 21 en 22 
juni 20073,

– gelet op artikel 1, punt 15 van het ontwerpverdrag tot wijziging van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie en van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 
(wijzigingsverdrag)4,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A6-0351/2007),

A. overwegende dat de Europese Raad van 21 en 22 juni 2007 het Europees Parlement heeft 
verzocht tegen oktober 2007 een ontwerp in te dienen van een initiatief betreffende een besluit 
inzake de toekomstige samenstelling van het Europees Parlement, zoals bepaald in het tijdens 
de IGC van 2004 overeengekomen protocol 34,

B. overwegende dat de verdeling van de zetels voor de zittingsperiode 2009-2014 momenteel is 
vastgelegd in artikel 9, lid 2 van de Akte van 25 april 2005 betreffende de 
toetredingsvoorwaarden voor de Republiek Bulgarije en Roemenië en de aanpassing van de 
verdragen waarop de Europese Unie is gegrond,

C. overwegende dat in het ontwerpwijzingingsverdrag wordt voorgesteld het Verdrag betreffende 
de Europese Unie (nieuw artikel [9 A]) te wijzigen met de introductie van een nieuwe 
procedure voor de samenstelling van het Europees Parlement volgens welk het totale aantal 
zetels maximaal 750 mag bedragen, met een maximum van 96 en een minimum van 6 zetels 
per lidstaat, volgens het beginsel van "degressieve proportionaliteit",

D. overwegende dat het beginsel van degressieve proportionaliteit niet is gedefinieerd in het 
verdrag en op heldere en objectieve wijze nader moet worden omschreven zodat het kan 
dienen tot leidraad voor een eventuele herverdeling van de zetels in het Europees Parlement,

E. overwegende dat het beginsel van degressieve proportionaliteit, als beginsel dat in het primaire 
recht is verankerd en zoals in deze resolutie gedefinieerd, zal dienen als parameter voor de 
beoordeling van de conformiteit van het besluit dat de bevoegde instellingen zullen moeten 

                                               
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0328.
2 PB C 310 van 16.12.2004, blz. 1.
3 11177/1/07 REV 1.
4 IGC 1/1/07 van 5 oktober 2007.
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nemen om de samenstelling van het Europees Parlement vast te leggen,

F. overwegende dat schending van dit beginsel zelfs door het Hof van Justitie kan worden 
veroordeeld,

G. overwegende dat het in de huidige omstandigheden belangrijk is ervoor te zorgen dat geen 
enkele lidstaat wordt geconfronteerd met een verdere verlaging van het aantal zetels in 
vergelijking met het aantal zetels na de laatste uitbreiding,

H. overwegende dat in dit stadium geen rekening kan worden gehouden met het effect van 
toekomstige uitbreidingen waarop niet kan worden vooruitgelopen en waarvan de gevolgen 
naar behoren kunnen worden opgevangen in de desbetreffende toetredingsakten door een 
voorlopige overschrijding van het plafond van 750 zetels, zoals is geschied bij de laatste 
uitbreiding, 

I. overwegende dat een duidelijk, inzichtelijk en transparant stelsel zich moet kunnen aanpassen 
aan de ontwikkeling der bevolkingscijfers in de toekomst, zonder dat daarvoor nieuwe 
onderhandelingen over de grond van de zaak nodig worden,

J. overwegende dat een rechtvaardig, inzichtelijk en duurzaam stelsel voor de zetelverdeling in 
het Europees Parlement noodzakelijk is voor de versterking van de democratische legitimering 
van de volksvertegenwoordiging en een voorwaarde vormt voor de rol en de bijdrage van het 
Europees Parlement in het Europese meningvormings- en wetgevingsproces,

K. overwegende dat het op grond van de huidige zetelaantallen in het Europees Parlement gepast, 
maar ook redelijk lijkt om voor het in 2009 te kiezen Parlement zetelaantallen vast te stellen 
die een overgang vormen van de huidige situatie naar die welke ontstaat door een stabielere 
regeling die uitgaat van de degressieve proportionaliteit, 

1. deelt de wens van de Europese Raad om nu reeds tot een politiek akkoord te komen over de 
aanpassing van de samenstelling van het Europees Parlement overeenkomstig de letter en de 
geest van het nieuwe verdrag en dit akkoord onmiddellijk te formaliseren na de 
inwerkingtreding van het nieuwe verdrag,  tijdig vóór de verkiezingen voor het Europees 
Parlement van 2009;

2. is van oordeel dat de vastlegging van een nieuwe samenstelling van het Europees Parlement, 
dichter bij de demografische realiteit en daardoor het Europees burgerschap op een betere 
manier weerspiegelend, de democratische legitimiteit van het Europees Parlement zal 
versterken op het moment dat het de extra in het nieuwe verdrag toegekende bevoegdheden zal 
uitoefenen,

3. stelt vast dat de samenstelling van het Europees Parlement zoals vastgelegd in de Akte van 
toetreding van Bulgarije en Roemenië hoe dan ook onmiddellijk na de inwerkingtreding van 
het wijzigingsverdrag zal moeten worden gewijzigd;

4. stelt vast dat in artikel [9 A] van het Verdrag betreffende de Europese Unie, dat is opgenomen 
in het ontwerpwijzigingsverdrag, een kader wordt vastgelegd met een plafond van 750 zetels 
in totaal, een maximum van 96 zetels voor de lidstaat met de meeste inwoners en een 
minimum van 6 zetels voor de lidstaat met de minste inwoners en met het beginsel dat de 
Europese burgers worden vertegenwoordigd volgens degressieve proportionaliteit, zij het 
zonder nadere omschrijving van dit begrip;
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5. merkt op dat dankzij het kader van het voornoemde artikel [9 A], drie beginselen worden 
samengebracht: het beginsel van doeltreffendheid door het aantal leden te beperken tot een 
maximum dat nog verenigbaar is met de rol van een wetgevende vergadering, het beginsel van 
pluralisme door elke lidstaat in staat te stellen dat het scala van de belangrijkste politieke 
stromingen en met name de regeringspartijen en de oppositiepartijen worden 
vertegenwoordigd, en het beginsel van solidariteit omdat de meest bevolkte landen aanvaarden 
dat zij worden ondervertegenwoordigd om de minst bevolkte landen beter vertegenwoordigd te 
laten zijn;

6. is van oordeel dat het beginsel van degressieve proportionaliteit inhoudt dat de verhouding 
tussen de bevolking en het aantal zetels van elke lidstaat moet variëren naar gelang hun 
respectieve bevolking, zodat elke afgevaardigde van een meer bevolkte lidstaat meer burgers 
vertegenwoordigt dan elke afgevaardigde van een minder bevolkte lidstaat en omgekeerd, 
maar ook dat geen enkele minder bevolkte lidstaat meer zetels heeft dan een meer bevolkte 
lidstaat;

7. onderstreept, gezien de huidige ontoereikende harmonisatie van het begrip burgerschap tussen 
de lidstaten, dat waar het gaat om de bevolking van elke lidstaat moet worden uitgegaan van 
de cijfers van het Bureau voor de Statistiek van de Europese Unie (Eurostat), die ook worden 
gebruikt door de Raad van de Europese Unie als hij bij besluitvorming met gekwalificeerde 
meerderheid het percentage van de totale bevolking van de Unie moet nagaan;

8. acht het op dit moment van de Europese integratie wenselijk om voor geen enkele lidstaat een 
verlaging van het aantal zetels ten opzichte van het in het toetredingsverdrag van Bulgarije en 
Roemenië toegekende aantal voor te stellen, met uitzondering van de uit het mandaat voor het 
wijzigingsverdrag voortvloeiende verlaging van 99 naar 96 zetels voor Duitsland, de meest 
bevolkte lidstaat;

9. is voorts van mening dat onder de huidige omstandigheden het aantal zetels in het Europees 
Parlement, en dus de vertegenwoordiging van de Europese burgers, niet reeds vooruitlopend 
op toekomstige uitbreidingen waarvan het tijdstip nog helemaal niet vaststaat, gereduceerd 
dient te worden;

10. stelt bijgevolg voor het aantal zetels van het toekomstige Europees Parlement te verdelen op 
basis van 750 leden en is van mening dat toekomstige toetredingen een tijdelijke 
overschrijding van dit plafond tot aan het einde van de lopende zittingsperiode tot gevolg 
kunnen hebben, net zoals is geschied voor Bulgarije en Roemenië, gevolgd door een algehele 
herziening van de zetelverdeling voor de eerstvolgende verkiezingen voor het Europees 
Parlement na de uitbreiding;

11. wijst erop dat niet-naleving van het beginsel van degressieve proportionaliteit, zoals
gedefinieerd in deze resolutie, in de toekomst kan worden veroordeeld door het Hof van 
Justitie, als de akte waarin de samenstelling van het Europees Parlement wordt vastgelegd 
eenmaal een akte van afgeleid recht is geworden waarin de in het verdrag vastgelegde grenzen 
en beginselen moeten worden geëerbiedigd;

12. verzoekt de Intergouvernementele Conferentie het als bijlage 1 bij deze resolutie gaande 
ontwerpbesluit van de Europese Raad tot vaststelling van de samenstelling van het Europees 
Parlement op te nemen in een aan de Slotakte van de genoemde Conferentie te hechten 
verklaring ad artikel [9 A], lid 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, zoals 
opgenomen in het ontwerpwijzigingsverdrag, met de bepaling dat het onmiddellijk na de 



DV\779820NL.doc 281/419 PE423.766

NL

inwerkingtreding van het wijzigingsverdrag overeenkomstig de procedure van het voornoemde 
artikel [9 A], lid 2 zal worden geformaliseerd; zegt van zijn kant toe onverwijld actie te zullen 
ondernemen zodra het wijzigingsverdrag in werking is getreden; verzoekt de Europese Raad 
gevolg te geven aan voornoemde verklaring zodra het wijzigingsverdrag in werking treedt en 
overeenkomstig de bepalingen daarvan, zodat de lidstaten tijdig de nodige binnenlandse 
voorzieningen kunnen treffen voor de organisatie van de verkiezingen van het Europees 
Parlement voor de zittingsperiode 2009-2014;

13. dringt erop aan dat van de in artikel 3 van het voornoemde ontwerpbesluit van de Europese 
Raad bedoelde herziening gebruik wordt gemaakt voor het bestuderen van de technische en 
politieke mogelijkheid het aantal inwoners, zoals jaarlijks vastgesteld door Eurostat, te 
vervangen door het aantal Europese burgers; verzoekt te dien einde zijn vertegenwoordigers in 
de intergouvernementele conferentie deze Conferentie de ontwerpverklaring te doen toekomen 
betreffende  artikel 2 van ontwerpprotocol nr. 10 betreffende de overgangsbepalingen (Titel I: 
Bepalingen inzake het Europees Parlement), zoals in bijlage 2 bij deze resolutie weergegeven, 
en verzoekt de Conferentie deze verklaring bij haar Slotakte te voegen;

14. wijst op het politieke verband tussen de voorgestelde nieuwe verdeling van de zetels 
overeenkomstig het beginsel van degressieve proportionaliteit en het algemene 
hervormingspakket voor de instellingen van de Unie, met name het beginsel van de 'dubbele 
meerderheid' voor de vaststelling van een meerderheid in de Raad (artikel [9 C], lid 4 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie zoals opgenomen in het ontwerpwijzigingsverdrag) en 
de samenstelling van de Commissie (artikel [9 D], lid 5 van voornoemd verdrag) en 
onderstreept dat dit pakket samenhangend moet zijn zonder het specifieke juridische karakter 
van elke instelling te verloochenen; is het erover eens dat de herziening van de 
meerderheidsbesluitvorming in de Raad en van de samenstelling van de Commissie niet vóór 
2014 in werking moet treden, maar dat de nieuwe verdeling van de zetels in het Europees 
Parlement in 2009 moet ingaan; behoudt zich evenwel het recht voor om zijn goedkeuring van 
het besluit van de Europese Raad overeenkomstig artikel [9 A] van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie over de verdeling van de zetels in het Europees Parlement te bekijken in het 
licht van de hervormingen van de EU-instellingen zoals voorzien in het wijzigingsverdrag;

15. is zich ervan bewust dat de aldus voorgestelde samenstelling van het Europees Parlement een 
objectieve toepassing is van de bepalingen van het ontwerpwijzigingsverdrag, maar dat in de 
toekomst inspanningen zullen moeten worden gedaan tot aanpassing om de nieuwe 
uitdagingen op de lange termijn het hoofd te kunnen bieden, met name bij nieuwe 
toetredingen; is van oordeel dat bij een dergelijke toekomstige hervorming in elk geval ook 
eventuele om historische redenen ontstane ongelijke behandelingen moeten worden 
gecorrigeerd;

16. stelt de Europese Raad voor om samen met het Europees Parlement, tijdig vóór iedere nieuwe 
verkiezing voor het Europees Parlement, de bevolkingscijfers te verifiëren om de 
berekeningsgrondslag vast te stellen;

17. neemt zich in dit verband voor om na te gaan of het mogelijk is om een deel van de Europese 
Parlementsleden te laten kiezen op transnationale lijsten; is van mening dat dit het 
verkiezingsdebat een werkelijk Europese dimensie zou kunnen geven, met name door 
Europese politieke partijen een centrale rol toe te bedelen,

18. benadrukt dat dit voorstel nauw verband houdt met de inwerkingtreding van het 
wijzigingsverdrag; gaat ervan uit dat indien de ratificatie van het wijzigingsverdrag niet vóór 
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de verkiezingen voor het Europees Parlement van 2009 met succes kan worden afgesloten, de 
in de bestaande verdragen vastgelegde zetelverdeling in het Europees Parlement van kracht 
dient te blijven;

19. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie en voornoemd verslag van de Commissie 
constitutionele zaken te doen toekomen aan de intergouvernementele conferentie, de Europese 
Raad, de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de kandidaat-
toetredingslanden.
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BIJLAGE 1
Ontwerpbesluit van de Europese Raad tot vaststelling van de samenstelling van het Europees Parlement 

DE EUROPESE RAAD,

gelet op artikel [9A], lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie,

gezien het initiatief van het Europees Parlement,

gezien de goedkeuring door het Europees Parlement,

overwegende hetgeen volgt:

(1) Het is aangewezen om zo spoedig mogelijk het in artikel [9A], lid 2, alinea 2, van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie voorziene besluit te nemen zodat de lidstaten de 
nodige interne maatregelen kunnen treffen voor het organiseren van de verkiezingen voor 
het Europees Parlement voor de zittingsperiode 2009-2014.

(2) Dit besluit dient de in lid 2, eerste alinea, van hetzelfde artikel vastgelegde criteria in acht 
te nemen, te weten een totaal aantal vertegenwoordigers van de burgers van de Unie van 
maximaal zevenhonderdvijftig, waarbij de vertegenwoordiging degressief evenredig is, 
met een minimumdrempel van zes leden per lidstaat en geen enkele lidstaat met meer dan 
zesennegentig zetels.

(3) Het is niet aangewezen om in dit stadium rekening te houden met het effect van mogelijke 
toekomstige uitbreidingen dat kan worden opgevangen in de desbetreffende 
toetredingsakten door een voorlopige overschrijding van het plafond van 
zevenhonderdvijftig zetels, zoals is geschied bij de toetreding van Bulgarije en Roemenië 
tot de Europese Unie.

BESLUIT:

Artikel 1

Het beginsel van degressieve proportionaliteit als bedoeld in artikel [9 A] van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie wordt als volgt toegepast:

- de in het verdrag vastgelegde minimum en maximum aantallen moeten ten volle worden 
benut zodat het spectrum van zetels in het Europees Parlement zo min mogelijk verwijderd 
is van het spectrum van bevolkingen in de lidstaten;

- hoe meer inwoners een lidstaat heeft, hoe meer het recht heeft op een groot aantal zetels;

- hoe meer inwoners een lidstaat heeft, hoe groter het aantal inwoners dat door elk van zijn 
Europese Parlementsleden wordt vertegenwoordigd.

Artikel 2

In toepassing van artikel 1, wordt vanaf de aanvang van de zittingsperiode 2009-2014 het aantal in 
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elke lidstaat gekozen vertegenwoordigers in het Europees Parlement als volgt vastgesteld:

België 22
Bulgarije 18
Tsjechië 22
Denemarken 13
Duitsland 96
Estland   6
Griekenland 22
Spanje 54
Frankrijk 74
Ierland 12
Italië 72
Cyprus   6
Letland   9
Litouwen 12
Luxemburg   6
Hongarije 22
Malta   6
Nederland 26
Oostenrijk 19
Polen 51
Portugal 22
Roemenië 33
Slovenië   8
Slowakije 13
Finland 13
Zweden 20
Verenigd Koninkrijk 73

Artikel 3

Het onderhavige besluit zal voldoende lang vóór het begin van de zittingsperiode 2014-2019 
worden herzien met het doel om in de toekomst vóór elke nieuwe verkiezing voor het Europees 
Parlement op objectieve wijze de zetels onder de lidstaten te kunnen verdelen op grond van het in 
artikel 1 vastgestelde beginsel van de degressieve proportionaliteit, de eventuele toename van de 
omvang en de demografische ontwikkeling van hun bevolking in aanmerking nemend. 

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op dag van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese 
Unie.

Gedaan te Brussel,

Voor de Europese Raad
De Voorzitter
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BIJLAGE 2
Ontwerpverklaring bij artikel 2 van protocol nr. 10 betreffende de overgangsbepalingen (Titel I:

bepalingen inzake het Europees Parlement)

Onverminderd het besluit van de Europese Raad tot vaststelling van de samenstelling van het 
Europees Parlement voor de zittingsperiode 2009-2014, nodigt de Conferentie het Parlement uit 
een ontwerp op te stellen inzake de verkiezing van zijn leden door middel van rechtstreekse, 
algemene verkiezingen overeenkomstig artikel 190, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, waarin een nauwkeuriger definitie van het in artikel [9 A], lid 2, van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie bedoelde begrip "burgers" wordt opgenomen. Dit ontwerp 
dient tijdig vóór de volgende verkiezingen in 2014 te worden ingediend.
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Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 26 september 2007 over het voorstel 
voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 93/109/EG van de Raad van 6 
december 1993 tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het actief en passief 
kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van 
de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn (2006/0277(CNS)) -
Verslag Andrew Duff

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2006)0791),

– gezien de mededeling van de Commissie (COM(2006)0790)1,

– gelet op de Akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezing van de leden in de 
Vergadering door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen2,

– gelet op Verordening (EG) nr. 2004/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 4 
november 2003 betreffende het statuut en de financiering van politieke partĳen op Europees 
niveau3,

– gelet op artikel 39 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie4,

– gelet op artikel 19, lid 2 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is 
geraadpleegd (C6-0066/2007),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken en het advies van de Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A6-0267/2007),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag 
dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie.

                                               
1 Europese verkiezingen 2004, verslag van de Commissie over de deelname van burgers van de Unie in 

de lidstaat van verblijf (Richtlijn 93/109/EG) en over de verkiezingsregelingen (Besluit 76/787/EEG, 
gewijzigd bij Besluit 2002/772/EG, Euratom).

2 PB L 278 van 8.10.1976, blz. 5.
3 PB L 297 van 15.11.2003, blz. 1.
4 PB C 364 van 18.12.2000, blz. 1.
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
OVERWEGING 1

(1) In het licht van het verslag van de 
Commissie over de toepassing van Richtlijn 
93/109/EG van de Raad tot vaststelling van 
de wijze van uitoefening van het actief en 
passief kiesrecht bij de verkiezingen voor 
het Europees Parlement ten behoeve van de 
burgers van de Unie die verblijven in een 
lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn  op 
de verkiezingen van 2004, dienen bepaalde 
bepalingen daarvan te worden gewijzigd. 

(1) In het licht van het verslag van de 
Commissie over de toepassing van Richtlijn 
93/109/EG van de Raad tot vaststelling van 
de wijze van uitoefening van het actief en 
passief kiesrecht bij de verkiezingen voor 
het Europees Parlement ten behoeve van de 
burgers van de Unie die verblijven in een 
lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn  op 
de verkiezingen van 2004, dienen bepaalde
bepalingen daarvan te worden gewijzigd. 
Het burgerschap van de Unie garandeert 
dezelfde rechten aan alle burgers van de 
Europese Unie, ongeacht of hun 
geboorteplaats of woonplaats zich in de 
Unie of in een derde land bevindt. Uit dien 
hoofde zien de communautaire instellingen 
erop toe dat de uitoefening van de rechten 
van de burgers van de Unie die in een 
andere lidstaat dan hun eigen lidstaat 
verblijven, bij de verkiezingen voor het 
Europees Parlement worden gewaarborgd.

Amendement 2
OVERWEGING 1 BIS (nieuw)

(1 bis) De toenemende mobiliteit van 
personen over de interne grenzen van de 
Unie heen versterkt de noodzaak om te 
voorzien in volledig meeneembare 
democratische rechten bij zowel de 
Europese als gemeenteraadsverkiezingen 
en om erop toe te zien dat burgers hun 
democratische rechten niet kwijtraken 
omdat ze in een andere lidstaat wonen.

Amendement 3
OVERWEGING 2 BIS (nieuw)

(2 bis) Dit verbod gaat verder dan hetgeen 
noodzakelijk is om te voorkomen dat 
burgers van de Unie op grond van 
nationaliteit gediscrimineerd worden bij 
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de uitoefening van het passief kiesrecht. 
De lidstaten moeten zelf kunnen beslissen 
of burgers zich bij dezelfde verkiezing in 
meer dan een lidstaat verkiesbaar kunnen 
stellen, en het moet aan de politieke 
partijen worden overgelaten of ze 
meervoudige verkiesbaarstelling willen 
propageren.

Amendement 4
OVERWEGING 2 TER (nieuw)

(2 ter) De Akte van 20 september 1976 
betreffende de verkiezing van de leden in 
het Europees Parlement door middel van 
rechtstreekse algemene verkiezingen1

bepaalt dat bij ontstentenis van 
bepalingen in het primaire recht de 
kiesprocedure volgens de nationale 
wetgeving verloopt. Het primaire recht 
verbiedt bovendien uitdrukkelijk dat 
iemand meerdere keren zijn stem 
uitbrengt, maar laat zich niet uit over 
meervoudige verkiesbaarstelling.
_____________
1 PB L 278 van 8.10.1976, blz. 5. Akte 
laatstelijk gewijzigd bij Besluit 2002/772/EG, 
Euratom van de Raad (PB L 283 van 
21.10.2002, blz. 1.).

Amendement 5
OVERWEGING 3 BIS (nieuw)

(3 bis) De verplichte erkenning door de 
lidstaat van verblijf van een eventueel 
verlies van het passief kiesrecht is een 
bijkomende voorwaarde voor de 
uitoefening van dat recht, die in artikel 
19, lid 2 van het EG-Verdrag niet wordt 
genoemd en er ook niet uit kan worden 
afgeleid. De lidstaat van verblijf moet het 
recht hebben vast te stellen of een persoon 
het passief kiesrecht volgens het recht van 
de lidstaat van verblijf onder dezelfde 
voorwaarden en op dezelfde manier zou 
hebben verloren, en zelfstandig te 
besluiten of hij een verlies van het passief 
kiesrecht in de lidstaat van herkomst 
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erkent.

Amendement 6
OVERWEGING 3 TER (nieuw)

(3 ter) De Raad mag niet verder gaan de 
bedoeling die in het primaire recht tot 
uiting komt, en de "nadere regelingen" 
die Richtlijn 93/109/EG uit hoofde van 
artikel 19, lid 2 van het EG-Verdrag 
behelst, moeten beperkt blijven tot 
hetgeen strikt noodzakelijk is om de twee 
bedoelde rechten, te weten het actief en 
het passief kiesrecht in een andere lidstaat 
dan de eigen lidstaat, gestalte te geven en 
zouden geen voorwaarden voor de 
uitoefening van het kiesrecht mogen 
invoeren die anders zijn dan of een 
aanvulling vormen op de wettelijke 
voorwaarden in de lidstaat van verblijf. 

Amendement 7
OVERWEGING 5

(5) Bijgevolg dient de verplichting voor de 
kandidaten om deze verklaring over te 
leggen, te worden afgeschaft en te worden 
vervangen door een vermelding 
dienaangaande in de formele verklaring die 
de kandidaten moeten overleggen. 

(5) Bijgevolg dient de verplichting voor de 
kandidaten om deze verklaring over te 
leggen, te worden afgeschaft en te worden 
vervangen door een facultatieve
vermelding dienaangaande in de formele 
verklaring die de kandidaten moeten 
overleggen. 

Amendement 8
OVERWEGING 6

(6) Van de gastlidstaten dient te worden 
verlangd dat zij de lidstaat van herkomst 
van deze verklaring in kennis stellen, 
zodat kan worden gecontroleerd dat de 
communautaire kandidaat in de lidstaat 
van herkomst dit recht niet daadwerkelijk 
heeft verloren.

Schrappen

Amendement 9
OVERWEGING 9

(9) Bijgevolg moet het systeem voor de 
uitwisseling van informatie worden 

(9) Bijgevolg moet het systeem voor de 
uitwisseling van informatie worden 
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afgeschaft, met behoud van de verplichting 
een verklaring over te leggen waarin de 
kiezer of de kandidaat er zich toe verbindt 
zijn actief of passief kiesrecht alleen maar 
in de lidstaat van verblijf uit te oefenen.

afgeschaft, met behoud van de verplichting 
een verklaring over te leggen waarin de 
kiezer er zich toe verbindt zijn actief 
kiesrecht alleen maar in de lidstaat van 
verblijf uit te oefenen.

Amendement 10
OVERWEGING 10

(10) Om burgers ervan te weerhouden 
hun actief en passief kiesrecht tweemaal 
uit te oefenen of hun passief kiesrecht uit 
te oefenen wanneer zij dat verloren 
hebben, dienen de lidstaten van verblijf de 
nodige maatregelen te nemen om passende 
sancties te stellen op schendingen van de 
in deze richtlijn vervatte verplichtingen.

(10) De lidstaten van verblijf dienen de 
nodige maatregelen te nemen om passende 
sancties te stellen op onjuistheden in 
formele verklaringen die burgers van de 
Unie uit hoofde van deze richtlijn 
overleggen.

Amendement 11
OVERWEGING 10 BIS (nieuw)

(10 bis) Uit hoofde van artikel 12 van 
Richtlijn 93/109/EG zijn de lidstaten 
verplicht de burgers van de Unie volledig 
en tijdig voor elke verkiezing van het 
Europees Parlement te informeren dat zij 
het actief en passief kiesrecht in die staat 
bezitten; de lidstaten moeten steun krijgen 
van het Europees Parlement en de 
Commissie en de nationale en Europese 
politieke partijen om daartoe de beste 
werkwijze te kiezen, teneinde een hogere 
opkomst te bereiken.

Amendement 12
OVERWEGING 11

(11) In het door de Commissie voor te 
bereiden verslag over de toepassing van de 
gewijzigde richtlijn bij de verkiezingen 
voor het Europees Parlement van 2009, 
dient zij op basis van de door de lidstaten 
verstrekte gegevens haar analyse met name 
te baseren op de resultaten van de controles 
die de lidstaten na de verkiezingen zullen 
verrichten om na te gaan of er zich 
gevallen hebben voorgedaan waarin 
burgers hun actief en passief kiesrecht 

(11) In het door de Commissie voor te 
bereiden verslag over de toepassing van de 
gewijzigde richtlijn bij de verkiezingen 
voor het Europees Parlement van 2009, 
dient zij op basis van de door de lidstaten 
verstrekte gegevens haar analyse met name 
te baseren op de resultaten van de controles 
die de lidstaten na de verkiezingen zullen 
verrichten om na te gaan of er zich 
gevallen hebben voorgedaan waarin 
burgers hun actief kiesrecht meermaals 
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tweemaal hebben uitgeoefend en zo ja, om 
hoeveel gevallen het gaat.

hebben uitgeoefend en zo ja, om hoeveel 
gevallen het gaat.

Amendement 13
OVERWEGING 12

(12) Een systematische controle van alle 
stemmen en alle kandidaatstellingen zou 
onevenredig zijn ten opzichte van de 
vastgestelde problemen en zou niet
haalbaar zijn omdat er geen eenvormige 
elektronische methoden bestaan waarmee 
de lidstaten gegevens registreren en 
bewaren over de daadwerkelijke deelname 
van de kiezers aan de verkiezingen en over 
de ingediende kandidaatstellingen. De 
lidstaten dienen derhalve deze controles 
uitsluitend te richten op de situaties waarin 
de kans groter is dat burgers hun actief en 
passief kiesrecht tweemaal uitoefenen,

(12) Een systematische controle van alle 
stemmen zou onevenredig zijn ten opzichte 
van de vastgestelde problemen en zou niet 
haalbaar zijn omdat er geen eenvormige 
elektronische methoden bestaan waarmee 
de lidstaten gegevens registreren en 
bewaren over de daadwerkelijke deelname 
van de kiezers aan de verkiezingen. De 
lidstaten dienen derhalve deze controles 
uitsluitend te richten op de situaties waarin 
de kans groter is dat burgers hun actief 
kiesrecht meermaals uitoefenen,

Amendement 14
ARTIKEL 1, PUNT 1 BIS (nieuw)

Artikel 3 (Richtlijn 93/109/EG)

(1 bis) Artikel 3 wordt vervangen door:
"Artikel 3

Eenieder die op de referentiedag
a) burger is van de Unie in de zin van 
artikel 17, lid 1 van het Verdrag, en
b) zonder de nationaliteit van de lidstaat 
van verblijf te bezitten voor het overige 
aan alle voorwaarden voldoet waaraan de 
wetgeving van deze lidstaat het actief en 
passief kiesrecht van zijn onderdanen 
onderwerpt, 
heeft in de lidstaat van verblijf het actief 
en passief kiesrecht bij de verkiezingen 
voor het Europees Parlement, tenzij hij 
door de lidstaat van verblijf van de 
uitoefening van die rechten uit hoofde 
van artikel 6 of artikel 7 uitgesloten is.
Indien de onderdanen van de lidstaat van 
verblijf, om het passief kiesrecht te 
kunnen uitoefenen, hun nationaliteit 
sedert een bepaalde minimumperiode 
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moeten bezitten, worden burgers van de 
Unie geacht aan die voorwaarde te 
voldoen wanneer zij de nationaliteit van 
een lidstaat sedert diezelfde periode 
bezitten."

Amendement 15
ARTIKEL 1, PUNT 1 TER (nieuw)

Artikel 4, lid 2 (Richtlijn 93/109/EG)

(1 ter) Artikel 4, lid 2 wordt vervangen 
door:
"2. Communautaire kiesgerechtigden 
mogen bij eenzelfde verkiezing in meer 
dan een lidstaat kandidaat zijn mits de 
wetgeving van de lidstaat van verblijf deze 
mogelijkheid voor zijn eigen onderdanen 
niet uitsluit en de communautaire 
kiesgerechtigde aan de door de wetgeving 
van de andere lidstaat gestelde 
voorwaarden voor het passief kiesrecht 
voldoet."

Amendement 16
ARTIKEL 1, PUNT 2, LETTER -A) (nieuw)

Artikel 6, lid 1 (Richtlijn 93/109/EG)

-a) lid 1 wordt vervangen door:
"1. De lidstaat van verblijf kan bepalen 
dat burgers van de Unie die ingevolge een 
individuele strafrechtelijke of 
civielrechtelijke beslissing overeenkomstig 
het recht van de lidstaat van herkomst het 
passief kiesrecht hebben verloren, bij de 
verkiezingen voor het Europees 
Parlement van de uitoefening van dat 
recht in de lidstaat van verblijf uitgesloten 
worden indien zij dat recht voor hetzelfde 
vergrijp volgens de wetgeving van die 
lidstaat op dezelfde manier zouden hebben 
verloren."

Amendement 17
ARTIKEL 1, PUNT 2, LETTER A)

Artikel 6, lid 2 (Richtlijn 93/109/EG)

2. De lidstaat van verblijf vergewist zich 
ervan dat de burger van de Unie die blijk 

2. De lidstaat van verblijf kan zich ervan 
vergewissen dat de burger van de Unie die 



DV\779820NL.doc 293/419 PE423.766

NL

heeft gegeven van zijn wil zijn passief 
kiesrecht aldaar uit te oefenen, dat recht in 
zijn lidstaat van herkomst niet ingevolge 
een individuele strafrechtelijke of 
civielrechtelijke beslissing heeft verloren.

blijk heeft gegeven van zijn wil zijn passief 
kiesrecht aldaar uit te oefenen, dat recht in 
zijn lidstaat van herkomst niet ingevolge 
een individuele strafrechtelijke of 
civielrechtelijke beslissing heeft verloren.

Amendement 18
ARTIKEL 1, PUNT 2, LETTER B)

Artikel 6, lid 3 (Richtlijn 93/109/EG)

3. Voor de toepassing van lid 2 van dit 
artikel stelt de lidstaat van verblijf de 
lidstaat van herkomst in kennis van de in 
artikel 10, lid 1, bedoelde verklaring. De 
relevante en normaal beschikbare gegevens 
uit de lidstaat van herkomst worden 
daartoe op passende wijze en binnen een 
passende termijn toegezonden. Die 
gegevens mogen alleen de informatie 
bevatten die absoluut noodzakelijk is voor 
de toepassing van dit artikel en mogen 
alleen voor dat doel worden gebruikt. 
Indien de verstrekte gegevens de inhoud 
van de verklaring ontkrachten, neemt de 
lidstaat van verblijf de nodige 
maatregelen om te voorkomen dat de 
betrokkene zich kandidaat stelt.

3. Voor de toepassing van lid 2 van dit 
artikel kan de lidstaat van verblijf de 
lidstaat van herkomst in kennis stellen van 
de in artikel 10, lid 1, bedoelde verklaring. 
De relevante en normaal beschikbare 
gegevens uit de lidstaat van herkomst 
worden daartoe op passende wijze en 
binnen een passende termijn toegezonden. 
Die gegevens mogen alleen de informatie 
bevatten die absoluut noodzakelijk is voor 
de toepassing van dit artikel en mogen 
alleen voor dat doel worden gebruikt. 

Amendement 19
ARTIKEL 1, PUNT 2 BIS (nieuw)

Artikel 7 (Richtlijn 93/109/EG)

(2 bis) Artikel 7 wordt vervangen door:
"Artikel 7

1. De lidstaat van verblijf kan bepalen dat 
burgers van de Unie die ingevolge een 
individuele strafrechtelijke of 
civielrechtelijke beslissing overeenkomstig 
het recht van de lidstaat van herkomst het 
actief kiesrecht hebben verloren, bij de 
verkiezingen voor het Europees 
Parlement van de uitoefening van dat 
recht in de lidstaat van verblijf uitgesloten 
worden indien zij dat recht voor hetzelfde 
vergrijp volgens de wetgeving van die 
lidstaat op dezelfde manier zouden hebben 
verloren.
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2. Voor de toepassing van lid 1 van dit 
artikel kan de lidstaat van verblijf de in 
artikel 9, lid 2 bedoelde verklaring aan de 
lidstaat van herkomst toezenden. De 
relevante en normaal beschikbare 
gegevens uit de lidstaat van herkomst 
worden daartoe op passende wijze en 
binnen een passende termijn 
toegezonden; die gegevens mogen alleen 
de informatie bevatten die absoluut 
noodzakelijk is voor de toepassing van dit 
artikel en mogen alleen voor dat doel 
worden gebruikt.
3. De lidstaat van herkomst kan 
bovendien op passende wijze en binnen 
een passende termijn aan de lidstaat van 
verblijf alle informatie verstrekken die 
nodig is voor de toepassing van dit 
artikel."

Amendement 20
ARTIKEL 1, PUNT 3, LETTER -A) (nieuw)

Artikel 10, lid 1, letter b) (Richtlijn 93/109/EG)

-a) lid 1, onder b) wordt vervangen door:
"b) in voorkomend geval te kennen geeft 
dat hij of zij tegelijkertijd in een andere 
lidstaat kandidaat bij de verkiezingen voor 
het Europees Parlement is,"

Amendement 21
ARTIKEL 1, PUNT 3, LETTER A) (nieuw)

Artikel 10, lid 1, letter d) (Richtlijn 93/109/EG)

(d) verklaart dat hij in de lidstaat van 
herkomst het passief kiesrecht niet 
verloren heeft.

Schrappen

Amendement 22
ARTIKEL 1, PUNT 3, LETTER C) (nieuw)

Artikel 10, lid 3 (Richtlijn 93/109/EG)

(c) lid 3 wordt lid 2. (c) lid 3 wordt lid 2 en wordt als volgt 
gewijzigd:
"De lidstaat van verblijf kan bovendien 
eisen dat onderdanen van de 
Gemeenschap die het passief kiesrecht 
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kunnen uitoefenen, een geldig 
identiteitsbewijs voorleggen. Hij kan 
tevens verlangen dat zij aangeven sedert 
wanneer zij onderdaan van een lidstaat 
zijn en of zij het passief kiesrecht in hun 
lidstaat van herkomst hebben verloren."

Amendement 23
ARTIKEL 1, PUNT 4

Artikel 13, lid 1 (Richtlijn 93/109/EG)

1. De lidstaat van verblijf neemt de nodige 
maatregelen om doeltreffende, evenredige 
en afschrikkende sancties te stellen op 
onjuistheden in de in artikel 9, lid 2, en 
artikel 10, lid 1, bedoelde formele 
verklaringen die een schending van de in 
deze richtlijn vervatte verplichtingen tot 
gevolg hebben.

1. De lidstaat van verblijf neemt de nodige 
maatregelen om doeltreffende, evenredige 
en afschrikkende sancties te stellen op 
onjuistheden in de in artikel 9, lid 2, en 
artikel 10, lid 1, bedoelde formele 
verklaringen.
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5. Participatieve democratie
A. Burgermaatschappij
- Resolutie van het Europees Parlement van 13 januari 2009 over de 

perspectieven voor een dialoog met de burger in het kader van het 
Verdrag van Lissabon (2008/2067(INI)) - Verslag Genowefa 
Grabowska 297

- Verslag over richtsnoeren voor een voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende de implementatie van het 
burgerinitiatief (INI/2008/2169) - Verslag Sylvia-Yvonne Kaufmann 301

B. Belangenvertegenwoordigers
- Resolutie van het Europees Parlement van 8 mei 2008 over de 

ontwikkeling van het kader voor de activiteiten van 
belangenvertegenwoordigers (lobbyisten) bij de instellingen van de 
Europese Unie (2007/2115(INI)) - Verslag Stubb Alexander 311
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Resolutie van het Europees Parlement van 13 januari 2009 over de perspectieven voor een 
dialoog met de burger in het kader van het Verdrag van Lissabon (2008/2067(INI)) - Verslag
Genowefa Grabowska

Het Europees Parlement,

– gelet op het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie 
en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, dat op 13 december 2007 te 
Lissabon is ondertekend,

– gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 20 februari 2008 over het Verdrag van Lissabon1,

– onder verwijzing naar diverse door het Europees Parlement in de lopende zittingsperiode 
ingediende resoluties inzake het maatschappelijk middenveld,

– gezien de workshop van de Commissie constitutionele zaken met vertegenwoordigers van 
organisaties uit het maatschappelijk middenveld op 3 juni 2008,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A6-0475/2008),

A. overwegende dat een democratische Europese Unie die dicht bij de burger staat vereist dat de 
Europese instellingen en de lidstaten op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau nauw 
samenwerken met het maatschappelijk middenveld,

B. overwegende dat de bereidheid van Europese instellingen en nationale, regionale en lokale 
autoriteiten tot dialoog en samenwerking met de burgers en het maatschappelijk middenveld 
de basisvoorwaarde is om hen te betrekken bij de regelgeving en het bestuur op alle niveaus,

C. overwegende dat het Verdrag van Lissabon de rechten van de EU-burgers tegenover de Unie 
versterkt, waardoor burgers en representatieve organisaties uit het maatschappelijk middenveld 
gemakkelijker kunnen deelnemen aan debatten over het "Europa van de burgers",

D. overwegende dat de huidige bepalingen, die tevens in het Verdrag van Lissabon zijn 
opgenomen, weliswaar het vereiste juridisch kader voor een dialoog met de burger op 
Europees niveau scheppen, maar dat de toepassing ervan in de praktijk niet altijd bevredigend 
is,

E. overwegende dat het maatschappelijk middenveld zich in de 27 lidstaten in een ander 
ontwikkelingsstadium bevindt en in verschillende mate betrokken is bij participatieve 
democratie, deelname aan de regelgeving en dialoog met de desbetreffende nationale, 
regionale en lokale autoriteiten,

F. overwegende dat de term "maatschappelijk middenveld" betrekking heeft op de talrijke 
vrijwillig door burgers opgerichte niet-gouvernementele en organisaties zonder winstoogmerk, 

                                               
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0055.
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die een rol spelen in het openbare leven en waarin de belangen, ideeën en ideologieën van hun 
leden of anderen tot uitdrukking komen, die gebaseerd zijn op ethische, culturele, politieke, 
wetenschappelijke, religieuze of filantropische overwegingen,

G. overwegende dat de representativiteit van het maatschappelijk middenveld vaak wordt 
betwijfeld en dat het volume en de efficiëntie waarmee sommige organisaties uit het 
maatschappelijk middenveld hun ideeën naar voren brengen, niet altijd even evenredig zijn aan 
hun mate van representativiteit,

H. overwegende dat de Europese instellingen ten aanzien van de dialoog met de burger elk een 
andere benadering volgen,

1. is verheugd over de bijdrage van de Europese Unie aan de ontwikkeling van de dialoog met de 
burger, zowel op Europees niveau als op nationaal, regionaal en lokaal niveau;

2. onderstreept dat het maatschappelijk middenveld in Europa een belangrijke rol in het Europese 
integratieproces speelt, omdat het de standpunten en eisen van de burgers van de Unie onder 
de aandacht van de Europese instellingen brengt; wijst op het belang van de expertise die door 
het maatschappelijk middenveld  ter beschikking wordt gesteld van de instellingen en 
benadrukt het belang van informatieverstrekking en voorlichting over de dialoog met de 
burger, met name bij de bevordering en verspreiding van de acties en doelstellingen van de 
Europese Unie, de ontwikkeling van een samenwerkingsnetwerk in Europa en de versterking 
van de Europese identiteit en identificatie in het maatschappelijk middenveld;

3. benadrukt dat voor de verwezenlijking van de politieke doelstellingen van de Unie een ruimer 
openbaar debat, een efficiëntere dialoog met de burger en een groter politiek bewustzijn 
noodzakelijk zijn;

4. wijst op zijn bijzondere inzet voor de dialoog met de burger en op het belang dat in het 
Verdrag van Lissabon aan deze dialoog wordt gehecht, waardoor deze de status van 
overheersend beginsel heeft gekregen waarop alle werkzaamheden van de Europese Unie 
worden afgestemd;

5. is verheugd over de versterking van de representatieve en participatieve democratie door het 
Verdrag van Lissabon, met name het zogenaamde "burgerinitiatief" dat in de mogelijkheid 
voorziet dat een miljoen burgers uit meerdere lidstaten de Commissie kan verzoeken een 
wetgevingsvoorstel voor te bereiden;

6. verzoekt de Europese instellingen en de nationale, regionale en lokale autoriteiten in de 
lidstaten de bestaande juridische kaders en goede praktijken zoveel mogelijk voor de 
ontwikkeling van de dialoog met de burger en het maatschappelijk middenveld te benutten; is 
met name van mening dat de voorlichtingsbureaus van het Parlement in elke lidstaat een 
actieve rol zouden moeten spelen bij de bevordering, de organisatie en het beheer van forums 
die ten minste een keer per jaar met het Parlement en vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld in die lidstaat worden gehouden, en benadrukt dat het belangrijk 
is dat EP-leden, zowel van de lidstaat in kwestie als van andere lidstaten, regelmatig aan deze 
forums deelnemen;

7. verzoekt de Europese instellingen alle belangstellende vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld bij de dialoog met de burger te betrekken; acht het in dit verband 
van essentieel belang dat de stem van de jonge EU-burgers, die het "Europa van morgen" vorm 
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geven en hiervoor de verantwoordelijkheid opnemen, een bijzonder gewicht krijgt;

8. verzoekt de Europese instellingen ervoor te zorgen dat alle EU-burgers - vrouwen en mannen, 
ouderen en jongeren, uit de stad en van het platteland - actief, zonder discriminatie en met 
gelijke kansen aan de dialoog met de burger kunnen deelnemen en dat met name de leden van 
taalminderheden hun moedertaal in dit soort forums kunnen gebruiken; wijst erop dat de 
Europese Unie in deze context moet bijdragen aan de verwezenlijking van het beginsel van 
gelijke behandeling van vrouwen en mannen, en bij de tenuitvoerlegging ervan zowel binnen 
als buiten de EU een voorbeeldfunctie moet vervullen;

9. verzoekt de Europese instellingen in een interinstitutioneel akkoord bindende richtsnoeren 
voor de benoeming van vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld, methodes 
voor de organisatie van raadplegingen en de financiering daarvan vast te stellen en daarbij 
rekening te houden met de algemene beginselen en minimumnormen voor raadpleging van 
betrokken partijen1; wijst erop dat alle EU-instellingen hiervoor geactualiseerde registers van 
alle relevante, in de lidstaten actieve en niet actieve en/of op de EU-instellingen gerichte niet-
gouvernementele organisaties moeten bijhouden;

10. verzoekt de Europese instellingen de dialoog met de burger te integreren in alle Directoraten-
generaal van de Commissie, alle werkgroepen van de Raad en alle commissies van het 
Europees Parlement en daarbij rekening te houden met het transparantiebeginsel en met een 
evenwichtige verhouding tussen de openbare en de particuliere sector;

11. verzoekt de Europese instellingen met het oog op betere communicatie, betere coördinatie en 
een betere communicatiestroom betreffende hun overleg met de samenleving, te streven naar 
nauwere samenwerking bij de ontwikkeling van de dialoog met de burger in Europa en het 
Europese standpunt ten aanzien van de EU-burgers actief te verwoorden; wijst erop dat in 
verband hiermee regelmatige bijeenkomsten van het maatschappelijk middenveld en leden van 
de Commissie in forums  in de lidstaten zeer wenselijk zouden zijn, om de als zodanig ervaren 
kloof tussen de EU en de Europese burger te kunnen verkleinen;

12. verzoekt de Raad van de Europese Unie de toegang tot zijn werkzaamheden te 
vergemakkelijken en te vereenvoudigen, aangezien dit een basisvoorwaarde is om een echte 
dialoog met het maatschappelijk middenveld op gang te brengen; 

13. benadrukt het belang van een goed ontwikkeld Europees communicatiebeleid om bij de 
communicatie met de EU-burgers nieuwe middelen en methoden te kunnen gebruiken (o.a. het 
internet, e-technologie en moderne audiovisuele technieken);

14. spreekt zich uit voor de voortzetting van bestaande, deugdelijke EU-initiatieven voor méér 
betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld bij het Europese integratieproces, zoals 
Europe by Satellite, Burger-Agora, burgerfora over specifieke thema's (bijv. Your Europe), 
discussies op het internet, enz.;

15. wijst met name op het belang van professionele enquêtes in Europa om de behoeften en 
verwachtingen van de burgers in de EU ten aanzien van de werking van de Unie te 
identificeren en beter te begrijpen; verzoekt zowel de EU-instellingen als het maatschappelijk 

                                               
1 Zie de mededeling van de Commissie van 11 december 2002 getiteld "Naar een krachtige cultuur van 

raadpleging en dialoog - Voorstel inzake algemene beginselen en minimumnormen voor raadpleging 
van de betrokken partijen door de Commissie" (COM(2002)0704).
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middenveld in de lidstaten met klem bij hun interacties en discussies aan deze verwachtingen 
te denken;

16. verzoekt de nationale, regionale en lokale autoriteiten in de lidstaten de dialoog met de burger 
te bevorderen, met name in de landen en regio's en op de gebieden waar deze nog niet volledig 
ontwikkeld of ingeburgerd is; verzoekt deze instanties voorts met klem actief de ontwikkeling 
van regionale interactiviteit van het maatschappelijk middenveld tussen  lidstaten alsmede 
grensoverschrijdende initiatieven te bevorderen; is van mening dat het opbouwen van clusters 
in de lidstaten ook als middel ter bevordering van de uitwisseling van ideeën en ervaringen in 
de EU moet worden onderzocht;

17. roept de vertegenwoordigers van de Europese samenleving op een actieve rol te vervullen in 
de dialoog met de burger en in de formulering van Europese programma's en beleidsgebieden, 
zodat het mogelijk wordt het besluitvormingsproces te beïnvloeden;

18. moedigt de EU-burgers aan zich meer te mengen in Europese debatten en discussies en aan de 
komende Europese verkiezingen deel te nemen;

19. wijst erop dat voor de dialoog met de burger op alle niveaus - Europees, nationaal, regionaal 
en lokaal - adequate financiële middelen noodzakelijk zijn, en verzoekt de autoriteiten die bij 
deze dialoog betrokken en ervoor verantwoordelijk zijn, een toereikende financiering ervan te 
waarborgen;

20. onderstreept dat, afgezien van een dialoog met het maatschappelijk middenveld, er ook een 
open, transparante en regelmatige dialoog tussen de Unie en kerken en religieuze 
gemeenschappen nodig is, zoals bepaald in het Verdrag van Lissabon;

21. beveelt de Europese instellingen aan, tezamen informatie over de representativiteit en de 
werkterreinen van organisaties uit het maatschappelijk middenveld beschikbaar te stellen, 
bijvoorbeeld via een openbare en gebruiksvriendelijke gegevensbank;

22. verzoekt de Commissie een nieuw voorstel over Europese verenigingen voor te leggen, zodat 
Europese organisaties uit het maatschappelijk middenveld zich kunnen baseren op een 
gemeenschappelijke rechtsgrondslag;

23. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de parlementen van de lidstaten, 
de Raad, de Commissie, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's.
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Verslag over richtsnoeren voor een voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de implementatie van het burgerinitiatief (INI/2008/2169) 
- Verslag Sylvia-Yvonne Kaufmann1

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 192, tweede alinea, van het EG-Verdrag,

– gelet op het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie 
en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, dat op 13 december 2007 in 
Lissabon is ondertekend,

– gelet op het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa2,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 20 februari 2008 over het Verdrag van Lissabon3,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 19 januari 2006 over de denkpauze: structuur, 
onderwerpen en kader voor een evaluatie van het debat over de Europese Unie4,

– gelet op de artikelen 39 en 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken en het advies van de Commissie 
verzoekschriften (A6-0043/2009),

A. overwegende dat dankzij het Verdrag van Lissabon het Europees burgerinitiatief wordt 
ingevoerd, door middel waarvan burgers van de Unie, indien zij ten minste een miljoen in 
aantal zijn en onderdaan zijn van een significant aantal lidstaten, het initiatief kunnen nemen 
om de Commissie te verzoeken in het kader van haar bevoegdheden passende voorstellen te 
doen voor vraagstukken waarvoor volgens deze burgers een rechtshandeling van de Unie 
noodzakelijk is om de Verdragen te implementeren - artikel 11, lid 4, van de nieuwe versie van 
het EU-Verdrag (VEU),

B. overwegende dat aldus een miljoen burgers van de Unie hetzelfde recht krijgen om de 
Commissie te verzoeken wetgevingsvoorstellen in te dienen als dat waarover de Raad reeds 
beschikt sinds de oprichting van de Europese Gemeenschappen in 1957 (oorspronkelijk artikel 
152 van het EEG-Verdrag, thans artikel 208 van het EG-Verdrag, in de toekomst artikel 241 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)) en dat het Europees 
Parlement heeft sedert de inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht in 1993 (thans 
artikel 192 van het EG-Verdrag, in de toekomst artikel 225 VWEU), 

C. overwegende dat de burgers aldus rechtstreeks deelnemen aan de uitoefening van de 
bevoegdheden van de Europese Unie, daar zij voor het eerst rechtstreeks bij het initiëren van 
Europese wetgevingsvoorstellen worden betrokken,

                                               
1 Ce rapport n'a pas été examiné et voté en plénière, le texte ci-dessous reprend donc le résultat du vote en 

commission AFCO
2 PB C 310 van 16.12.2004, blz.. 1.
3 Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0055.
4 PB C 287 E van 24.11.2006, blz. 306.
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D. overwegende dat artikel 11, lid 4, van de nieuwe versie van het EU-Verdrag een individueel 
recht op deelname aan het burgerinitiatief ten doel heeft, als bijzonder uitvloeisel van het recht 
op deelname aan het democratisch bestel van de Unie uit hoofde van artikel 10, lid 3, van de 
nieuwe versie van het EU-Verdrag,

E. overwegende dat het initiatiefrecht vaak wordt verward met het petitierecht; overwegende dat 
ervoor moet worden gezorgd dat de burgers zich ten volle bewust zijn van het onderscheid 
tussen deze twee rechten, in het bijzonder omdat een verzoekschrift is gericht aan het Europees 
Parlement, terwijl een burgerinitiatief is gericht aan de Commissie;

F. overwegende dat het aan de instellingen en lidstaten van de Unie is om de voorwaarden tot 
stand te brengen waaronder de burgers van de Unie hun participatierecht op een flexibele, 
transparante en efficiënte wijze kunnen uitoefenen,

G. overwegende dat de procedures en de voorwaarden voor het burgerinitiatief, met inbegrip van 
het minimumaantal lidstaten waaruit de burgers die een dergelijk initiatief nemen afkomstig 
moeten zijn, door het Parlement en de Raad overeenkomstig de geëigende 
wetgevingsprocedure door middel van een verordening moeten worden vastgelegd (artikel 24, 
eerste alinea VWEU),

H. overwegende dat zowel bij de vaststelling van deze verordening als bij de tenuitvoerlegging 
ervan in het bijzonder de grondrechten op gelijke behandeling, goed bestuur en doelmatige 
rechtsbescherming moeten worden gewaarborgd,

Het vereiste minimumaantal lidstaten

I. overwegende dat het bij het "minimumaantal lidstaten waaruit de burgers die het verzoek 
indienen, afkomstig dienen te zijn" (artikel 24, eerste alinea VWEU) moet gaan om "een 
significant aantal lidstaten" (artikel 11, lid 4, van de nieuwe versie van het EU-Verdrag),

J. overwegende dat het minimumaantal lidstaten niet willekeurig mag worden vastgelegd, maar 
moet worden afgestemd op het doel van deze verordening en dat daarbij rekening moet 
worden gehouden met andere Verdragsbepalingen teneinde tegenstrijdige interpretaties te 
vermijden,

K. overwegende dat deze regeling tot doel heeft te waarborgen dat het uitgangspunt van het 
Europese wetgevingsproces niet wordt bepaald door gevestigde nationale belangen maar door 
het algemeen Europees belang,

L. overwegende dat artikel 76 VWEU aangeeft dat er bij een wetsvoorstel dat door een kwart van 
de lidstaten wordt gesteund van mag worden uitgegaan dat voldoende rekening is gehouden 
met het algemeen Europees belang; derhalve overwegende dat een dergelijk minimumaantal 
als onbetwistbaar kan worden aangemerkt,

M. overwegende dat aan het doel van deze verordening alleen recht wordt gedaan indien daarmee 
een minimumaantal steunbetuigingen uit elk van deze lidstaten gepaard gaat;

N. overwegende dat uit artikel 11, lid 4, van de nieuwe versie van het EU-Verdrag, waarin 
specifiek sprake is van één miljoen burgers van de Unie op een totale bevolking van 500 
miljoen, kan worden geconcludeerd dat 1/500ste van de bevolking als voldoende representatief 
kan worden beschouwd, 
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De minimumleeftijd van de deelnemers

O. overwegende dat artikel 11, lid 4, van de nieuwe versie van het EU-Verdrag op alle burgers 
van de Unie van toepassing is,

P. overwegende echter dat elke beperking van het recht op democratische participatie en elke 
ongelijke behandeling op grond van leeftijd in overeenstemming dient te zijn met het 
evenredigheidsbeginsel,

Q. overwegende dat het bovendien wenselijk is tegenstrijdige interpretaties, die zich bijvoorbeeld 
kunnen voordoen wanneer de minimumleeftijd voor deelneming aan de Europese verkiezingen 
lager zou liggen dan de minimumleeftijd voor deelneming aan een Europees burgerinitiatief, te 
voorkomen,

Te volgen procedure

R. overwegende dat de Commissie middels een geslaagd burgerinitiatief wordt verplicht zich 
over de inhoud daarvan te beraden en te beslissen of en in hoeverre zij naar aanleiding daarvan 
een voorstel voor een rechtsbesluit moet indienen,

S. overwegende dat het raadzaam zou zijn om in de initiatieven te verwijzen naar een of meer 
geschikte rechtsgrondslagen voor de indiening van het voorgestelde rechtsbesluit door de 
Commissie,

T. overwegende dat een burgerinitiatief alleen doorgang kan vinden wanneer het ontvankelijk is, 
voor zover:

 het een verzoek aan de Commissie behelst om een voorstel in te dienen voor een 
rechtshandeling van de Unie,

 de Unie te dezen wetgevingsbevoegdheid heeft en de Commissie het recht heeft om in het 
bewuste geval een wetsvoorstel in te dienen, en

 het verlangde rechtsbesluit niet duidelijk in strijd is met de algemene rechtsbeginselen 
zoals die in de Europese Unie worden toegepast, 

U. overwegende dat een burgerinitiatief geslaagd is wanneer het in de hierboven bedoelde zin 
ontvankelijk is en wanneer het representatief is omdat het wordt ondersteund door ten minste 
één miljoen burgers die onderdaan zijn van een significant aantal lidstaten,

V. overwegende dat de Commissie tot taak heeft na te gaan of is voldaan aan de voorwaarden 
voor een geslaagd burgerinitiatief,

W. overwegende dat het voor de organisatie van een burgerinitiatief uitermate wenselijk is om nog 
vóór er met het inzamelen van steunbetuigingen wordt begonnen rechtszekerheid te hebben 
omtrent de ontvankelijkheid van het initiatief,

X. overwegende dat de verificatie van de echtheid van de steunbetuigingen niet tot de taken van 
de Commissie kan worden gerekend en derhalve door de lidstaten moet worden verricht; 
overwegende dat de desbetreffende verplichtingen van de lidstaten zich echter uitsluitend 
uitstrekken tot initiatieven in het kader van artikel 11, lid 4, van het EU-Verdrag en in geen 
geval tot initiatieven die om de aangegeven redenen niet-ontvankelijk zijn; overwegende dat 
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de lidstaten derhalve nog vóór met de inzameling van steunbetuigingen wordt begonnen 
rechtszekerheid moeten hebben omtrent de ontvankelijkheid van het burgerinitiatief,

Y. overwegende dat de verificatie van de ontvankelijkheid van een burgerinitiatief door de 
Commissie zich uitsluitend dient te beperken tot de bovengenoemde juridische vraagstukken 
en in geen geval op overwegingen van politieke opportuniteit mag berusten; overwegende dat 
aldus wordt verzekerd dat het niet aan de Commissie is om naar eigen politiek goeddunken te 
beslissen over het al dan niet ontvankelijk verklaren van een burgerinitiatief,

Z. overwegende dat het passend lijkt om de procedure van het Europees burgerinitiatief in de 
volgende vijf fasen te laten verlopen:

 aanmelden van het initiatief,

 inzamelen van steunbetuigingen,

 indienen van het initiatief,

 standpuntbepaling door de Commissie,

 controleren of het verlangde rechtsbesluit in overeenstemming is met de Verdragen,

Transparantiebeginsel

AA. overwegende dat het burgerinitiatief een vorm van uitoefening van publieke soevereine macht 
in de wetgevingssfeer is en als zodanig is onderworpen aan het transparantiebeginsel; 
overwegende dat daaruit voortvloeit dat de organisatoren van een burgerinitiatief openbare 
rekenschap moeten afleggen omtrent de financiering daarvan, inclusief over de 
financieringsbronnen,

Politiek toezicht op het procesverloop

AB. overwegende dat het de politieke taak van het Parlement is toezicht te houden op het verloop 
van burgerinitiatieven,

AC. overwegende dat deze verantwoordelijkheid zich uitstrekt tot zowel de implementatie van de 
burgerinitiatiefverordening als de politieke opstelling van de Commissie ten aanzien van de 
door middel van een burgerinitiatief ingediende verzoeken,

AD. overwegende dat moet worden toegezien op de compatibiliteit van door middel van een 
burgerinitiatief aan de Commissie voorgelegde verzoeken met de op democratische wijze door 
het Parlement goedgekeurde prioriteiten en voorstellen,

Constitutionele burgerinitiatieven

AE. overwegende dat het omstreden is of artikel 11, lid 4, van de nieuwe versie van het EU-
Verdrag ook op initiatieven van toepassing is die een herziening van de Verdragen ten doel 
hebben (constitutionele burgerinitiatieven),

1. verzoekt de Commissie op grond van artikel 24 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon onverwijld een voorstel 
voor een verordening betreffende het burgerinitiatief  in te dienen;
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2. verzoekt de Commissie daarbij de in de bijlage bij deze resolutie geformuleerde aanbevelingen 
naar behoren in acht te nemen;

3. dringt erop aan dat deze verordening in heldere, eenvoudige en gebruikersvriendelijke 
bewoordingen wordt geformuleerd en praktische beginselen met betrekking tot de definitie van 
burgerinitiatieven omvat, zodat deze niet met het petitierecht kunnen worden verward;

4. besluit zich van zodra deze verordening is aangenomen onverwijld te gaan beraden over de 
invoering van een effectief systeem om toezicht te houden op het verloop van 
burgerinitiatieven;

5. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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BIJLAGE BIJ DE ONTWERPRESOLUTIE:
AANBEVELINGEN INZAKE DE INHOUD VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE 

VOOR EEN VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 
BETREFFENDE DE IMPLEMENTATIE VAN HET BURGERINITIATIEF

Ten aanzien van de bepaling van het minimumaantal lidstaten

1. Het minimumaantal lidstaten waaruit de burgers die aan een burgerinitiatief deelnemen 
afkomstig moeten zijn, bedraagt een vierde van de lidstaten.

2. Aan deze eis kan alleen worden voldaan indien ten minste 1/500ste van de bevolking van elk 
van de betrokken lidstaten het initiatief ondersteunt.

Ten aanzien van de bepaling van de minimumleeftijd van de deelnemers

3. Elke burger van de Unie die op grond van de wetgeving van zijn lidstaat actief kiesrecht heeft, 
kan aan een burgerinitiatief deelnemen.

Ten aanzien van de inrichting van de procedure

4. De procedure voor een burgerinitiatief omvat de volgende vijf fasen:

 aanmelden van het initiatief,

 inzamelen van steunbetuigingen,

 indienen van het initiatief,

 standpuntbepaling door de Commissie,

 controleren of het verlangde rechtsbesluit in overeenstemming is met de Verdragen.

5. De eerste fase van een burgerinitiatief begint met de aanmelding van het initiatief door de 
organisatoren bij de Commissie en eindigt met het formele besluit van de Commissie omtrent 
de acceptatie van de aanmelding. Zij ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:

a) Een burgerinitiatief moet door de organisatoren ervan conform de voorschriften bij de 
Commissie worden aangemeld. Bij de aanmelding moeten naam, geboortedatum, 
nationaliteit en woonadres van elke organisator worden vermeld, alsmede de exacte tekst 
van het burgerinitiatief in een van de officiële talen van de Europese Unie.

b) De Commissie controleert de formele ontvankelijkheid van het aangemelde 
burgerinitiatief. Een burgerinitiatief is formeel ontvankelijk indien aan de volgende vier 
voorwaarden is voldaan:

 Het bevat een verzoek aan de Commissie om een voorstel voor de aanneming van een 
rechtsbesluit van de Europese Unie in te dienen.

 De Europese Unie is krachtens de Verdragen, die de grondslag van de Unie vormen, 
bevoegd om een dergelijk rechtsbesluit aan te nemen.

 De Commissie is krachtens de Verdragen, die de grondslag van de Unie vormen, 
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bevoegd om een voorstel voor een dergelijk rechtsbesluit in te dienen.

 Het verlangde rechtsbesluit is niet duidelijk in strijd met de algemene beginselen van 
de in de Europese Unie vigerende wetgeving.

De Commissie verleent de organisatoren overeenkomstig artikel 41 van het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie de nodige ondersteuning om te waarborgen dat 
aangemelde initiatieven wel degelijk ontvankelijk zijn. Bovendien informeert de 
Commissie de organisatoren omtrent nog lopende of ingediende wetgevingsvoorstellen 
inzake aangelegenheden die in het desbetreffende burgerinitiatief aan bod komen en over 
reeds met succes aangemelde burgerinitiatieven die geheel of ten dele over dezelfde 
onderwerpen gaan.

c) Binnen twee maanden na aanmelding van het burgerinitiatief dient de Commissie een 
besluit te nemen over de ontvankelijkheid en aanmeldbaarheid van het initiatief. De 
aanmelding kan alleen om juridische redenen en in geen geval op basis van overwegingen 
van politieke opportuniteit worden afgewezen.

d) Het besluit moet zowel aan de respectieve organisatoren als aan het algemene publiek zijn 
gericht. De organisatoren worden ervan in kennis gesteld en het wordt gepubliceerd in het 
Publicatieblad. Het Europees Parlement, de Raad en de lidstaten worden onverwijld van 
het besluit kennis gesteld.

e) Het besluit wordt door het Hof van Justitie van de Europese Unie en door de Europese 
Ombudsman getoetst conform de desbetreffende voorschriften van het recht van de Unie. 
Hetzelfde is van toepassing als de Commissie nalaat een dergelijk besluit te nemen.

f) De Commissie houdt op haar website een voor het publiek toegankelijke lijst bij van alle 
met succes aangemelde burgerinitiatieven. 

g) De organisatoren van een burgerinitiatief kunnen het initiatief op elk gewenst moment 
afmelden. Het geldt dan als niet aangemeld en wordt van de bovengenoemde lijst van de 
Commissie afgevoerd.

6. De tweede fase van het burgerinitiatief bestaat uit het inzamelen van individuele 
steunbetuigingen voor met succes aangemelde burgerinitiatieven en de officiële bevestiging 
van het resultaat van de inzameling van individuele steunbetuigingen door de lidstaten. Zij ziet 
er in hoofdlijnen als volgt uit:

a) De lidstaten voorzien in een effectieve procedure voor het inzamelen van volgens de 
voorschriften ingediende steunbetuigingen voor een burgerinitiatief en voor de officiële 
bevestiging van het resultaat van dergelijke inzamelingen.

b) Een steunbetuiging voldoet aan de voorschriften als zij kenbaar is gemaakt binnen de 
termijn voor het inzamelen van steunbetuigingen met inachtneming van de desbetreffende 
wetgeving van de lidstaten en van het EU-recht. De termijn voor het inzamelen van 
steunbetuigingen bedraagt een jaar. Hij gaat in op de eerste dag van de derde maand die 
volgt op het besluit inzake de aanmelding van het bewuste burgerinitiatief.

c) Alle deelnemers aan de steunbetuiging moeten individueel hun steun betuigen, in de regel 
door middel van een persoonlijke handtekening (schriftelijk of eventueel ook elektronisch). 
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De steunbetuiging moet ten minste de naam, de geboortedatum, het woonadres en de 
nationaliteit van de steunbetuiger vermelden. Wie meerdere nationaliteiten heeft, vermeldt
er daarvan slechts één, die hij/zij zelf mag kiezen.

De verstrekte persoonsgegevens zijn onderworpen aan de 
gegevensbeschermingsvoorschriften, voor de naleving waarvan de organisatoren van het 
burgerinitiatief verantwoordelijk zijn.

d) Voor een burgerinitiatief mag slechts eenmaal steun worden betuigd. Iedere steunbetuiging 
omvat een afzonderlijke plechtige verklaring van de steunbetuiger dat hij niet eerder steun 
aan hetzelfde burgerinitiatief heeft betuigd.

e) Iedere steunbetuiging kan worden herroepen tot het moment dat de termijn voor het 
inzamelen van steunbetuigingen is verstreken. De steunbetuiging wordt in dat geval als 
onbestaande beschouwd. Iedere steunbetuiger moet door de organisatoren van deze 
mogelijkheid in kennis worden gesteld. Iedere steunbetuiging moet een afzonderlijke 
verklaring van de steunbetuiger bevatten dat hij daaromtrent geïnformeerd is.

f) Iedere steunbetuiger krijgt van de organisatoren een kopie van zijn steunbetuiging, samen 
met een kopie van zijn plechtige verklaring en van de verklaring dat hij kennis heeft 
genomen van de mogelijkheid tot herroeping.

g) De lidstaten bezorgen de organisatoren van het burgerinitiatief binnen twee maanden en na 
de steunbetuigingen nader te hebben geverifieerd een officiële bevestiging van het aantal 
conform de voorschriften kenbaar gemaakte steunbetuigingen, opgemaakt volgens de 
nationaliteit van de steunbetuigers. Zij ondernemen de nodige stappen om te waarborgen 
dat iedere steunbetuiging slechts eenmaal door een van de lidstaten wordt bevestigd en dat 
meerdere bevestigingen door verschillende lidstaten of verschillende instanties van 
dezelfde lidstaat effectief worden voorkomen.

De verstrekte persoonsgegevens zijn onderworpen aan de 
gegevensbeschermingsvoorschriften, voor de naleving waarvan de betrokken instanties van 
de lidstaten verantwoordelijk zijn.

7. De derde fase van het burgerinitiatief begint met de indiening van het initiatief door de 
organisatoren bij de Commissie en eindigt met het formele besluit van de Commissie inzake 
de vraag of  het initiatief met succes is ingediend. Zij ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:

a) Een burgerinitiatief moet door de organisatoren volgens de voorschriften worden 
ingediend bij de Commissie. Bij de indiening moeten tevens de bevestigingen van de 
lidstaten omtrent het aantal conform de voorschriften kenbaar gemaakte steunbetuigingen 
worden voorgelegd. 

b) De Commissie verifieert of het ingediende burgerinitiatief representatief is. Een 
burgerinitiatief is representatief,

 indien het door ten minste één miljoen burgers van de Unie wordt gesteund,

 indien het door onderdanen van ten minste een kwart van de lidstaten wordt 
gesteund,

 indien het aantal onderdanen van iedere betrokken lidstaat ten minste 1/500ste van 
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de bevolking van die lidstaat bedraagt.

c) Binnen twee maanden na indiening van het burgerinitiatief moet de Commissie beslissen 
of het initiatief met succes is ingediend. Dit besluit dient tevens een  verklaring te bevatten 
omtrent de representativiteit van het initiatief. De indiening van het initiatief mag alleen 
om juridische redenen en in geen geval op basis van overwegingen van politieke 
opportuniteit worden afgewezen.

d) Het besluit moet zowel aan de respectieve organisatoren als aan het algemene publiek zijn 
gericht. De organisatoren worden ervan in kennis gesteld en het wordt gepubliceerd in het 
Publicatieblad. Het Europees Parlement, de Raad en de lidstaten worden onverwijld van 
het besluit kennis gesteld.

e) Het besluit wordt door het Hof van Justitie van de Europese Unie en door de Europese 
Ombudsman getoetst conform de desbetreffende voorschriften van het recht van de Unie. 
Hetzelfde is van toepassing als de Commissie nalaat een dergelijk besluit te nemen. 

f) De Commissie houdt op haar website een voor het publiek toegankelijke lijst bij van alle 
met succes aangemelde burgerinitiatieven.

8. De vierde fase van het burgerinitiatief beslaat de periode waarin de Commissie zich nader 
beraadt over de in het initiatief aan de orde gestelde aangelegenheden en eindigt met de 
formele standpuntbepaling van de Commissie ten aanzien van het in het initiatief 
geformuleerde verzoek om een voorstel voor een rechtsbesluit in te dienen. Zij ziet er in 
hoofdlijnen als volgt uit:

a) Een met succes ingediend burgerinitiatief verplicht de Commissie ertoe zich inhoudelijk te 
beraden over de aangelegenheden die in het burgerinitiatief aan de orde worden gesteld.

b) Met dat oogmerk nodigt de Commissie de organisatoren van het initiatief uit voor een 
hoorzitting en stelt zij hen in de gelegenheid om de in het initiatief aan de orde gestelde 
aangelegenheden nader toe te lichten.

c) De Commissie dient binnen drie maanden een besluit te nemen over het in het initiatief 
geformuleerde verzoek. Indien zij niet voornemens is met een voorstel te komen, stelt zij 
het Parlement en de organisatoren in kennis van de redenen waarom zij dat niet denkt te 
doen.

d) Het besluit moet zowel aan de respectieve organisatoren als aan het algemene publiek zijn 
gericht. De organisatoren worden ervan kennis gesteld en het wordt gepubliceerd in het 
Publicatieblad. Het Europees Parlement, de Raad en de lidstaten worden onverwijld van 
het besluit kennis gesteld.

e) Indien de Commissie nalaat een dergelijk besluit te nemen, wordt een en ander door het 
Hof van Justitie van de Europese Unie en de Europese Ombudsman juridisch getoetst 
conform de desbetreffende voorschriften van het recht van de Unie.

Ten aanzien van het transparantiebeginsel

9. De organisatoren van een succesvol aangemeld burgerinitiatief zijn verplicht om na afsluiting 
van de procedure binnen een redelijke termijn een verslag aan de Commissie voor te leggen 
over de financiering van het initiatief, met inbegrip van de financieringsbronnen 
(transparantieverslag). Het verslag wordt door de Commissie onderzocht en samen met een 
advies gepubliceerd.
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10. In de regel dient de Commissie pas na indiening van een deugdelijk transparantieverslag een 
begin te maken met de inhoudelijke beoordeling van een burgerinitiatief.
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Resolutie van het Europees Parlement van 8 mei 2008 over de ontwikkeling van het kader 
voor de activiteiten van belangenvertegenwoordigers (lobbyisten) bij de instellingen van de 
Europese Unie (2007/2115(INI)) - Verslag Stubb Alexander

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 9, lid 4 van zijn Reglement,

– gezien het Groenboek 'Europees transparantie-iniatief', ingediend door de Commissie 
(COM(2006)0194),

– gezien de mededeling van de Commissie 'Follow-up van het Groenboek - Europees 
transparantie-iniatief' (COM(2007)0127),

– gezien de ontwerpgedragscode voor belangenvertegenwoordigers van de Commissie die op 10 
december 2007 is gepresenteerd,

– onder verwijzing naar zijn besluit van 17 juli 1996 over de wijziging van zijn Reglement 
(lobbyen in het Parlement)1,

– onder verwijzing naar zijn besluit van 13 mei 1997 over de wijziging van zijn Reglement 
(gedragscode voor lobbyisten)2,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken en de adviezen van de Commissie 
begrotingscontrole, de Commissie economische en monetaire zaken, de Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie juridische zaken en de 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A6-0105/2008),

A. overwegende dat het lobbyen in het Europees Parlement aanzienlijk is toegenomen naarmate 
de bevoegdheden van het Parlement zijn uitgebreid,

B. overwegende dat het lobbyen niet uitsluitend is gericht op het beïnvloeden van beleid en 
wetgevingsbesluiten, maar ook op de toewijzing van Gemeenschapsgelden en het controleren 
en handhaven van wetgeving,

C. overwegende dat de bevoegdheden van het Parlement na de verwachte ratificatie van het 
verdrag van Lissabon zullen worden uitgebreid, zodat het medewetgever wordt op vrijwel alle 
gebieden middels de gehele gewone wetgevingsprocedure, waardoor de interesse van nog 
meer lobbygroepen wordt gewekt,

D. overwegende dat belangenvertegenwoordigers een belangrijke rol spelen in de open en 
pluralistische dialoog waarop een democratisch systeem is gebaseerd, en een belangrijke 
informatiebron zijn voor zijn leden bij het uitvoeren van hun mandaat,

E. overwegende dat lobbygroepen niet alleen lobbyen bij zijn leden maar de besluiten van het 

                                               
1 PB C 261 van 9.9.1996, blz. 75.
2 PB C 167 van 2.6.1997, blz. 20.
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Parlement ook proberen te beïnvloeden via ambtenaren die werken bij het secretariaat van de 
parlementaire commissies, fractiemedewerkers en assistenten van parlementsleden,

F. overwegende dat er naar schatting in Brussel ongeveer 15 000 individuele lobbyisten en 2 500 
lobbyorganisaties zijn,

G. overwegende dat de Commissie heeft voorgesteld dat er een gemeenschappelijk register wordt 
ingesteld voor belangenvertegenwoordigers in de EU-instellingen, als onderdeel van het 
Europees transparantie-iniatief,

H. overwegende dat het Parlement al vanaf 1996 een eigen register voor lobbyisten1 heeft, 
evenals een gedragscode2, die voor geregistreerde lobbyisten de verplichting bevat om volgens 
hoge ethische normen te handelen,

I. overwegende dat er thans ongeveer 5 000 geregistreerde lobbyisten zijn in het Parlement,

J. overwegende dat lobbygroepen lokale en nationale organisaties omvatten, en dat de lidstaten 
verantwoordelijk zijn voor de regulering van de activiteiten daarvan,

De transparantie van het Parlement verbeteren

1. erkent de invloed van lobbygroepen bij de EU-besluitvorming en vindt het daarom essentieel 
dat parlementsleden de identiteit moeten kennen van de organisaties die worden 
vertegenwoordigd door lobbygroepen; benadrukt dat een transparante en gelijke toegang tot
alle EU-instellingen een absolute voorwaarde is voor de legitimiteit van de Unie en het 
vertrouwen van haar burgers; benadrukt dat transparantie tweerichtingsverkeer is dat zowel 
nodig is in het werk van de instellingen zelf als onder de lobbyisten; benadrukt dat gelijke 
toegang tot de EU-instellingen voor lobbygroepen de beschikbare kennis voor het leiden van 
de Unie uitbreidt; acht het van essentieel belang dat vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld toegang hebben tot de EU-instellingen, en dan met name tot het 
Parlement;

2. beschouwt het als de eigen verantwoordelijkheid van zijn leden zich op een evenwichtige 
manier te laten informeren; onderstreept dat zijn leden in staat moeten worden geacht om 
onafhankelijk van lobbyisten politieke beslissingen te nemen;

3. erkent dat een rapporteur, indien hij dit juist acht, (op vrijwillige basis) een 'wetgevende 
voetafdruk' kan gebruiken, d.w.z. een indicatieve lijst (in bijlage bij een verslag van het 
Parlement) van geregistreerde belangenvertegenwoordigers die zijn geraadpleegd en een 
significante inbreng hebben gehad tijdens de totstandkoming van het verslag; acht het met 
name wenselijk dat een dergelijke lijst in wetgevingsverslagen wordt opgenomen; benadrukt 
niettemin dat het even belangrijk is dat de Commissie een dergelijke 'wetgevende voetafdruk' 
bij haar wetgevingsinitiatieven voegt;

4. houdt staande dat het Parlement geheel onafhankelijk moet beslissen in hoeverre het rekening 
houdt met adviezen afkomstig uit het maatschappelijk middenveld; 

5. neemt kennis van de huidige regels volgens welke zijn leden verplicht zijn hun financiële 
belangen op te geven; nodigt zijn Bureau uit om, op basis van een voorstel van de quaestoren,

                                               
1 Artikel 9, lid 4 van het Reglement
2 Artikel 3 van bijlage IX van het Reglement.
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een plan op te stellen om te komen tot een verbetering van de uitvoering van en het toezicht op 
het reglement van het Parlement op grond waarvan leden elke steun die zij ontvangen, van 
financiële aard of in de vorm van personeel of materiaal1, moeten opgeven;

6. neemt kennis van de huidige regels voor interfractiewerkgroepen waarin opgave van 
financiering wordt vereist; roept op tot verdere duidelijkheid met betrekking tot 
interfractiewerkgroepen, dat wil zeggen een lijst van alle bestaande, geregistreerde en niet 
geregistreerde interfractiewerkgroepen op de website van het Parlement, met inbegrip van 
volledige opgave van steun van derden voor de activiteiten van de interfractiewerkgroepen en 
een verklaring omtrent de algemene doelstellingen van de interfractiewerkgroep; beklemtoont 
echter dat interfractiewerkgroepen op geen enkele manier geacht mogen worden organen van 
het Parlement te zijn;

7. roept het Bureau op om, op basis van een voorstel van de quaestoren, onderzoek te doen naar 
eventuele manieren om de ongeautoriseerde toegang tot de plaatsen van de EP-gebouwen waar 
de kantoren van zijn leden zich bevinden, te beperken, terwijl de toegang van het publiek tot 
de ruimtes van de commissies slechts in uitzonderlijke gevallen zou moeten worden beperkt; 

Voorstel van de Commissie

8. verwelkomt het voorstel van de Commissie voor een meer gestructureerd kader voor de 
activiteiten van belangenvertegenwoordigers als onderdeel van het Europees transparantie-
initiatief;

9. is het eens met de definitie van lobbyen die volgens de Commissie als volgt luidt: "activiteiten 
die erop gericht zijn de beleidsvorming en de besluitvorming van de Europese Instellingen te 
beïnvloeden"; acht deze definitie in overeenstemming met artikel 9, lid 4 van zijn Reglement;

10. benadrukt dat alle actoren, met inbegrip van vertegenwoordigers van zowel openbare als 
particuliere belangen, buiten de EU-instellingen, die onder deze definitie vallen en de 
instellingen regelmatig beïnvloeden, moeten worden beschouwd als lobbyisten en op dezelfde 
manier moeten worden behandeld: professionele lobbyisten, 'in-house' lobbyisten van 
bedrijven, NGO's, studiecentra, beroepsverenigingen, vakbonden en werkgeversorganisaties, 
organisaties met en zonder winstoogmerk, alsook advocaten wanneer hun doel veeleer het 
beïnvloeden van beleid is dan het verlenen van rechtsbijstand en verdediging in rechtszaken of 
het geven van juridisch advies; benadrukt echter eveneens dat de regio's en gemeenten van 
lidstaten, evenals de politieke partijen op nationaal en Europees niveau en de organen die 
overeenkomstig de Verdragen een wettelijke status hebben, niet onder deze regels vallen 
wanneer zij in overeenstemming met hun rol handelen en de taken van dergelijke organen als 
voorzien in de Verdragen ten uitvoer leggen;

11. verwelkomt in principe het voorstel van de Commissie voor een 'one-stop-shop', waarbij 
lobbyisten zich kunnen registreren bij zowel de Commissie als het Parlement en vraagt om een 
interinstitutioneel akkoord tussen de Raad, de Commissie en het Parlement over een verplicht 
gemeenschappelijk register, zoals reeds de facto het geval is bij het Parlement, dat van 
toepassing zou zijn in alle instellingen en volledige financiële informatie, een 
gemeenschappelijk mechanisme voor uitsluiting uit het register en een gemeenschappelijke 
ethische gedragscode zou omvatten; herinnert echter aan de essentiële verschillen tussen de 
Raad, de Commissie en het Parlement als instellingen; behoudt zich daarom het recht voor om 

                                               
1 Artikel 2 van bijlage I van het Reglement.
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het voorstel van de Commissie te beoordelen wanneer dit is afgerond, en om pas op dat 
moment te bepalen of het voorstel moet worden gesteund;

12. herinnert er verder aan dat het aantal lobbyisten dat toegang heeft tot het Parlement, binnen 
redelijke grenzen moet blijven; stelt daarom voor een systeem in te voeren waarin lobbyisten 
zich slechts één keer moeten registreren bij alle instellingen en elke instelling zelf kan 
beslissen of zij toegang tot haar gebouwen verleent, zodat het Parlement het aantal badges dat 
aan elke organisatie of bedrijf wordt verstrekt, nog steeds kan beperken tot vier;

13. roept op tot wederzijdse erkenning door de Raad, de Commissie en het Parlement van 
gescheiden registers wanneer er geen overeenstemming is over een gemeenschappelijk 
register; stelt voor dat, wanneer er door de instellingen geen regelingen worden getroffen voor 
een gemeenschappelijk register, hun individuele webregisters links bevatten naar de registers 
van de andere instellingen teneinde gegevens betreffende lobbyisten onderling te kunnen 
vergelijken; verzoekt de secretaris-generaal de lijst van vertegenwoordigers van 
geaccrediteerde belangengroepen van het Parlement te verplaatsen naar een meer 
toegankelijke plaats op de website van het Parlement;

14. stelt voor dat er zo spoedig mogelijk een door de Conferentie van voorzitters te benoemen 
gezamenlijke werkgroep van vertegenwoordigers van de Raad, leden van de Commissie en 
leden van het Europees Parlement wordt ingesteld, met als doel voor het eind van 2008 de 
gevolgen te beoordelen van een gemeenschappelijk register voor alle lobbyisten die toegang 
willen tot de Raad, de Commissie of het Parlement, alsmede de uitwerking van een 
gemeenschappelijke gedragscode; instrueert zijn secretaris-generaal om de juiste stappen te 
nemen;

15. dringt er bij de Raad op aan om zich te laten vertegenwoordigen in een mogelijk 
gemeenschappelijk register; is van mening dat de activiteiten van lobbyisten ten opzichte van 
het secretariaat van de Raad in verband met medebeslissingszaken zorgvuldig overwogen 
moeten worden;

16. neemt kennis van het besluit van de Commissie om met een op vrijwilligheid gebaseerd 
register te beginnen en het systeem na één jaar te evalueren, maar is bezorgd over het feit dat 
het in een puur vrijwillig systeem voor minder verantwoordelijke lobbyisten mogelijk is om 
naleving te ontwijken; verzoekt de drie instellingen de regels inzake de activiteiten van 
lobbyisten maximaal drie jaar nadat het gemeenschappelijk register is opgestart, te herzien, om 
zo te kunnen beoordelen of de verandering in het systeem heeft geleid tot de noodzakelijke 
transparantie in de activiteiten van de lobbyisten; neemt kennis van het feit dat de juridische 
basis voor een verplicht register wordt geleverd door het Verdrag van Lissabon en wenst in de 
tussentijd samen te werken met de instellingen door middel van een interinstitutioneel akkoord 
op basis van de bestaande registers; is van mening dat verplichte registratie een vereiste zou 
moeten zijn voor lobbyisten die regelmatig toegang tot de instellingen hebben, zoals de facto 
al het geval is bij het Parlement;

17. is van mening dat, daar lobbypraktijken zich in de loop van de tijd verder zullen blijven 
ontwikkelen, de regels voor dergelijke praktijken flexibel genoeg moeten zijn om snel te 
kunnen worden aangepast aan veranderingen;

18. neemt kennis van de ontwerpgedragscode voor belangenvertegenwoordigers van de 
Commissie; herinnert de Commissie eraan dat het Parlement al meer dan tien jaar over een 
dergelijke gedragscode beschikt en verzoekt de Commissie om met het Parlement te 
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onderhandelen over het vaststellen van gemeenschappelijke regels; vindt dat elke code een 
strenge controle met betrekking tot het gedrag van lobbyisten moet voorzien; benadrukt dat 
sancties zouden moeten gelden voor lobbyisten die de gedragscode overtreden; benadrukt dat 
er voldoende middelen (personeel en financiën) moeten worden vrijgemaakt voor de 
verificatie van gegevens in het register; is van mening dat, voor zover het het register van de 
Commissie betreft, tot de sancties ook het opschorten van registratie zou kunnen behoren en in 
ernstigere gevallen ook verwijdering uit het register; vindt dat vanaf het moment dat er een 
gemeenschappelijk register is ingesteld, inbreuken door een lobbyist dienen te leiden tot 
sancties betreffende de toegang tot alle instellingen waarop het register betrekking heeft;

19. benadrukt het feit dat het register gebruikersvriendelijk en gemakkelijk toegankelijk op het 
internet moet zijn: het publiek moet het register gemakkelijk kunnen vinden en erin kunnen 
opzoeken en het moet niet alleen de namen van lobbyende organisaties bevatten, maar ook de 
namen van de individuele lobbyisten zelf;

20. benadrukt dat het register afzonderlijke categorieën moet bevatten waarin lobbyisten worden 
geregistreerd overeenkomstig het soort belangen dat ze vertegenwoordigen (bijvoorbeeld 
beroepsorganisaties, vertegenwoordigers van bedrijven, vakbonden, werkgeversorganisaties, 
advocatenkantoren, NGO's, enzovoort);

21. verwelkomt het besluit van de Commissie om erop aan te dringen dat de vereiste betreffende 
financiële openbaarmaking door belangenvertegenwoordigers die zich inschrijven in het 
register, van toepassing is op het volgende:

– de omzet van professionele consultancybureaus en advocatenkantoren die verband houdt 
met het lobbyen bij EU-instellingen evenals het relatieve gewicht van de belangrijkste 
cliënten;

– een schatting van de kosten die verband houden met het rechtstreeks lobbyen bij de EU-
instellingen door 'in-house' lobbyisten en beroepsverenigingen;

– de algemene begroting en de verdeling over de belangrijkste financieringsbronnen van 
NGO's en studiecentra; 

22. benadrukt dat de vereiste betreffende financiële openbaarmaking in gelijke mate moet gelden 
voor alle geregistreerde belangenvertegenwoordigers;

23. verzoekt de hogervermelde werkgroep specifieke criteria voor te stellen met betrekking tot de 
vereiste betreffende financiële openbaarmaking, bij voorbeeld een indicatie betreffende de 
uitgaven voor lobbyactiviteiten in het kader van informatieve parameters (exacte bedragen 
zouden niet nodig zijn);

24. verzoekt de bevoegde commissie om eventuele noodzakelijke wijzigingen van het Reglement 
van het Parlement voor te bereiden;

°

° °

25. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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Besluit van het Europees Parlement van 10 juli 2007 tot invoeging in het Reglement van het 
Europees Parlement van een nieuw artikel 204 bis betreffende "Rectificaties" 
(2005/2041(REG)) - Verslag Richard Corbett

Het Europees Parlement,

– gezien de brief van zijn Voorzitter d.d. 10 maart 2005,

– gelet op de artikelen 201 en 202 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A6-0229/2007),

1. besluit onderstaande wijziging in zijn Reglement op te nemen;

2. wijst erop dat deze wijziging op de eerste dag van de eerstvolgende vergaderperiode in 
werking treedt;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie.
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Bestaande tekst Amendementen

Amendement 1
Artikel 204 bis (nieuw)

Artikel 204 bis
Rectificaties

1. Wanneer in een door het Parlement 
aangenomen tekst een fout wordt 
vastgesteld, doet de Voorzitter zo nodig 
aan de ten principale bevoegde commissie
een ontwerprectificatie toekomen.
2. Wanneer in een door het Parlement 
aangenomen tekst waarover met andere 
instellingen overeenstemming is bereikt 
een fout wordt vastgesteld, tracht de 
Voorzitter met die instellingen tot 
overeenstemming over de noodzakelijke 
correcties te komen en handelt vervolgens 
overeenkomstig lid 1.
3. De ten principale bevoegde commissie 
behandelt de ontwerprectificatie en legt 
deze aan het Parlement voor indien zij 
ervan overtuigd is dat er sprake is van een 
fout die op de voorgestelde wijze 
gecorrigeerd kan worden.
4. De rectificatie wordt in de 
eerstvolgende vergaderperiode bekend 
gemaakt. Zij wordt geacht te zijn 
goedgekeurd, tenzij een fractie of ten 
minste veertig leden ten hoogste 
achtenveertig uur na de bekendmaking 
verzoeken de rectificatie in stemming te 
brengen. Wanneer de rectificatie niet 
wordt goedgekeurd, wordt zij 
terugverwezen naar de ten principale 
bevoegde commissie, die een gewijzigde 
rectificatie kan voorstellen of de 
procedure kan sluiten.
5. Goedgekeurde rectificaties worden op 
dezelfde wijze gepubliceerd als de tekst 
waarop zij betrekking hebben. De 
artikelen 66, lid 3, 67 en 68 zijn mutatis 
mutandis van toepassing.
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Besluit van het Europees Parlement van 19 januari 2006 over wijziging van het Reglement 
van het Europees Parlement met betrekking tot de gedragsregels voor de leden van het 
Europees Parlement (2005/2075(REG)) - Verslag Gérard Onesta 

Het Europees Parlement,

– gezien het schrijven van zijn Voorzitter van 18 maart 2005,

– gezien de voorstellen van het Bureau tot wijziging van het Reglement van 7 maart 2005,

– gelet op artikel 202 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A6-0413/2005),

A. overwegende dat moet worden gezorgd voor een waardig verloop van zijn werkzaamheden en 
dat het levendige karakter van de debatten bewaard moet blijven,

B. overwegende dat de huidige bepalingen van zijn Reglement geen adequate reactie op alle 
verstoringen van zijn werkzaamheden en andere activiteiten in al zijn gebouwen mogelijk 
maken,

C. overwegende dat, zoals dit in alle parlementen het geval is, de mogelijkheid moet worden 
ingevoerd om sancties op te leggen aan leden die zich niet aan de gedragsregels houden en dat 
het zijn taak is de grote lijnen ervan vast te stellen en een procedure op te zetten voor intern 
beroep tegen besluiten waarbij dergelijke sancties zijn vastgesteld ten einde de rechten van de 
verdediging te waarborgen;

1. besluit onderstaande wijzigingen in zijn Reglement aan te brengen;

2. besluit dat deze wijzigingen in werking treden op de eerste dag van de volgende 
vergaderperiode overeenkomstig artikel 202, lid 3 van zijn Reglement;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad, de 
Commissie en de parlementen van de lidstaten.

Bestaande tekst Amendementen

Amendement 1
Artikel 9, titel en lid 1, alinea 1

Gedragsregels Financiële belangen van de leden, 
gedragsregels en toegang tot het 
Parlement

1. Het Parlement kan gedragsregels voor
zijn leden vaststellen. Zij worden 
overeenkomstig artikel 202, lid 2 
vastgesteld en als bijlage bij dit Reglement 
gevoegd. 

1. Het Parlement kan regels inzake 
transparantie van de financiële belangen 
van zijn leden vaststellen die als bijlage bij 
dit Reglement worden gevoegd. 
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Motivering

De titel van het artikel en de tekst van het eerste lid moeten worden aangepast om deze in 
overeenstemming te brengen met de nieuw toegevoegde leden 1 bis en 1 ter.

Amendement 2
Artikel 9, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Het gedrag van de leden wordt 
ingegeven door wederzijds respect, berust 
op de waarden en beginselen zoals 
vastgelegd in de basisteksten van de 
Europese Unie, doet geen afbreuk aan de 
waardigheid van het Parlement en mag het 
goede verloop van de werkzaamheden van 
het Parlement niet in gevaar brengen, noch 
de rust in de gebouwen van het Parlement 
verstoren.
Niet-naleving van deze grondhouding kan 
leiden tot het treffen van de in de artikelen 
146 t/m 148 voorziene maatregelen.

Amendement 3
Artikel 9, lid 1 ter (nieuw)

1 ter. De toepassing van dit artikel mag op 
generlei wijze een belemmering vormen 
voor de levendigheid van de parlementaire 
debatten noch voor de vrijheid van spreken 
van de leden.
Zij is gebaseerd op de volledige 
inachtneming van de voorrechten van de 
leden, zoals vastgelegd in het primaire 
recht en het statuut dat op hen van 
toepassing is.
Zij berust op het beginsel van transparantie 
en waarborgt dat elke bepaling ter zake ter 
kennis wordt gebracht van de leden, die 
persoonlijk op hun rechten en plichten 
worden gewezen.

Amendement 4
Interpretatie van artikel 22, lid 3

De term "verloop der vergaderingen" heeft 
ook betrekking op kwesties in verband met 
het gedrag van de leden in alle ruimten van 
het Parlement.
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Amendement 5
Artikel 96, lid 3

3. De vergaderingen van de commissies van 
het Parlement zijn normaliter openbaar. De 
commissies kunnen echter, uiterlijk bij de 
aanneming van de agenda, besluiten de 
agenda voor een bepaalde vergadering op te 
splitsen in agendapunten voor openbare en 
agendapunten voor niet-openbare 
behandeling. Wanneer een vergadering met 
gesloten deuren plaatsvindt, kan de 
commissie de documenten en de notulen van 
de vergadering toch toegankelijk maken 
voor het publiek, met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 4, leden 1 t/m 4 van 
Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad.

3. De vergaderingen van de commissies van 
het Parlement zijn normaliter openbaar. De 
commissies kunnen echter, uiterlijk bij de 
aanneming van de agenda, besluiten de 
agenda voor een bepaalde vergadering op te 
splitsen in agendapunten voor openbare en 
agendapunten voor niet-openbare 
behandeling. Wanneer een vergadering met 
gesloten deuren plaatsvindt, kan de 
commissie de documenten en de notulen van 
de vergadering toch toegankelijk maken 
voor het publiek, met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 4, leden 1 t/m 4 van 
Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad. Bij 
overtreding van de vertrouwelijkheidsregels 
is artikel 147 van toepassing.

Amendement 6
Titel VI, hoofdstuk 3 bis (nieuw), titel (nieuw)

HOOFDSTUK 3 BIS
MAATREGELEN IN GEVAL VAN 
NIET-NALEVING VAN DE 
GEDRAGSREGELS

(Invoegen vóór artikel 146)

Motivering

Het creëren van een nieuw hoofdstuk is een compromis om de huidige structuur van het Reglement 
intact te laten en om te onderstrepen dat de desbetreffende maatregelen stricto sensu niet beperkt 
zijn tot de "zittingen" van het Parlement (titel VI - waaronder de artikelen 146 tot en met 148 
vallen), maar van toepassing zijn op het geheel van de parlementaire werkzaamheden en in alle 
gebouwen van het Parlement als bedoeld in artikel 9, lid 1 bis (nieuw).

Amendement 7
Artikel 146, titel en lid 1

Handhaving van de orde in de vergadering
1. De Voorzitter roept een lid dat de orde in 
de vergadering verstoort, tot de orde.

Onmiddellijke maatregelen
De Voorzitter roept een lid dat het goede 
verloop van de vergadering verstoort of 
waarvan het gedrag niet overeenstemt met 
de relevante bepalingen van artikel 9, tot de 
orde.



PE423.766 328/419 DV\779820NL.doc

NL

Amendement 8
Artikel 146, lid 3

3. Bij een tweede herhaling kan de 
Voorzitter het voor de verdere duur van de 
vergadering de toegang tot de vergaderzaal 
ontzeggen. De secretaris-generaal ziet erop 
toe dat deze tuchtmaatregel onmiddellijk
ten uitvoer wordt gelegd, daarbij bijgestaan 
door de parlementaire bodes en, zo nodig, de 
veiligheidsdienst.

3. Bij voortgezette verstoring van de orde of  
bij een tweede herhaling kan de Voorzitter 
het lid het woord ontnemen en voor de 
verdere duur van de vergadering de toegang 
tot de vergaderzaal ontzeggen. Bij zeer 
ernstige ordeverstoringen kan de Voorzitter 
ook onmiddellijk en zonder het lid 
nogmaals tot de orde te roepen tot deze 
laatste maatregel overgaan. De secretaris-
generaal ziet onverwijld erop toe dat een 
dergelijke maatregel ten uitvoer wordt 
gelegd, daarbij bijgestaan door de 
parlementaire bodes en, zo nodig, de 
veiligheidsdienst.

Amendement 9
Artikel 146, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Wanneer de orde zodanig wordt 
verstoord dat de voortzetting van de 
beraadslaging in gevaar wordt gebracht, 
schorst de Voorzitter de vergadering voor 
bepaalde tijd om de orde te herstellen of 
sluit hij haar. Kan hij zich geen gehoor 
meer verschaffen, dan verlaat hij de 
voorzitterszetel; de vergadering wordt 
daardoor geschorst. De Voorzitter roept 
op tot hervatting van de vergadering.

(In dit amendement wordt de tekst van het huidige artikel 148 overgenomen)

Motivering

Het gaat hier om overneming van het huidige artikel 148, aangezien de bepalingen van dit artikel 
duidelijk onder de onmiddellijke maatregelen vallen.

Amendement 10
Artikel 146, lid 3 ter (nieuw)

3 ter. De in de leden 1 t/m 3 genoemde 
bevoegdheden worden mutatis mutandis 
toegekend aan de voorzitters van 
vergaderingen van organen, commissies en 
delegaties, zoals gedefinieerd in het 
Reglement.
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Amendement 11
Artikel 146, lid 3 quater (nieuw)

3 quater. In voorkomend geval kan de 
voorzitter van de vergadering, rekening 
houdend met de ernst van de overtreding 
van de gedragsregels, uiterlijk tot de 
volgende vergaderperiode of de volgende 
vergadering van het betrokken orgaan, de 
betrokken commissie of de betrokken 
delegatie een verzoek bij de Voorzitter 
indienen tot toepassing van artikel 147. 

Motivering

Het is noodzakelijk te voorzien in gevallen waarin niet de Voorzitter van het Parlement de 
vergadering voorzit of, naar analogie, een commissie of een delegatie, maar een ondervoorzitter, 
en voor het geval het gaat om een ander orgaan van het Parlement of een situatie die zich binnen 
zijn gebouwen heeft voorgedaan. Alleen de Voorzitter van het Parlement is bevoegd om een van 
de sancties als bedoeld in artikel 147 op te leggen. Daarom is een specifieke bepaling nodig voor 
een daartoe strekkend verzoek, mocht dit nodig zijn..

Amendement 12
Artikel 147

Uitsluiting van leden Sancties
1. In zeer ernstige gevallen van 
ordeverstoring of belemmering van het 
functioneren van het Parlement kan de 
Voorzitter na een plechtige waarschuwing 
onmiddellijk of uiterlijk tijdens de volgende 
vergaderperiode aan het Parlement 
voorstellen zijn afkeuring over het gedrag 
van het lid uit te spreken, hetgeen van 
rechtswege meebrengt dat het lid de 
vergaderzaal onmiddellijk moet verlaten en 
daarin gedurende een termijn van twee tot 
vijf dagen niet mag terugkeren.

1. In uitzonderlijk ernstige gevallen van 
ordeverstoring of belemmering van het 
functioneren van het Parlement door 
schending van de in artikel 9 genoemde 
beginselen, bepaalt de Voorzitter, na het 
betrokken lid te hebben gehoord, bij een 
met redenen omkleed besluit welke sanctie 
moet worden toegepast, en brengt hij dit 
besluit ter kennis van de betrokkene en de 
voorzitters van de organen, commissies en 
delegaties waartoe het lid behoort, alvorens 
dit ter kennis van de plenaire vergadering 
te brengen.

2. Het Parlement neemt het besluit tot deze 
tuchtmaatregel op het door de Voorzitter 
vastgestelde tijdstip tijdens de vergadering 
waarop de hieraan ten grondslag liggende 
feiten zich hebben voorgedaan of, ingeval 
van ordeverstoring buiten de vergaderzaal, 
op het tijdstip waarop de Voorzitter hiervan 
in kennis werd gesteld of in elk geval 
uiterlijk tijdens de volgende 
vergaderperiode. Het betrokken lid heeft 

2. Bij de beoordeling van het 
geconstateerde gedrag wordt rekening 
gehouden met het incidentele, repetitieve of 
permanente karakter alsmede de ernst 
ervan, op basis van de richtsnoeren die bij 
dit Reglement zijn gevoegd.*
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het recht om vóór de stemming door het 
Parlement te worden gehoord. Zijn 
spreektijd bedraagt ten hoogste vijf 
minuten.
3. Over de aangevraagde tuchtmaatregel 
wordt zonder beraadslaging elektronisch 
gestemd. Verzoeken overeenkomstig artikel 
149, lid 3, alsmede overeenkomstig artikel 
160, lid 1 zijn niet ontvankelijk.

3. Deze sanctie kan bestaan uit een of meer 
van de volgende maatregelen:
a) berisping;
b) verlies van het recht op de 
verblijfsvergoeding voor de duur van twee 
tot tien dagen;
c) onverminderd de uitoefening van het 
stemrecht in de plenaire vergadering, en in 
dit geval onder voorbehoud van strikte 
naleving van de gedragsregels, tijdelijke 
uitsluiting, gedurende een periode van twee 
tot tien opeenvolgende vergaderdagen van 
het Parlement of een van zijn organen, 
commissies of delegaties, van deelname aan 
alle of een deel van de werkzaamheden van 
het Parlement;
d) voorlegging aan de Conferentie van 
voorzitters, overeenkomstig artikel 18, van 
een voorstel dat kan leiden tot opschorting 
of intrekking van een of meer 
verkiezingsmandaten binnen het 
Parlement.
_________
* Zie bijlage XVI bis.

Amendement 13
Artikel 148

Ordeverstoring Interne beroepsmogelijkheden
Wanneer de orde in het Parlement zodanig 
verstoord wordt dat de voortzetting van de 
beraadslaging in gevaar wordt gebracht, 
schorst de Voorzitter de vergadering voor 
bepaalde tijd om de orde te herstellen of 
sluit hij haar. Kan hij zich geen gehoor 
meer verschaffen, dan verlaat hij de 
voorzitterszetel; de vergadering wordt 
daardoor geschorst. De Voorzitter roept op 
tot hervatting van de vergadering.

Het betrokken lid kan binnen twee weken 
na kennisgeving van de door de Voorzitter 
opgelegde sanctie een intern beroep met 
opschortende werking bij het Bureau 
instellen. Het Bureau kan uiterlijk vier 
weken na de datum van instelling van het 
beroep de draagwijdte van de opgelegde 
sanctie annuleren, bevestigen of beperken, 
onverlet het recht van betrokkene om een 
extern beroep in te stellen. Bij ontstentenis 
van een besluit van het Bureau binnen de 
vastgestelde termijn wordt de sanctie als 
vervallen beschouwd.
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Amendement 15
Bijlage XVI bis (nieuw)

BIJLAGE XVI bis
Richtsnoeren voor de interpretatie van de 

voor de leden geldende gedragsregels
1. Er dient onderscheid te worden gemaakt 
tussen visueel gedrag dat kan worden 
getolereerd voorzover het niet beledigend 
en/of lasterlijk is, binnen redelijke grenzen 
blijft en niet tot conflicten leidt, en gedrag 
dat leidt tot actieve verstoring van ongeacht 
welke parlementaire activiteit.
2. De verantwoordelijkheid van de leden is 
in het geding zodra personen die voor hen 
werken of die zij toegang tot het Parlement 
verschaffen zich in de gebouwen van het 
Parlement niet houden aan de 
gedragsregels die voor de leden gelden.
De voorzitter of zijn vertegenwoordigers 
hebben disciplinaire bevoegdheden ten 
aanzien van deze personen en alle andere 
personen van buiten het Parlement die zich 
in de gebouwen van het Parlement 
bevinden.
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Besluit van het Europees Parlement van 12 oktober 2006 tot wijziging van de artikelen 3 en 
4 van het Reglement van het Europees Parlement (2005/2036(REG)) - Verslag Pahor Borut

Het Europees Parlement,

– gelet op zijn besluit van 14 december 2004 over het onderzoek van de geloofsbrieven1 en 
inzonderheid op paragraaf 6 daarvan,

– gezien de brief van zijn secretaris-generaal d.d. 15 februari 2005,

– gelet op de artikelen 201 en 202 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken en het advies van de Commissie 
juridische zaken (A6-0274/2006),

1. besluit onderstaande wijzigingen in zijn Reglement op te nemen;

2. wijst erop dat deze wijzigingen op de eerste dag van de eerstvolgende vergaderperiode in 
werking treden overeenkomstig artikel 202, lid 3 van het Reglement;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie.

                                               
1 PB C 226 E van 15.9.2005, blz. 51. 
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Bestaande tekst Amendementen

Amendement 1
Artikel 3, lid -1 (nieuw)

-1. Na de verkiezingen voor het Europees 
Parlement verzoekt de Voorzitter de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten het 
Parlement onverwijld de namen van de 
gekozen leden mede te delen zodat alle 
leden vanaf de opening van de eerste 
vergadering na de verkiezingen 
daadwerkelijk in het Parlement zitting 
kunnen nemen.
Tegelijkertijd vestigt de Voorzitter de 
aandacht van deze autoriteiten op de 
desbetreffende bepalingen van de Akte 
van 20 september 1976 en verzoekt hen de 
nodige maatregelen te treffen teneinde 
elke vorm van onverenigbaarheid met de 
hoedanigheid van lid van het Europees 
Parlement te voorkomen.
(Het huidige artikel 3, lid 6 wordt 
geschrapt.)

Amendement 2
Artikel 3, lid -1 bis (nieuw)

-1 bis. Elk lid van wiens verkiezing aan 
het Parlement mededeling is gedaan, legt, 
alvorens in het Parlement zitting te 
nemen, schriftelijk een verklaring af dat 
hij geen functie bekleedt die 
onverenigbaar is met de hoedanigheid van 
lid van het Europees Parlement in de zin 
van artikel 7, leden 1 en 2 van de Akte van 
20 september 1976. Na de algemene 
verkiezingen wordt deze verklaring zo 
mogelijk niet later dan zes dagen voor de 
constituerende vergadering van het 
Parlement afgelegd. Zolang de 
geloofsbrieven van een lid nog niet zijn 
onderzocht of over ingebrachte bezwaren 
nog niet is beslist, en mits hij tevoren de 
bovengenoemde schriftelijke verklaring 
heeft ondertekend, neemt betrokkene met 
volledige rechten zitting in het Parlement 
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en zijn organen.
Wanneer aan de hand van uit publiek 
toegankelijke bronnen te verifiëren feiten 
wordt vastgesteld dat een lid een functie 
bekleedt die onverenigbaar is met de 
hoedanigheid van lid van het Europees 
Parlement in de zin van artikel 7, leden 1 
en 2 van de Akte van 20 september 1976, 
constateert het Parlement, op basis van 
door zijn Voorzitter verstrekte informatie, 
dat de zetel vacant is.
(Het huidige artikel 3, lid 5 wordt 
geschrapt.)

Amendement 3
Artikel 3, lid 2, alinea 2

Het mandaat van een lid kan slechts geldig 
worden verklaard indien de uit artikel 7 
van de Akte van 20 september 1976
alsmede bijlage I van het Reglement 
voortvloeiende schriftelijke verklaringen 
zijn opgesteld.

Het mandaat van een lid kan slechts geldig 
worden verklaard indien de uit onderhavig 
artikel alsmede bijlage I van het 
Reglement voortvloeiende schriftelijke 
verklaringen zijn opgesteld.

Amendement 4
Artikel 4, lid 4

4. Onverenigbaarheden die voortvloeien 
uit de nationale wetgevingen worden ter 
kennis gebracht van het Parlement, dat 
hiervan akte neemt.

4. Indien door de bevoegde autoriteiten 
van een lidstaat aan de Voorzitter 
mededeling wordt gedaan van het einde 
van het mandaat van een lid van het 
Europees Parlement overeenkomstig de 
wetgeving van die lidstaat, hetzij wegens 
onverenigbaarheden in de zin van artikel 
7, lid 3 van de Akte van 20 september 
1976, hetzij wegens het vervallen van het 
mandaat overeenkomstig artikel 13, lid 3 
van die Akte, stelt de Voorzitter het 
Parlement ervan op de hoogte dat het 
mandaat ten einde is gelopen op de door 
de lidstaat medegedeelde datum en 
verzoekt hij de lidstaat de vacante zetel
onverwijld te doen bezetten.

Wanneer door de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaten of de Unie dan wel door het 
betrokken lid aan de Voorzitter mededeling 
wordt gedaan van een benoeming in een 
functie die onverenigbaar is met de 

Wanneer door de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaten of de Unie dan wel door het 
betrokken lid aan de Voorzitter mededeling 
wordt gedaan van een benoeming of 
verkiezing in een functie die in de zin van 
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hoedanigheid van lid van het Europees 
Parlement, deelt de Voorzitter dat mede 
aan het Parlement, dat constateert dat de 
zetel vacant is.

artikel 7, leden 1 en 2 van de Akte van 20 
september 1976 onverenigbaar is met de 
hoedanigheid van lid van het Europees 
Parlement, deelt de Voorzitter dat mede 
aan het Parlement, dat constateert dat de 
zetel vacant is.

Amendement 5
Artikel 4, lid 6, streepje 2

- bij benoeming in functies die 
onverenigbaar zijn met de hoedanigheid 
van lid van het Europees Parlement, hetzij 
op grond van de nationale kieswet, hetzij 
op grond van artikel 7 van de Akte van 20 
september 1976: de door de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten of de Unie dan 
wel de door het betrokken lid 
medegedeelde datum.

- bij benoeming of verkiezing in functies 
die onverenigbaar zijn met de 
hoedanigheid van lid van het Europees 
Parlement, in de zin van artikel 7, lid 1 en 
2 van de Akte van 20 september 1976: de 
door de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten of de Unie dan wel de door het 
betrokken lid medegedeelde datum.

Amendement 6
Artikel 4, lid 7

7. Ingeval het Parlement constateert dat een 
zetel vacant is, brengt het de betrokken 
lidstaat ervan op de hoogte.

7. Ingeval het Parlement constateert dat een 
zetel vacant is, brengt het de betrokken 
lidstaat ervan op de hoogte en verzoekt het 
deze de zetel onverwijld te doen bezetten.

Amendement 7
Artikel 11, interpretatie

Wanneer een kwestie in verband met het 
onderzoek van de geloofsbrieven wordt 
opgeworpen onder voorzitterschap van het 
oudste lid in jaren, verwijst deze de kwestie 
naar de commissie belast met het 
onderzoek van de geloofsbrieven.

Het oudste lid in jaren oefent de 
bevoegdheden uit van de Voorzitter als 
bedoeld in artikel 3, lid -1bis, tweede 
alinea. Alle andere kwesties die in verband 
met het onderzoek van de geloofsbrieven 
worden opgeworpen onder voorzitterschap 
van het oudste lid in jaren, worden 
verwezen naar de commissie belast met het 
onderzoek van de geloofsbrieven.
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Besluit van het Europees Parlement van 10 mei 2007 over wijziging van het Reglement van 
het Europees Parlement tot aanpassing van de interne procedures wegens vereisten in 
verband met de vereenvoudiging van de communautaire wetgeving (2005/2238(REG)) -
Verslag Maryline Reynaud

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel tot wijziging van zijn Reglement (B6-0582/2005),

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, getiteld "Uitvoering van het 
Lissabon-programma van de Gemeenschap: een strategie voor de vereenvoudiging van de 
regelgeving" (COM(2005)0535),

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 15 en 16 juni 2006, inzonderheid punt 41,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 16 mei 2006 over een strategie voor de 
vereenvoudiging van de regelgeving1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 16 mei 2006 over het resultaat van de screening van 
wetgevingsvoorstellen die bij de wetgever hangende zijn2,

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's, getiteld "Betere regelgeving in 
de Europese Unie: een strategische evaluatie" (COM(2006)0689),

– gelet op de artikelen 201 en 202 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken en het advies van de Commissie 
juridische zaken (A6-0143/2007),

A. overwegende dat het Parlement in voornoemde resolutie van 16 mei 2006 over een strategie 
voor de vereenvoudiging van de regelgeving in paragraaf 21 heeft toegezegd "na te denken 
over verbetering van zijn eigen procedures en interne wetgevende technieken om de 
vereenvoudigingen te bespoedigen, met inachtneming van de procedures die door het primair 
recht voorgeschreven zijn, in dit geval het EG-Verdrag",

B. overwegende dat de codificatie- en herschikkingstechnieken tot de belangrijkste instrumenten 
behoren om de communautaire wetgeving te vereenvoudigen in het kader van de nieuwe 
Lissabon-strategie ter bevordering van economische groei en werkgelegenheid,

C. overwegende dat het Reglement een bepaling bevat inzake codificatie die moet worden 
herzien, maar geen enkele bepaling inzake herschikking,

D. overwegende dat het Parlement door een herziening en verduidelijking van zijn procedures 
ernstig wil bijdragen aan de vereenvoudigingsinspanningen en de Commissie wil aanmoedigen 
meer voorstellen in die richting te doen,

                                               
1 PB C 297 E van 7.12.2006, blz. 136.
2 PB C 297 E van 7.12.2006, blz. 140.
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E. overwegende dat het wenselijk is dat de Raad soortgelijke stappen zet,

1. besluit onderstaande wijziging in zijn Reglement op te nemen;

2. wijst erop dat deze wijzigingen op de eerste dag van de eerstvolgende vergaderperiode in 
werking treden;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie.
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Bestaande tekst Amendementen

Amendement 1
Artikel 80

1. Wanneer een voorstel van de Commissie
houdende officiële codificatie van de 
communautaire wetgeving aan het Parlement 
wordt voorgelegd, wordt het verwezen naar 
de voor juridische zaken bevoegde 
commissie. Wanneer blijkt dat met het 
voorstel geen inhoudelijke wijziging wordt 
aangebracht in de bestaande 
communautaire wetgeving, is de procedure 
overeenkomstig artikel 43 van toepassing.

1. Wanneer een voorstel van de Commissie 
houdende codificatie van de communautaire 
wetgeving aan het Parlement wordt 
voorgelegd, wordt het verwezen naar de 
voor juridische zaken bevoegde commissie. 
Volgens op interinstitutioneel niveau1

overeengekomen modaliteiten gaat deze 
commissie na of het voorstel zich beperkt 
tot loutere codificatie zonder inhoudelijke 
wijziging.

2. De voorzitter van de ten principale 
bevoegde commissie of de door deze 
commissie benoemde rapporteur kan 
deelnemen aan de behandeling en 
uitwerking van het voorstel inzake 
codificatie. De terzake bevoegde commissie 
brengt in voorkomend geval vooraf advies 
uit.

2. De commissie die ten principale bevoegd 
was voor de wetteksten die het voorwerp 
van de codificatie vormen, kan op eigen 
verzoek of op verzoek van de voor 
juridische zaken bevoegde commissie 
advies uitbrengen over de wenselijkheid 
van de codificatie.

3. In afwijking van het in artikel 43, lid 3 
bepaalde mag de vereenvoudigde procedure 
over een voorstel tot officiële codificatie 
niet worden gevolgd, indien hiertegen 
bezwaar wordt gemaakt door de 
meerderheid van de leden van de voor 
juridische zaken bevoegde commissie of 
van de terzake bevoegde commissie.

3. Amendementen op de tekst van het 
voorstel zijn niet ontvankelijk. 
Op verzoek van de rapporteur kan de 
voorzitter van de voor juridische zaken 
bevoegde commissie evenwel aan deze 
commissie amendementen ter goedkeuring 
voorleggen die betrekking hebben op 
technische aanpassingen, mits die 
aanpassingen nodig zijn om het voorstel in 
overeenstemming te brengen met de 
codificatieregels en geen enkele 
inhoudelijke wijziging in het voorstel 
aanbrengen. 
4. Wanneer de voor juridische zaken 
bevoegde commissie van oordeel is dat met 
het voorstel geen enkele inhoudelijke 
wijziging wordt aangebracht, legt zij het 
voorstel ter goedkeuring aan het Parlement 
voor.
Wanneer deze commissie van oordeel is dat 
de bestaande communautaire wetgeving 
door het voorstel inhoudelijk wordt 
gewijzigd, stelt zij het Parlement voor het 
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voorstel te verwerpen.
In beide gevallen spreekt het Parlement 
zich uit bij één enkele stemming, zonder 
amendementen en zonder debat.
_____________
1 Punt 4 van het Interinstitutioneel Akkoord 
van 20 december 1994 voor een versnelde 
werkmethode voor de officiële codificatie van 
wetteksten (PB C 102 van 4.4.1996, blz. 2).

Amendement 2
Artikel 80 bis (nieuw)

Artikel 80 bis
Herschikking

1. Wanneer een voorstel van de Commissie 
tot herschikking van de communautaire 
wetgeving aan het Parlement wordt 
voorgelegd, wordt het verwezen naar de 
voor juridische zaken bevoegde commissie 
en naar de ten principale bevoegde 
commissie.
2. Volgens op interinstitutioneel niveau1

overeengekomen modaliteiten gaat de voor 
juridische zaken bevoegde commissie na of 
het voorstel geen andere inhoudelijke 
wijzigingen bevat  dan die welke als 
zodanig zijn aangegeven. 
In het kader van dit onderzoek zijn 
amendementen op de tekst van het voorstel 
niet ontvankelijk. Artikel 80, lid 3, tweede 
alinea is evenwel van toepassing op de 
bepalingen die in het herschikkingsvoorstel 
ongewijzigd zijn gebleven.
3. Als de voor juridische zaken bevoegde 
commissie van oordeel is dat het voorstel 
geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat 
dan die welke als zodanig zijn aangegeven, 
stelt zij de ten principale bevoegde 
commissie hiervan in kennis. 
In dat geval en onverminderd de in de 
artikelen 150 en 151 vastgelegde 
voorwaarden zijn amendementen in de 
bevoegde commissie alleen ontvankelijk, 
als zij betrekking hebben op onderdelen 
van het voorstel die wijzigingen bevatten.
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Amendementen op ongewijzigd gebleven 
onderdelen kunnen evenwel in 
uitzonderlijke en individuele gevallen door 
de voorzitter van die commissie worden 
toegestaan, als deze van oordeel is dat 
daarvoor dwingende redenen bestaan in 
verband met de interne coherentie van de 
tekst of de samenhang met andere 
ontvankelijke amendementen. Deze 
redenen dienen in een schriftelijke 
motivering bij de amendementen te worden 
vermeld.
4. Als de voor juridische zaken bevoegde 
commissie van oordeel is dat het voorstel 
andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan 
die welke als zodanig zijn aangegeven, stelt 
zij het Parlement voor het voorstel te 
verwerpen en stelt zij de ten principale 
bevoegde commissie hiervan in kennis.
In dat geval verzoekt de Voorzitter de 
Commissie haar voorstel in te trekken. Als 
de Commissie haar voorstel intrekt,  stelt de 
Voorzitter vast dat de procedure overbodig 
is geworden en stelt hij de Raad hiervan in 
kennis. Indien de Commissie haar voorstel 
niet intrekt, verwijst het Parlement het naar 
de ten principale bevoegde commissie, die 
het volgens de gebruikelijke procedure 
behandelt.
___________
1 Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 
2001 over een systematischer gebruik van de 
herschikking van besluiten (PB C 77 van 
28.3.2002, blz. 1).
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Besluit van het Europees Parlement van 30 november 2006 over een wijziging van artikel 
139 van het Reglement, overgangsbepaling met betrekking tot de taalregeling 
(2006/2244(REG)) - Verslag Ingo Friedrich 

Het Europees Parlement,

– gezien de brief van zijn Voorzitter d.d. 20 juli 2006,

– gelet op de artikelen 201 en 202 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A6-0391/2006),

A. overwegende dat het Parlement op 1 april 2004 een bepaling in zijn Reglement heeft 
opgenomen krachtens welke het toegestaan is bij de toepassing van de taalregeling van het 
Parlement op de negen nieuwe talen die er in mei 2004 zijn bijgekomen, tot eind 2006 "bij 
wijze van uitzondering rekening [te houden] met de feitelijke en getalsmatig toereikende 
beschikbaarheid van de desbetreffende tolken en vertalers",

B. overwegende dat het ondanks de met deze talen bereikte vooruitgang niet mogelijk is deze 
overgangsbepaling aan het einde van het jaar te laten aflopen, maar dat er van de mogelijkheid 
tot verlenging gebruik gemaakt moet worden,

C. overwegende dat dezelfde problemen zich gedurende een zekere periode zullen voordoen met 
het Bulgaars en het Roemeens, die er op 1 januari 2007 bijkomen, en dat het Iers, dat op dit 
moment ook een officiële taal wordt, voor bijzondere praktische problemen zorgt,

D. overwegende dat de bestaande overgangsbepaling gewijzigd en tot het einde van de huidige 
zittingsperiode verlengd zou moeten worden om met deze situatie rekening te houden,

E. overwegende dat het uiteindelijke doel de volledige meertaligheid blijft, zoals in artikel 138 
van het Reglement bepaald is,

1. besluit onderstaande wijziging in zijn Reglement op te nemen;

2. besluit dat deze wijziging op 1 januari 2007 van kracht wordt;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie aan de Raad en de Commissie te doen 
toekomen.
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Bestaande tekst Amendementen

Amendement 1
Artikel 139

1. Bij de toepassing van artikel 138 wordt 
met betrekking tot de officiële talen van de 
lidstaten die per 1 mei 2004 tot de 
Europese Unie zijn toegetreden, vanaf die 
datum en tot en met 31 december 2006, bij 
wijze van uitzondering rekening 
gehouden met de feitelijke en getalsmatig 
toereikende beschikbaarheid van de 
desbetreffende tolken en vertalers.

1. Gedurende een tot het einde van de 
zesde zittingsperiode lopende 
overgangsfase zijn uitzonderingen op de 
bepalingen van artikel 138 toegestaan, 
indien en voor zover er voor een officiële 
taal, ondanks adequate maatregelen, 
getalsmatig niet voldoende tolken en 
vertalers beschikbaar zijn.

2. De secretaris-generaal legt het Bureau 
om de drie maanden een uitvoerig verslag 
voor over de vorderingen bij de volledige 
toepassing van artikel 138 en doet een 
kopie van dit verslag aan alle leden 
toekomen.

2. Het Bureau stelt, op voorstel van de 
secretaris-generaal, voor elke officiële 
taal vast of er sprake is van de in lid 1 
bedoelde omstandigheden en bekijkt zijn 
besluit elk half jaar opnieuw op grond van 
een voortgangsverslag van de secretaris-
generaal. Het Bureau stelt de 
noodzakelijke uitvoeringsbepalingen vast.
2 bis. De door de Raad krachtens de 
Verdragen vastgestelde tijdelijke 
uitzonderingsregelingen met betrekking 
tot de redactie van wetsteksten, met 
uitzondering van de verordeningen die 
gezamenlijk door het Europees Parlement 
en de Raad worden vastgesteld, zijn van 
toepassing.

3. Het Parlement kan op een met redenen 
omklede aanbeveling van het Bureau op 
elk moment besluiten dit artikel eerder te 
schrappen of, na afloop van de in lid 1 
genoemde termijn, te verlengen.

3. Het Parlement kan op een met redenen 
omklede aanbeveling van het Bureau op 
elk moment besluiten dit artikel eerder te 
schrappen of, na afloop van de in lid 1 
genoemde termijn, te verlengen.
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Besluit van het Europees Parlement van 14 december 2006 tot wijziging van artikel 81 
(Uitvoeringsbepalingen) van het Reglement van het Europees Parlement (2006/2211(REG)) -
Verslag Richard Corbett

Het Europees Parlement,

– onder verwijzing naar zijn standpunt van 6 juli 2006 over het voorstel voor een besluit van de 
Raad tot wijziging van Besluit 1999/468/EG tot vaststelling van de voorwaarden voor de 
uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden, inzonderheid 
paragraaf 21,

– gelet op Besluit 2006/512/EG van de Raad van 17 juli 2006 tot wijziging van Besluit 
1999/468/EG tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de 
Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden2,

– gezien het schrijven van zijn Voorzitter van 20 juli 2006,

– gelet op de artikelen 201 en 202 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A6-0415/2006),

overwegende hetgeen volgt:

A. onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie hebben geleid tot 
de sluiting van een interinstitutioneel akkoord in de vorm van een gezamenlijke verklaring 
waarin het ontwerp wordt toegejuicht van een nieuwe in Besluit 1999/468/EG op te nemen 
procedure,

B. de nieuwe procedure met de naam "regelgevingsprocedure met toetsing" geeft het Europees 
Parlement en de Raad het recht om "quasi-wetgevingsmaatregelen" ter uitvoering van een bij 
medebeslissing goedgekeurd besluit op voet van gelijkheid te toetsen en dergelijke 
maatregelen te verwerpen,

C. bij Besluit 2006/512/EG zijn deze gezamenlijke verklaring, een in de notulen van de Raad 
opgenomen verklaring van de Commissie en verklaringen van de Commissie over de 
tenuitvoerlegging en toepassing van de nieuwe procedure gevoegd,

D. het is dienstig artikel 81 van het Reglement te wijzigen teneinde het Parlement in staat te 
stellen gebruik te maken van zijn rechten krachtens de nieuwe procedure volgens de best 
mogelijke voorwaarden,

1. besluit zijn Reglement als volgt te wijzigen;

2. besluit dat deze wijziging op 1 januari 2007 in werking treedt;

3. verzoekt zijn Voorzitter er middels administratieve regelingen met de andere instellingen voor 
te zorgen dat ontwerpen van maatregelen niet vlak voor een parlementair reces aan het 
Parlement worden voorgelegd;

                                               
1 P6_TA(2006)0310.
2 PB L 200 van 22.7.2006, blz. 11.
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4. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie.
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Bestaande tekst Amendementen

Amendementen 1 en 2
Artikel 81

Uitvoeringsbepalingen Uitvoeringsmaatregelen
1. Indien de Commissie het Parlement een 
ontwerpuitvoeringsmaatregel voorlegt, 
verwijst de Voorzitter het desbetreffende 
document naar de commissie die bevoegd 
was voor het besluit waarvan de 
uitvoeringsmaatregelen zijn afgeleid.

1. Indien de Commissie het Parlement een 
ontwerp van uitvoeringsmaatregelen
voorlegt, verwijst de Voorzitter het 
ontwerp van maatregelen naar de 
commissie die bevoegd was voor het 
besluit waarvan de uitvoeringsmaatregelen 
zijn afgeleid. Indien bij de behandeling 
van het basisbesluit sprake is geweest van 
nauwere samenwerking tussen 
commissies, verzoekt de ten principale 
bevoegde commissie de andere commissie 
haar standpunt mondeling of schriftelijk 
mede te delen.

2. Het Parlement kan, op voorstel van de 
bevoegde commissie, binnen een maand 
(of drie maanden voor maatregelen 
betreffende financiële diensten) na de 
datum van ontvangst van de 
ontwerpuitvoeringsmaatregel een 
resolutie aannemen waarin bezwaar tegen 
de maatregel wordt gemaakt, met name 
indien deze de uitvoeringsbevoegdheden 
waarin de basiswetgeving voorziet, 
overschrijdt. Wanneer er vóór het 
verstrijken van deze termijn geen 
vergaderperiode plaatsvindt, of in urgente 
gevallen, wordt de beslissingsbevoegdheid 
geacht te zijn overgedragen aan de 
bevoegde commissie. Dit geschiedt bij 
schrijven van de commissievoorzitter aan 
het verantwoordelijke lid van de 
Commissie; alle leden van het Parlement 
worden hiervan in kennis gesteld.

2. De voorzitter van de bevoegde 
commissie stelt een termijn vast binnen 
welke de leden de commissie kunnen 
voorstellen bezwaar te maken tegen het 
ontwerp van maatregelen. Indien de 
commissie zulks wenselijk acht, kan zij 
besluiten een van haar leden of vaste 
plaatsvervangers tot rapporteur te 
benoemen. Indien de commissie bezwaar 
maakt tegen het ontwerp van 
maatregelen, dient zij een 
ontwerpresolutie in waarin bezwaar wordt 
gemaakt tegen de aanneming van het 
ontwerp van maatregelen en waarin ook 
kan worden aangegeven welke 
wijzigingen in het ontwerp van 
maatregelen dienen te worden 
aangebracht.

Indien het Parlement bezwaar maakt 
tegen de maatregel, verzoekt de Voorzitter 
de Commissie de maatregel in te trekken 
of te wijzigen, dan wel volgens de 
toepasselijke wetgevingsprocedure een 
voorstel in te dienen.

Indien het Parlement binnen de vanaf de 
datum van ontvangst van het ontwerp van 
maatregelen geldende termijn een 
dergelijke resolutie aanneemt, verzoekt de 
Voorzitter de Commissie het ontwerp van 
maatregelen in te trekken of te wijzigen, 
dan wel volgens de toepasselijke 
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wetgevingsprocedure een voorstel in te 
dienen.

3. Wanneer er vóór het verstrijken van 
deze termijn geen vergaderperiode 
plaatsvindt, wordt de 
beslissingsbevoegdheid geacht te zijn 
overgedragen aan de ten principale 
bevoegde commissie. Dit geschiedt bij 
schrijven van de commissievoorzitter aan 
het verantwoordelijke lid van de 
Commissie; alle leden van het Parlement 
worden hiervan in kennis gesteld.

4. Indien de door de Commissie beoogde 
uitvoeringsmaatregelen onder de 
regelgevingsprocedure met toetsing 
vallen, is lid 3 niet van toepassing en 
worden de leden 1 en 2  als volgt 
aangevuld:

a) de termijn voor toetsing gaat in, zodra 
het ontwerp van maatregelen in alle 
officiële talen aan het Parlement is 
voorgelegd;

b) het Parlement kan bezwaar maken 
tegen de aanneming van het ontwerp van 
maatregelen en daarbij als argument naar 
voren brengen dat het ontwerp van 
maatregelen de uitvoeringsbevoegdheden 
waarin het basisbesluit voorziet, 
overschrijdt, niet verenigbaar is met het 
doel of de inhoud van het basisbesluit of 
niet strookt met het subsidiariteits- of 
evenredigheidsbeginsel;

c) het Parlement kan, met een 
meerderheid van zijn leden, bezwaar 
maken tegen de aanneming van het 
ontwerp van maatregelen. 
d) Indien het ontwerp van 
uitvoeringsmaatregelen gebaseerd is op lid 
5 of lid 6 van artikel 5 bis van Besluit 
1999/468/EG, dat voorziet in beperkte 
termijnen voor het Parlement om bezwaar 
te maken, kan een ontwerpresolutie waarin 
bezwaar wordt gemaakt tegen de 
aanneming van het ontwerp van 
uitvoeringsmaatregelen ingediend worden 
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door de voorzitter van de bevoegde 
commissie wanneer de commissie in de 
beschikbare tijd niet bijeen kon komen. 
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Besluit van het Europees Parlement van 14 december 2006 tot wijziging van artikel 15 en 
artikel 182, lid 1 van het Reglement van het Europees Parlement - Verkiezing Quaestoren en 
bureau van de commissies (2006/2287(REG)) - Verslag Jo Leinen 

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel tot wijziging van zijn Reglement B6-0628/2006,

– gelet op de artikelen 201 en 202 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A6-0464/2006),

1. besluit onderstaande wijzigingen in zijn Reglement op te nemen;

2. wijst erop dat deze wijzigingen op 1 januari 2007 in werking treden;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie

Bestaande tekst Amendementen

Amendement 1
Artikel 15, alinea 2 bis (nieuw)

Voor de periode van januari 2007 tot juli
2009 benoemt het Parlement zes 
quaestoren.

Amendement 2
Artikel 182, lid 1, alinea 1 bis (nieuw)

. Voor de periode van januari 2007 tot juli 
2009 telt het bureau van elke commissie 
vier ondervoorzitters.
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Besluit van het Europees Parlement van 10 juli 2007 tot wijziging van artikel 201 van het 
Reglement van het Europees Parlement betreffende de toepassing en de interpretatie van het 
Reglement (2006/2192(REG)) - Verslag Richard Corbett 

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel tot wijziging van zijn Reglement (B6-0166/2006),

– gelet op de artikelen 201 en 202 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A6-0230/2007),

1. besluit onderstaande wijziging in zijn Reglement op te nemen;

2. wijst erop dat deze wijziging op de eerste dag van de eerstvolgende vergaderperiode in 
werking treedt;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie

Bestaande tekst Amendementen

Amendement 1
Artikel 201, lid 1

1. Bij twijfel over de toepassing of de 
interpretatie van het Reglement kan de 
Voorzitter, ongeacht reeds hierover 
genomen besluiten, de zaak voor 
onderzoek naar de bevoegde commissie 
verwijzen.

1. Bij twijfel over de toepassing of de 
interpretatie van het Reglement kan de 
Voorzitter de zaak voor onderzoek naar de 
bevoegde commissie verwijzen.

Naar aanleiding van een beroep op het 
Reglement overeenkomstig artikel 166 
kan de Voorzitter de zaak eveneens naar 
de bevoegde commissie verwijzen.

Dit geldt ook voor commissievoorzitters, 
indien tijdens de werkzaamheden van de 
commissie twijfel dienaangaande rijst.
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Besluit van het Europees Parlement van 13 november 2007 tot wijziging van het Reglement 
van het Europees Parlement in verband met het Statuut van de leden (2006/2195(REG)) -
Verslag Ingo Friedrich

Het Europees Parlement,

– gezien het schrijven van zijn Voorzitter van 29 juni 2006 waarvan op 7 september 2006 kennis 
is gegeven ter plenaire vergadering,

– gelet op de artikelen 201 en 202 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken en het advies van de Commissie 
juridische zaken (A6-0368/2007),

1. besluit onderstaande wijzigingen in zijn Reglement op te nemen;

2. besluit dat deze wijzigingen op de eerste dag van de in 2009 beginnende zittingsperiode in 
werking treden;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie.
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Bestaande tekst Amendementen

Amendement 1
Artikel 8

Kosten en vergoedingen Tenuitvoerlegging van het Statuut van de 
leden

Het Bureau regelt de kosten en 
vergoedingen van de leden.

Tenzij anders bepaald, worden de 
regelingen betreffende de 
tenuitvoerlegging van het Statuut van de 
leden van het Europees Parlement door 
het Bureau vastgesteld.

Amendement 2
Artikel 39, lid 1

1. Overeenkomstig artikel 192, tweede 
alinea van het EG-Verdrag kan het 
Parlement door het aannemen van een 
resolutie op basis van een initiatiefverslag 
van de bevoegde commissie de Commissie 
verzoeken het Parlement passende 
voorstellen ter vaststelling van nieuwe of tot 
wijziging van bestaande besluiten voor te 
leggen. De resolutie wordt aangenomen met 
de meerderheid van de leden van het 
Parlement. Tegelijkertijd kan het Parlement 
een termijn vaststellen voor de indiening van 
het voorstel. 

1. Overeenkomstig artikel 192 van het EG-
Verdrag kan het Parlement door het 
aannemen van een resolutie op basis van een 
overeenkomstig artikel 45 opgesteld
initiatiefverslag van de bevoegde commissie 
de Commissie verzoeken het Parlement 
passende voorstellen ter vaststelling van 
nieuwe of tot wijziging van bestaande 
besluiten voor te leggen. De resolutie wordt 
aangenomen met de meerderheid van de 
leden van het Parlement. Tegelijkertijd kan 
het Parlement een termijn vaststellen voor de 
indiening van het voorstel.

Amendement 3
Artikel 39, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Elk lid kan een voorstel voor een 
communautair besluit uit hoofde van het 
initiatiefrecht van het Parlement 
krachtens artikel 192 van het EG-Verdrag 
indienen.

Amendement 4
Artikel 39, lid 1 ter (nieuw)

1 ter. Het voorstel wordt ingediend bij de 
Voorzitter, die het ter behandeling naar de 
bevoegde commissie verwijst. 
Voorafgaand aan de verwijzing wordt het 
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voorstel in die officiële talen vertaald die 
de voorzitter van de desbetreffende 
commissie voor een summiere 
behandeling noodzakelijk acht. De 
commissie besluit binnen drie maanden 
na de verwijzing en na de indiener van het 
voorstel te hebben gehoord, over het 
verdere verloop van de procedure.

Besluit de commissie het voorstel 
overeenkomstig de procedure van artikel 
45 aan het Parlement voor te leggen, dan 
wordt de indiener van het voorstel in de 
titel van het verslag genoemd.

Amendement 5
Artikel 39, lid 2

2. Alvorens de procedure van artikel 45 op 
gang te brengen, vergewist de bevoegde 
commissie zich ervan dat een dergelijk 
voorstel om één van de volgende redenen 
niet in voorbereiding is: 
a) een dergelijk voorstel is niet 
opgenomen in het jaarlijks programma 
van de wetgevende werkzaamheden; 
b) de voorbereidingen voor de opstelling 
van een dergelijk voorstel zijn niet 
begonnen of hebben te veel vertraging 
opgelopen; 
c) de Commissie heeft niet positief 
gereageerd op eerdere verzoeken van de 
zijde van de bevoegde commissie of vervat 
in door het Parlement met de meerderheid 
van de uitgebrachte stemmen 
aangenomen resoluties.

Schrappen

Amendement 6
Artikel 45, lid 1

1. Wanneer een commissie, zonder dat haar 
overeenkomstig artikel 179, lid 1 een 
raadpleging of een verzoek om advies ter 
behandeling is voorgelegd, voornemens is 
over een onder haar bevoegdheid vallend 
onderwerp verslag uit te brengen en hierover 
aan het Parlement een ontwerpresolutie voor 
te leggen, heeft zij daarvoor de toestemming 
van de Conferentie van voorzitters nodig. 

1. Wanneer een commissie, zonder dat haar 
overeenkomstig artikel 179, lid 1 een 
raadpleging of een verzoek om advies ter 
behandeling is voorgelegd, voornemens is 
over een onder haar bevoegdheid vallend 
onderwerp verslag uit te brengen en hierover 
aan het Parlement een ontwerpresolutie voor 
te leggen, heeft zij daarvoor de toestemming 
van de Conferentie van voorzitters nodig. 
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Een weigering van deze toestemming moet 
steeds met redenen worden omkleed. 

Een weigering van deze toestemming moet 
steeds met redenen worden omkleed. Betreft 
het een verslag naar aanleiding van een 
voorstel dat door een lid overeenkomstig 
artikel 39, lid 1 bis is ingediend, dan kan 
toestemming alleen worden geweigerd als 
niet aan de voorwaarden in artikel 5 van 
het Statuut van de leden en artikel 192 van 
het EG-Verdrag is voldaan. 

Amendement 7
Artikel 150, lid 6, alinea 1

6. Tenzij het Parlement anders beslist, 
kunnen amendementen slechts in stemming 
worden gebracht wanneer zij in alle 
officiële talen zijn vermenigvuldigd en 
rondgedeeld. Indien ten minste veertig 
leden hiertegen bezwaar maken, kan het 
Parlement niet anders beslissen.

6. Tenzij het Parlement anders beslist, 
kunnen amendementen slechts in stemming 
worden gebracht wanneer zij in alle 
officiële talen zijn vermenigvuldigd en 
rondgedeeld. Indien ten minste veertig 
leden hiertegen bezwaar maken, kan het 
Parlement niet anders beslissen. Het 
Parlement vermijdt beslissingen die ertoe 
zouden leiden dat leden die zich van een 
bepaalde taal bedienen, in 
onaanvaardbare mate worden benadeeld.

Amendement 8
Bijlage I, artikel 2, alinea 1, letter a bis) (nieuw)

a bis) elke bezoldiging die het lid voor de 
uitoefening van een mandaat in een ander 
parlement ontvangt,

Amendement 9
Bijlage I, artikel 4

In afwachting van een statuut voor de 
leden van het Europees Parlement dat de 
verschillende nationale regels vervangt,
zijn de leden ter zake van 
vermogensopgaven onderworpen aan de 
verplichtingen uit hoofde van de wetgeving 
van de lidstaat waarin zij gekozen zijn.

De leden zijn ter zake van 
vermogensopgaven onderworpen aan de 
verplichtingen uit hoofde van de wetgeving 
van de lidstaat waarin zij gekozen zijn.

Amendement 10
Bijlage VII, deel C bis (nieuw)

C bis. Persoonlijke belangenconflicten
Met instemming van het Bureau kan een 
lid krachtens een met redenen omkleed 
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besluit inzage in een document van het 
Parlement worden geweigerd, indien het 
Bureau na het lid gehoord te hebben tot 
de conclusie komt dat inzage tot een 
onaanvaardbare aantasting van de 
institutionele belangen van het Parlement 
of van het openbaar belang zou leiden en 
door het lid verlangd wordt op grond van 
in de privé-sfeer gelegen en persoonlijke 
motieven. Het lid kan tegen een dergelijk 
besluit binnen een maand na 
kennisgeving ervan een bezwaarschrift 
indienen, dat met redenen dient te worden 
omkleed. Over dit bezwaar beslist het 
Parlement zonder debat in de 
vergaderperiode die volgt op de indiening 
ervan.
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Besluit van het Europees Parlement van 9 juli 2008 tot wijziging van artikel 29 van het 
Reglement van het Europees Parlement betreffende de oprichting van fracties 
(2006/2201(REG)) - Verslag Richard Corbett

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel tot wijziging van zijn Reglement (B6-0420/2006),

– gelet op de artikelen 201 en 202 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A6-0206/2008),

1. besluit onderstaande wijziging in zijn Reglement op te nemen;

2. besluit dat deze wijziging op de eerste dag van de eerste vergaderperiode na de Europese 
verkiezingen in het jaar 2009 in werking zal treden;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie
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Amendement 3

Reglement van het Parlement
Artikel 29 – lid 2

Huidige tekst Amendement

2. Een fractie bestaat uit gekozen leden uit 
ten minste een vijfde van de lidstaten. Het 
voor de oprichting van een fractie vereiste 
aantal leden bedraagt ten minste twintig.

2. Een fractie bestaat uit gekozen leden uit 
ten minste een vierde van de lidstaten. Het 
voor de oprichting van een fractie vereiste 
aantal leden bedraagt ten minste 
vijfentwintig.

Amendement 1

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 29 – lid 2 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

2 bis. Indien een fractie niet meer het 
vereiste minimumaantal telt, kan de 
Voorzitter met instemming van de 
Conferentie van voorzitters toestaan dat 
zij blijft voortbestaan tot de volgende 
constituerende vergadering van het 
Parlement, mits aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:
- de leden vertegenwoordigen nog steeds 
ten minste een vijfde van de lidstaten;
- de fractie bestaat reeds sinds meer dan 
een jaar.
De Voorzitter past deze afwijking niet toe 
wanneer er voldoende redenen zijn om te 
vermoeden dat men er misbruik van wil 
maken.
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Ontwerpbesluit van het Europees Parlement over de herziening van het Reglement met 
betrekking tot de verzoekschriftenprocedure (2006/2209(REG))1 - Verslag Gérard Onesta

Het Europees Parlement,

– gezien het schrijven van zijn Voorzitter van 20 juli 20062,

– gelet op de artikelen 201 en 202 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken en het advies van de Commissie 
verzoekschriften (A6-0027/2009),

1. besluit onderstaande wijzigingen in zijn Reglement op te nemen;

2. wijst erop dat deze wijziging op de eerste dag van de eerstvolgende vergaderperiode in 
werking treedt, met uitzondering van de wijziging inzake artikel 193 bis (nieuw), die in 
werking zal treden op de eerste dag na de inwerkingtreding van de desbetreffende 
Verdragsbepaling;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie

Amendement 1

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 191 – lid 2 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

2 bis. Wanneer een verzoekschrift 
ondertekend is door verscheidene 
natuurlijke of rechtspersonen, wijzen de 
ondertekenaars een vertegenwoordiger en 
plaatsvervangende vertegenwoordigers 
aan die met het oog op de uitvoering van 
de navolgende bepalingen als de indieners 
worden beschouwd.
Wanneer geen vertegenwoordiger is 
aangewezen wordt de eerste 
ondertekenaar of een andere geschikte 
persoon als de indiener beschouwd.

                                               
1 Aangezien deze verslagen nog niet behandeld en ter stemming voorgelegd zijn in de plenaire vergadering, 

is onderstaande tekst gebaseerd op het resultaat van de stemming in de Commissie AFCO.
2 PRES-A-COURRIER D(2006)310847.
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Amendement 2

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 191 – lid 2 ter (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

2 ter. Elke indiener kan op elk moment 
zijn steun voor het verzoekschrift 
intrekken.
Wanneer alle indieners hun steun voor 
het verzoekschrift hebben ingetrokken 
komt het verzoekschrift te vervallen.

Motivering

Momenteel voorziet het Reglement niet in de mogelijkheid dat een indiener zijn steun voor een 
verzoekschrift intrekt.

De indieners zouden deze mogelijkheid moeten krijgen overwegende dat er steeds meer 
verzoekschriften met een groot aantal ondertekenaars zijn die vaak veeleer betrekking hebben op 
kwesties van politiek belang dan op een beperkte groep van personen.

Amendement 3

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 191 – lid 3

Bestaande tekst Amendement

3. De verzoekschriften dienen in één van 
de officiële talen van de Europese Unie te 
zijn opgesteld. 

3. De verzoekschriften dienen in een
officiële taal van de Europese Unie te zijn 
opgesteld. 

Verzoekschriften die in een andere taal zijn 
gesteld, worden alleen in behandeling 
genomen als de indiener een in een 
officiële taal van de Europese Unie 
gestelde vertaling of samenvatting heeft 
bijgevoegd. Bij de behandeling door het 
Parlement wordt uitgegaan van deze 
vertaling resp. samenvatting. De 
briefwisseling van het Parlement met de 
indiener van het verzoekschrift wordt 
gevoerd in de officiële taal waarin de 
vertaling resp. samenvatting is gesteld.

Verzoekschriften die in een andere taal zijn 
gesteld, worden alleen in behandeling 
genomen als de indiener een in een 
officiële taal gestelde vertaling heeft 
bijgevoegd. De briefwisseling van het 
Parlement met de indiener van het 
verzoekschrift wordt gevoerd in de 
officiële taal waarin de vertaling is gesteld.

Het Bureau kan besluiten dat 
verzoekschriften en correspondentie met 
indieners kunnen worden opgesteld in 
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andere in een lidstaat gebruikte talen.

Motivering

Het Bureau heeft al besloten dat het Parlement de correspondentie van burgers in het Baskisch, 
Catalaans en Galicisch in deze respectieve talen beantwoordt.

Amendement 4

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 191 – lid 5

Bestaande tekst Amendement

5. De in het algemeen register 
ingeschreven verzoekschriften worden 
door de Voorzitter naar de bevoegde 
commissie verwezen, die moet 
onderzoeken of zij binnen het kader van 
de werkzaamheden van de Europese Unie 
vallen. 

5. De in het algemeen register 
ingeschreven verzoekschriften worden 
door de Voorzitter naar de bevoegde 
commissie verwezen, die moet vaststellen 
of het verzoekschrift al dan niet 
ontvankelijk is  overeenkomstig artikel 
194 van het EG-Verdrag 
Indien de ter zake bevoegde commissie 
niet tot overeenstemming komt over de 
ontvankelijkheid van het verzoekschrift, 
wordt het ontvankelijk verklaard op 
verzoek van ten minste een kwart van de 
leden van de commissie.

Motivering
Het recht om een verzoekschrift tot het Parlement te richten is een essentieel burgerrecht dat op 
het primair recht gebaseerd is en mag niet worden beperkt door een politiek gemotiveerd besluit. 
Het zeer delicate besluit over de ontvankelijkheid van het verzoekschrift wordt dan ook geacht een 
juridisch besluit te zijn, ook al heeft het een aantal politieke aspecten. 
Dit besluit moet bij voorkeur alleen worden genomen met eenstemmigheid van de leden van de 
Commissie. Maar omdat het moeilijk is om in bepaalde politieke kwesties tot eenstemmigheid te 
komen, lijkt het passend om een gekwalificeerde minderheid het recht te verlenen zich te verzetten 
tegen een verklaring van onontvankelijkheid, bij wijze van uitzondering, om een impasse te 
voorkomen.

Amendement 5

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 191 – lid 6

Bestaande tekst Amendement

6. De door de commissie niet ontvankelijk 6. De door de commissie niet ontvankelijk 
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verklaarde verzoekschriften worden ter 
zijde gelegd; de indiener van het 
verzoekschrift wordt met opgave van 
redenen hiervan in kennis gesteld. 

verklaarde verzoekschriften worden ter 
zijde gelegd; de indiener van het 
verzoekschrift wordt met opgave van 
redenen hiervan in kennis gesteld. 
Eventueel kan op alternatieve 
rechtsmiddelen worden gewezen.

Amendement 6

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 191 – lid 7

Bestaande tekst Amendement

7. In dat geval kan de commissie de 
indiener aanbevelen zich tot de bevoegde 
autoriteit van de betrokken lidstaat of van 
de Europese Unie te wenden. 

Schrappen

Amendement 7

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 191 – lid 8

Bestaande tekst Amendement

8. Wordt door de indiener niet om 
vertrouwelijke behandeling van het 
verzoekschrift verzocht, dan wordt het 
ingeschreven in een openbaar register. 

8. Verzoekschriften die zijn geregistreerd 
worden in de regel openbare documenten. 
Om redenen van transparantie kan het 
Europees Parlement de naam van de 
indiener en de inhoud van het 
verzoekschrift publiceren.

Amendement 8

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 191 – lid 8 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

8 bis. Onverminderd de bepalingen van 
lid 8 mogen indieners verzoeken hun 
naam niet te publiceren ter bescherming 
van hun privacy, in welk geval het 
Europees Parlement dit verzoek dient in te 
willigen.
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Wanneer de klacht van de indiener om 
redenen van anonimiteit niet kan worden 
behandeld, wordt de indiener 
geraadpleegd over de vraag welke verdere 
stappen moeten worden ondernomen.

Amendement 9

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 191 – lid 8 ter (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

8 ter. Indieners mogen om vertrouwelijke 
behandeling van hun verzoekschrift 
vragen, in welk geval het Europees 
Parlement passende maatregelen treft om 
ervoor te zorgen dat de inhoud niet 
openbaar wordt gemaakt. Indieners 
worden op de hoogte gebracht van de 
precieze voorwaarden waaronder deze 
bepalingen van toepassing zijn.

Amendement 10

Reglement van het Europees Parlement+
Artikel 192 – lid -1 (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

-1. Ontvankelijke verzoekschriften worden 
door de ter zake bevoegde commissie 
behandeld in het kader van haar normale 
activiteiten, ofwel met een discussie op 
een reguliere vergadering, ofwel per 
schriftelijke procedure. Indieners kunnen 
worden uitgenodigd deel te nemen aan 
een vergadering van de commissie indien 
hun verzoekschrift op de betreffende 
vergadering zal worden besproken; tevens 
mogen zij verzoeken op de vergadering 
aanwezig te zijn. De voorzitter bepaalt of 
de indieners het woord mogen voeren.
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Amendement 11

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 192 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

1. De bevoegde commissie kan besluiten 
om over de door haar ontvankelijk 
verklaarde verzoekschriften verslagen op 
te stellen of anderszins een standpunt in te
nemen.

1. De commissie kan besluiten om over 
een ontvankelijk verklaard verzoekschrift 
een initiatiefverslag overeenkomstig 
artikel 45, lid 1, op te stellen of een 
beknopte ontwerpresolutie in het 
Parlement  in te dienen, tenzij de 
Conferentie van voorzitters hiertegen 
bezwaar maakt. Deze ontwerpresoluties 
worden uiterlijk 8 weken na goedkeuring 
ervan in de commissie ingeschreven op de 
ontwerpagenda van de vergaderperiode. 
Zij worden bij één enkele stemming en 
zonder debat in stemming gebracht, tenzij 
de Conferentie van voorzitters bij wijze 
van uitzondering besluit artikel 131 bis 
toe te passen.

De commissie kan, in het bijzonder voor
verzoekschriften waarmee een wijziging
van het geldende recht wordt beoogd,
overeenkomstig artikel 46 het advies van 
een andere commissie inwinnen.

De commissie kan, overeenkomstig artikel 
46 en Bijlage VI, het advies inwinnen van 
andere commissies die speciale 
bevoegdheden op het gebied in kwestie 
hebben.

Amendement 12

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 192 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

2. Er wordt een elektronisch register 
ingesteld, waarin de burgers hun 
elektronische handtekening kunnen 
plaatsen onder een ontvankelijk verklaard 
en in het register ingeschreven 
verzoekschrift om zich aldus bij de eerste 
indiener aan te sluiten. 

2. Er wordt een elektronisch register 
ingesteld, waarin de burgers hun 
elektronische handtekening kunnen 
plaatsen onder een ontvankelijk verklaard 
en in het register ingeschreven 
verzoekschrift om zich aldus bij de eerste 
indiener aan te sluiten, of kunnen 
aangeven dat zij hun steun voor een 
verzoekschrift intrekken. 
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Amendement 13

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 192 – lid 3

Bestaande tekst Amendement

3. Voor de behandeling van 
verzoekschriften of voor de vaststelling 
van feiten kan de commissie rekwestranten 
horen, algemene hoorzittingen beleggen 
of onderscheidenlijk aan leden opdracht 
geven om ter plaatse de feiten vast te 
stellen.

3. Voor het onderzoek van 
verzoekschriften, de vaststelling van feiten
of het zoeken van oplossingen kan de 
commissie informatiebezoeken aan de 
betreffende lidstaat of regio afleggen.

Verslagen van deze bezoeken worden door 
de deelnemers aan het bezoek opgesteld. 
Ze worden door de commissie 
goedgekeurd en toegezonden aan de 
Voorzitter.

Amendement 14

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 192 – lid 4

Bestaande tekst Amendement

4. Ter voorbereiding van haar advies kan 
de commissie de Commissie verzoeken, 
documenten en inlichtingen te 
verstrekken en toegang te verschaffen tot 
haar diensten.

4. De commissie kan de Commissie 
verzoeken haar bij te staan, met name 
door haar nadere bijzonderheden met 
betrekking tot de toepassing of de 
naleving van het Gemeenschapsrecht te 
geven en haar alle inlichtingen en 
documenten betreffende het onderwerp 
van het verzoekschrift te verstrekken. 
Vertegenwoordigers van de Commissie 
worden verzocht aan de vergaderingen 
van de commissie deel te nemen.

Amendement 15

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 192 – lid 5

Bestaande tekst Amendement

5. De commissie legt eventueel aan het 
Parlement ontwerpresoluties over de door 

5. De commissie kan de Voorzitter 
verzoeken haar advies of aanbeveling 
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haar behandelde verzoekschriften voor. voor verdere actie of antwoord toe te 
zenden aan de Commissie, de Raad of de 
autoriteit van de betreffende lidstaat. 

De commissie kan eveneens verzoeken dat 
haar advies door de Voorzitter van het 
Parlement aan de Commissie of aan de 
Raad wordt toegezonden.

Amendement 16

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 192 – lid 7

Bestaande tekst Amendement

7. De Voorzitter brengt de indieners van 
de verzoekschriften op de hoogte van de 
hierover genomen beslissingen en van de 
motivering ervan. 

7. De indieners worden op de hoogte 
gebracht van de door de commissie 
genomen beslissingen, alsmede van de 
redenen op grond waarvan die 
beslissingen zijn genomen.
Wanneer de behandeling van een 
ontvankelijk verzoekschrift is afgerond, 
wordt het als afgesloten aangemerkt en 
wordt de indiener hiervan op de hoogte 
gesteld.

Amendement 17

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 193 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 193 bis
Burgerinitiatief

Wanneer het Parlement ervan in kennis 
wordt gesteld dat de Commissie is 
verzocht een wetgevingsvoorstel krachtens 
artikel 11, lid 4, van het EU-Verdrag in te 
dienen, gaat de Commissie 
verzoekschriften na of een en ander 
gevolgen kan hebben voor haar 
werkzaamheden; in voorkomend geval 
stelt zij de indieners die verzoekschriften 
hebben ingediend over hiermee 
samenhangende onderwerpen, hiervan in 
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kennis.

Motivering

Dit amendement kan niet juridisch in werking treden vóór de inwerkingtreding van het Verdrag 
van Lissabon.
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Besluit van het Europees Parlement van 22 mei 2007 tot wijziging van artikel 47 van het 
Reglement van het Europees Parlement "Nauwere samenwerking tussen commissies" 
(2007/2016(REG)) - Verslag Richard Corbett 

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel tot wijziging van zijn Reglement (B6-0461/2006),

– gelet op de artikelen 201 en 202 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A6-0139/2007),

1. besluit onderstaande wijziging in zijn Reglement op te nemen;

2. wijst erop dat deze wijziging op de eerste dag van de eerstvolgende vergaderperiode in 
werking treedt;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie.
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Bestaande tekst Amendementen

Amendement 3
Artikel 47

Nauwere samenwerking tussen
commissies

Medeverantwoordelijke commissies

Indien de Conferentie van voorzitters van 
mening is dat een vraagstuk bijna in gelijke 
mate onder de bevoegdheid van twee 
commissies valt, of indien verschillende 
gedeelten van het vraagstuk onder de 
bevoegdheid van twee verschillende
commissies vallen, is artikel 46 van 
toepassing met de volgende aanvullende 
bepalingen: 

Indien bij de Conferentie van voorzitters 
een competentieconflict aanhangig is 
gemaakt overeenkomstig artikel 179, lid 2 
of artikel 45 en de Conferentie van 
voorzitters op grond van bijlage VI van 
het Reglement van mening is dat het
vraagstuk bijna in gelijke mate onder de 
bevoegdheid van twee of meer commissies 
valt, of dat verschillende gedeelten van het 
vraagstuk onder de bevoegdheid van twee 
of meer commissies vallen, is artikel 46 
van toepassing met de volgende 
aanvullende bepalingen: 

- de twee commissies stellen het tijdschema 
in onderling overleg vast; 

- de betrokken commissies stellen het 
tijdschema in onderling overleg vast; 

- de rapporteur en de rapporteur voor 
advies trachten het onderling eens te 
worden over de aan hun commissies voor 
te stellen teksten en over hun standpunt ten 
aanzien van amendementen; 

- de rapporteur en de rapporteurs voor 
advies houden elkaar op de hoogte en 
trachten het onderling eens te worden over 
de aan hun commissies voor te stellen 
teksten en over hun standpunt ten aanzien 
van amendementen; 

- de voorzitters, de rapporteur en de 
rapporteurs voor advies trachten het 
onderling eens te worden over onderdelen 
van de tekst die onder hun exclusieve of 
gezamenlijke bevoegdheid vallen en 
onderling de precieze voorwaarden van 
hun samenwerking overeen te komen;

- de ten principale bevoegde commissie 
neemt de amendementen van de
medeadviserende commissie zonder 
stemming over voorzover deze betrekking 
hebben op vraagstukken die naar de 
mening van de voorzitter van de ten 
principale bevoegde commissie op grond 
van bijlage VI en na raadpleging van de 
voorzitter van de medeadviserende
commissie onder de bevoegdheid van de 

- de ten principale bevoegde commissie 
neemt de amendementen van een 
medeverantwoordelijke commissie zonder 
stemming over voorzover deze betrekking 
hebben op vraagstukken die naar de 
mening van de voorzitter van de ten 
principale bevoegde commissie op grond 
van bijlage VI en na raadpleging van de 
voorzitter van de medeverantwoordelijke 
commissie onder de exclusieve
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medeadviserende commissie vallen, en 
voorzover deze niet in strijd zijn met 
andere delen van het verslag. 

bevoegdheid van de medeadviserende 
commissie vallen, en voorzover deze niet 
in strijd zijn met andere delen van het 
verslag. Indien er op basis van het derde 
streepje een akkoord wordt bereikt, 
houden de voorzitters van de ten 
principale bevoegde commissies hiermee 
rekening;"

- ingeval er een bemiddelingsprocedure 
voor het voorstel komt, maakt de 
rapporteur voor advies van een 
medeverantwoordelijke commissie deel uit 
van de delegatie van het Parlement.
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Ontwerpverslag over de algemene herziening van het Reglement van het Parlement 
(2007/2124(REG)) - Verslag Richard Corbett

Dit ontwerpverslag was nog niet aangenomen op het moment van de sluiting van de redactie van 
deze versie van het overzicht van de werkzaamheden in de zittingsperiode. Het verslag zal na de 
stemming in de plenaire vergadering worden opgenomen in een bijgewerkte versie van dit 
document.
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Besluit van het Europees Parlement van 8 juli 2008 tot wijziging van het Reglement van het 
Europees Parlement ter zake van de goedkeuring van de Commissie (2007/2128(REG)) -
Verslag Andrew Duff 

Het Europees Parlement,

– gezien het schrijven van zijn Voorzitter van 14 december 2006,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 1 december 2005 over de richtsnoeren voor de 
goedkeuring van de Europese Commissie1,

– gelet op de artikelen 201 en 202 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A6-0198/2008),

1. besluit onderstaande wijzigingen in zijn Reglement op te nemen;

2. wijst erop dat deze wijzigingen op de eerste dag van de eerstvolgende vergaderperiode in 
werking treden;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie.

                                               
1 PB C 285 E van 22.11.2006, blz. 137.
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Amendement 1

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 99 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

2. Elke commissie verzoekt de 
voorgedragen kandidaat een verklaring af 
te leggen en vragen te beantwoorden. 

2. De bevoegde commissie of commissies 
verzoeken de kandidaat-commissaris een 
verklaring af te leggen en vragen te 
beantwoorden. De hoorzittingen worden 
georganiseerd op een zodanige wijze dat 
de kandidaat-commissarissen het 
Parlement alle relevante informatie 
kunnen verstrekken. De bepalingen 
betreffende de organisatie van de 
hoorzittingen worden vastgelegd in een 
bijlage bij het Reglement1.
___________
1 Zie bijlage XVI ter.

Amendement 2

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 99 – lid 6

Bestaande tekst Amendement

6. Bij wijziging van de toewijzing van de 
portefeuilles in de Commissie tijdens het
mandaat worden de commissarissen 
verzocht te verschijnen voor de voor hun 
werkgebied bevoegde commissies.

6. In geval van een ingrijpende 
herschikking van de portefeuilles in de 
Commissie gedurende haar ambtstermijn,
het voorzien in een vacature of de 
benoeming van een nieuwe commissaris 
ingevolge de toetreding van een nieuwe 
lidstaat, worden de betrokken
commissarissen  overeenkomstig lid 2 
verzocht te verschijnen voor de voor hun 
werkgebied bevoegde commissies.

Amendement 3

Reglement van het Europees Parlement
Bijlage XVI ter (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

BIJLAGE XVI ter
Richtsnoeren voor de goedkeuring van de 
Commissie
1. Aan het goedkeuringsvotum door het 
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Parlement van de gehele Commissie als 
college liggen de volgende beginselen, 
criteria en modaliteiten ten grondslag:
(a) Beoordelingsbasis
Het Parlement beoordeelt de kandidaat-
commissarissen op grond van hun 
algemene bekwaamheid, Europese inzet 
en onafhankelijkheid. Het beoordeelt hun 
kennis van de desbetreffende portefeuille 
en de communicatieve vaardigheden.
Het Parlement houdt in het bijzonder 
rekening met het genderevenwicht. Het 
kan een uitspraak doen over de verdeling 
van de portefeuilleverantwoordelijkheden 
door de verkozen voorzitter.
Het Parlement kan alle informatie 
inwinnen die relevant is om tot een besluit 
over de bekwaamheid van de kandidaat-
commissarissen te komen. Het verwacht 
volledige openbaarmaking van informatie 
betreffende hun financiële belangen.
(b) Hoorzittingen
Elke kandidaat-commissaris wordt 
verzocht om voor een hoorzitting voor de 
bevoegde commissie of commissies te 
verschijnen. De hoorzittingen zijn 
openbaar.
De hoorzittingen worden gezamenlijk 
door de Conferentie van voorzitters en de 
Conferentie van commissievoorzitters 
georganiseerd. In gevallen waarin 
portefeuilles elkaar overlappen worden 
passende regelingen getroffen om de 
relevante commissies bij de procedure te 
betrekken. Er kunnen zich drie gevallen 
voordoen:
(i) de portefeuille van de kandidaat-
commissaris valt onder het werkterrein 
van een enkele commissie; in dat geval 
wordt de kandidaat-commissaris alleen 
door die commissie gehoord;
(ii) de portefeuille van de kandidaat-
commissaris valt in min of meer gelijke 
proporties onder de werkterreinen van 
meerdere commissies; in dat geval wordt 
de kandidaat-commissaris door die 
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commissies gezamenlijk gehoord;
(iii) de portefeuille van de kandidaat-
commissaris valt grotendeels onder het 
werkterrein van een enkele commissie en 
slechts zijdelings onder de werkterreinen 
van een of meer andere commissies; in 
dat geval wordt de kandidaat-commissaris 
gehoord door de ten principale bevoegde 
commissie die de andere commissie of 
commissies uitnodigt om aan de 
hoorzitting deel te nemen.
De verkozen voorzitter van de Commissie 
wordt uitvoerig geraadpleegd over de 
organisatie.
De commissies leggen de kandidaat-
commissarissen tijdig voor de 
hoorzittingen schriftelijke vragen voor. 
Het aantal inhoudelijke schriftelijke 
vragen wordt beperkt tot vijf per bevoegde 
commissie.
De hoorzittingen vinden plaats in 
omstandigheden en onder voorwaarden 
die waarborgen dat de kandidaat-
commissarissen een gelijke en eerlijke 
mogelijkheid krijgen om zichzelf en hun 
standpunten te presenteren.
De kandidaat-commissarissen worden 
verzocht een inleidende mondelinge 
verklaring af te leggen van ten hoogste 
twintig minuten. De hoorzittingen zijn 
bedoeld om een brede politieke dialoog 
tussen de kandidaat-commissarissen en de 
leden op gang te brengen. Voor het einde 
van de hoorzitting worden de kandidaat-
commissarissen in de gelegenheid gesteld 
om een korte afsluitende verklaring af te 
leggen.
(c) Evaluatie
Binnen 24 uur wordt een video-opname 
met index van de hoorzittingen openbaar 
gemaakt.
Na de hoorzittingen komen de commissies 
onverwijld bijeen om een evaluatie te 
maken van de afzonderlijke kandidaat-
commissarissen. Deze vergaderingen 
vinden met gesloten deuren plaats. De 
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commissies worden verzocht te verklaren 
of zij de kandidaat-commissarissen 
geschikt achten om zitting te nemen in het 
college en de hen toebedachte taken te 
vervullen. Indien een commissie ten 
aanzien van elk van deze punten geen 
consensus weet te bereiken, legt de 
voorzitter beide punten ten slotte bij 
geheime stemming ter fine van een besluit 
aan de commissie voor. De 
evaluatieverklaringen van de commissies 
worden openbaar gemaakt en 
gepresenteerd in een gezamenlijke 
vergadering van de Conferentie van 
voorzitters en de Conferentie van 
commissievoorzitters die met gesloten 
deuren plaatsvindt. Na een 
gedachtewisseling verklaren de 
Conferentie van voorzitters en de 
Conferentie van commissievoorzitters de 
hoorzittingen voor gesloten, tenzij zij 
besluiten extra informatie in te winnen.
De verkozen voorzitter van de Commissie 
presenteert het gehele college van 
kandidaat-commissarissen en hun 
programma in een plenaire vergadering 
van het Parlement, waarvoor alle leden 
van de Raad worden uitgenodigd. De 
presentatie wordt gevolgd door een debat. 
Fracties of ten minste veertig leden 
kunnen ontwerpresoluties indienen tot 
besluit van het debat overeenkomstig 
artikel 103, leden 3, 4 en 5. Na de 
stemming over de ontwerpresolutie stemt 
het Parlement over de vraag of het al dan 
niet zijn goedkeuring hecht aan de 
benoeming van de verkozen voorzitter en 
de kandidaat-commissarissen als college. 
Het Parlement besluit bij meerderheid van 
de uitgebrachte stemmen bij hoofdelijke 
stemming. Het kan de stemming tot de 
volgende vergadering uitstellen.
2. Indien tijdens de ambtstermijn van de 
Commissie haar samenstelling wordt 
gewijzigd of een ingrijpende herschikking 
van de portefeuilles plaatsvindt, zijn de 
volgende modaliteiten van toepassing:
(a) Wanneer een plaats vacant wordt door 
ontslagneming, gedwongen terugtreden of 
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overlijden, nodigt het Parlement 
onverwijld de kandidaat-commissaris uit 
om deel te nemen aan een hoorzitting 
onder dezelfde voorwaarden als die welke 
zijn vastgesteld in paragraaf 1.
(b) In geval van toetreding van een 
nieuwe lidstaat nodigt het Parlement de 
kandidaat-commissaris uit om deel te 
nemen aan een hoorzitting onder dezelfde 
voorwaarden als die welke zijn vastgesteld 
in paragraaf 1.
(c) In geval van een ingrijpende 
herschikking van portefeuilles worden de 
betrokken commissarissen uitgenodigd 
om voor het aanvaarden van hun nieuwe 
verantwoordelijkheden voor de bevoegde 
commissies te verschijnen.
In afwijking van de procedure in 
paragraaf 1, letter (c), derde alinea, vindt 
goedkeuring ter plenaire vergadering van 
de benoeming van een enkele commissaris  
bij geheime stemming plaats. 
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Besluit van het Europees Parlement van 13 november 2007 tot wijziging van artikel 23 van 
het Reglement van het Europees Parlement betreffende de samenstelling van de Conferentie 
van voorzitters (2007/2066(REG)) - Verslag Georgios Papastamkos 

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel tot wijziging van zijn Reglement (B6-0039/2007),

– gelet op artikel 202 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A6-0355/2007),

1. besluit onderstaande wijziging in zijn Reglement op te nemen;

2. wijst erop dat deze wijziging op de eerste dag van de eerstvolgende vergaderperiode in 
werking treedt;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie.

Bestaande tekst Amendement

Amendement 1
Artikel 23, lid 2

2. De niet-ingeschrevenen vaardigen twee
van hen af naar de vergaderingen van de 
Conferentie van voorzitters, waaraan zij
zonder stemrecht deelnemen.

2. De niet-ingeschrevenen vaardigen één
van hen af om zonder stemrecht aan de 
vergaderingen van de Conferentie van 
voorzitters deel te nemen.
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Besluit van het Europees Parlement van 24 oktober 2007 tot wijziging van artikel 173 van en 
invoeging van artikel 173 bis in het Reglement van het Europees Parlement betreffende het 
volledig verslag en het audiovisueel verslag (2007/2137(REG)) - Verslag Richard Corbett 

Het Europees Parlement,

– gezien het schrijven van zijn Voorzitter van 12 april 2007,

– gelet op de artikelen 201 en 202 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A6-0354/2007),

1. besluit onderstaande wijzigingen in zijn Reglement op te nemen;

2. wijst erop dat deze wijzigingen op de eerste dag van de eerstvolgende vergaderperiode in 
werking treedt;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie.
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Bestaande tekst Amendementen

Amendementen 2, 7 en 8
Artikel 173

1. Van elke vergadering wordt een volledig 
verslag in de officiële talen opgesteld.

1. Van elke vergadering wordt een volledig 
verslag in alle officiële talen opgesteld.

2. De sprekers zijn verplicht de tekst van 
hun redevoeringen aan het secretariaat terug 
te zenden uiterlijk op de dag volgende op 
die waarop zij deze ontvangen hebben.

2. De sprekers zijn verplicht  correcties op 
de tekst van hun redevoeringen binnen een 
week aan het secretariaat terug te zenden. 

3. Het volledig verslag wordt gepubliceerd 
als bijlage bij het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

3. Het volledig verslag wordt gepubliceerd 
als bijlage bij het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

4. Leden kunnen erom verzoeken dat 
uittreksels uit het volledig verslag op korte 
termijn worden vertaald.

Amendementen 3, 6 en 9
Artikel 173 bis (nieuw)

Artikel 173 bis
Audiovisueel verslag van de vergaderingen
Onmiddellijk na de vergadering wordt een 
audiovisueel verslag, met inbegrip van de 
geluidsopnames van alle tolkencabines, 
gemaakt en op internet gezet. 
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Résolution législative du Parlement européen du 9 octobre 2008 sur l'insertion, dans le 
règlement du Parlement européen, d'un article 202 bis concernant l'utilisation par le 
Parlement des symboles de l'Union (2007/2240(REG)) - Rapport Carlos Carnero González

Het Europees Parlement,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 11 juli 2007 over de bijeenroeping van de 
Intergouvernementele Conferentie1, inzonderheid artikel 23 daarvan,

– gezien het schrijven van zijn Voorzitter van 12 september 2007,

– gezien het belang van symbolen om de verbondenheid van de burger met de Europese Unie te 
bevestigen en om een Europese identiteit tot stand te brengen die een aanvulling vormt op de 
nationale identiteiten van de lidstaten,

– overwegende dat de symbolen al meer dan 30 jaar worden gebruikt door alle Europese 
instellingen en door de Europese Raad in 19852 formeel zijn goedgekeurd,

– gelet op de artikelen 201 en 202 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A6-0347/2008),

1. besluit onderstaande wijziging in zijn Reglement op te nemen;

2. wijst erop dat deze wijziging op de eerste dag van de eerstvolgende vergaderperiode in 
werking treedt;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie.

                                               
1 PB C 175 E van 10.7.2008, blz. 347.
2 Europese Raad van Milaan, 28 en 29 juni 1985.
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Amendement 1

Reglement van het Europees Parlement
Titel XIII – Diverse bepalingen – artikel 202 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 202 bis
De symbolen van de Unie

1. Het Parlement erkent en voert de 
volgende symbolen van de Unie:
− de vlag met een cirkel van twaalf 
gouden sterren op een blauw veld;
− de hymne ontleend aan de "Ode aan de 
Vreugde" uit de negende symfonie van 
Ludwig van Beethoven;
− het devies "In verscheidenheid 
verenigd". 
2. Het Parlement viert op 9 mei de "Dag 
van Europa".
3. De vlag hangt uit in alle gebouwen van 
het Parlement en ter gelegenheid van 
officiële gebeurtenissen. De vlag wordt 
gebruikt in elke vergaderruimte van het 
Parlement.
4. De hymne wordt gespeeld bij de 
opening van elke constituerende 
vergadering en bij andere plechtige 
vergaderingen, met name ter 
verwelkoming van staatshoofden en 
regeringsleiders of van nieuwe leden na 
uitbreidingen.
5. Het devies staat op officiële 
documenten van het Parlement.
6. Het Bureau bestudeert verder gebruik 
van de symbolen binnen het Parlement. 
Het Bureau stelt gedetailleerde 
bepalingen vast voor de tenuitvoerlegging 
van dit artikel.
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Besluit van het Europees Parlement van 8 mei 2008 tot wijziging van artikel 81 van het 
Reglement van het Europees Parlement betreffende uitvoeringsmaatregelen 
(2008/2027(REG)) - Verslag Monica Frassoni

Het Europees Parlement,

– gezien de brief van zijn Voorzitter van 27 maart 2008 vergezeld van het 
Interinstitutioneel Akkoord zoals goedgekeurd door de Conferentie van voorzitters op 
12 december 2007,

– gelet op het Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement en de 
Commissie betreffende de wijze van toepassing van Besluit 1999/468/EG van de 
Raad tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de 
Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden, gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG1,

– gelet op de artikelen 120, lid 2, 201 en 202 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A6-0108/2008),

1. besluit onderstaande wijziging in zijn Reglement op te nemen;

2. wijst erop dat deze wijziging op de eerste dag van de eerstvolgende vergaderperiode in 
werking treedt;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie.

                                               
1 Aangenomen teksten van 8 mei 2008, P6_TA(2008)0189.
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Amendement 1

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 81 – lid 4 – letter a 

Bestaande tekst Amendement

(a) de termijn voor toetsing gaat in, zodra 
het ontwerp van maatregelen in alle 
officiële talen aan het Parlement is 
voorgelegd; 

(a) de termijn voor toetsing gaat in, zodra 
het ontwerp van maatregelen in alle 
officiële talen aan het Parlement is 
voorgelegd. Wanneer kortere termijnen 
gelden (artikel 5 bis, lid 5, letter b van 
Besluit 1999/468/EG van de Raad tot 
vaststelling van de voorwaarden voor de 
uitoefening van de aan de Commissie 
verleende uitvoeringsbevoegdheden) en in 
geval van dwingende urgente redenen 
(artikel 5 bis, lid 6 van Besluit 
1999/468/EG) gaat de termijn voor 
toetsing in op de datum van ontvangst 
door het Parlement van het definitieve 
ontwerp van uitvoeringsmaatregelen in de 
talenversies waarin het aan de leden van 
het overeenkomstig Besluit 1999/468/EG 
opgerichte comité is voorgelegd, tenzij de 
voorzitter van de bevoegde commissie 
hiertegen bezwaar maakt. Artikel 138 is in 
dit geval niet van toepassing;
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Besluit van het Europees Parlement van 8 juli 2008 tot wijziging van het Reglement van het 
Europees Parlement in verband met de voorstellen van de Werkgroep parlementaire 
hervorming inzake de werkzaamheden van de plenaire vergadering en initiatiefverslagen 
(2007/2272(REG)) - Verslag Richard Corbett

Het Europees Parlement,

– gezien de besluiten van de Conferentie van voorzitters van 25 oktober en 12 december 2007,

– gezien het schrijven van zijn Voorzitter van 15 november 2007 en dat van 31 januari 2008,

– gezien het eerste tussentijdse verslag van de Werkgroep parlementaire hervorming over 'De 
plenaire vergadering en het rooster van de werkzaamheden', dat op 6 september 2007 is 
voorgelegd aan de Conferentie van voorzitters en de conclusies in dat verslag over de 
initiatiefverslagen,

– gelet op artikel 199 van het EG-Verdrag,

– gelet op de artikelen 201 en 202 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A6-0197/2008),

1. besluit onderstaande wijzigingen in zijn Reglement op te nemen;

2. wijst erop dat deze wijzigingen op de eerste dag van de eerstvolgende vergaderperiode in 
werking treden, met uitzondering van punten 2 en 3 van de nieuwe bijlage IIbis, die in werking 
treden op de eerste dag van de zittingsperiode die in juli 2009 van start gaat; wijst erop dat 
artikel 45, lid 1 bis eveneens geldt voor verslagen waarvoor reeds vóór de inwerkingtreding 
van deze bepaling toestemming is verleend;

3. besluit dat amendement 5 betreffende artikel 39, lid 2 in zijn besluit van 13 november 2007 
over de wijziging van het Reglement in verband met het Statuut van de leden1 in werking 
treedt op de eerste dag van de eerst volgende vergaderperiode;

4. besluit overeenkomstig artikel 204, c) het besluit van de Conferentie van voorzitters over de 
regels en praktische modaliteiten betreffende initiatiefverslagen als gewijzigd bij zijn besluiten 
van 12 december 2007 en 14 februari 2008 te publiceren als bijlage bij het Reglement; gelast 
zijn Secretaris-generaal deze bijlage overeenkomstig toekomstige besluiten van de Conferentie 
van voorzitters in dezen, aan te passen;

5. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie.

                                               
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0500.
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Amendement 1

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 38 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 38 bis
Recht van initiatief dat het Parlement 
krachtens de Verdragen is toegekend

In de gevallen waarin het Parlement 
krachtens de Verdragen het recht van 
initiatief is toegekend, kan de bevoegde 
commissie besluiten een initiatiefverslag 
op te stellen.
Het verslag omvat:
a) een ontwerpresolutie;
b) in voorkomend geval, een 
ontwerpbesluit of ontwerpvoorstel;
c) een toelichting, in voorkomend geval 
vergezeld van een financieel 
memorandum.
Indien voor de aanneming van een besluit 
door het Parlement de goedkeuring of de 
instemming van de Raad en het advies of 
de instemming van de Commissie is 
vereist, kan het Parlement na de 
stemming over het voorgestelde besluit, en 
op voorstel van de rapporteur, besluiten 
de stemming over de ontwerpresolutie uit 
te stellen totdat de Raad of de Commissie 
hun standpunt kenbaar hebben gemaakt.

Amendement 2

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 45 – lid 1 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

1 bis. Het Parlement behandelt in 
initiatiefverslagen neergelegde 
ontwerpresoluties volgens de korte-
presentatieprocedure als uiteengezet in 
artikel 131 bis. Amendementen op deze 
resoluties zijn niet ontvankelijk voor 
behandeling ter plenaire vergadering, 
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tenzij zij door de rapporteur worden 
ingediend om rekening te houden met 
nieuwe informatie. Overeenkomstig 
artikel 151, lid 4 kunnen evenwel 
alternatieve ontwerpresoluties worden 
ingediend. Dit lid is niet van toepassing, 
wanneer het onderwerp van het verslag in 
het kader van een debat van prioritair 
belang ter plenaire vergadering wordt 
behandeld, wanneer het verslag 
overeenkomstig het initiatiefrecht uit 
hoofde van artikel 38 bis of 39 wordt 
opgesteld, of wanneer het verslag kan 
worden aangemerkt als een beleidsverslag 
overeenkomstig de door de Conferentie 
van voorzitters vastgestelde criteria1.
__________
1 Zie desbetreffend besluit van de Conferentie 
van voorzitters, als opgenomen in bijlage [...] 
bij het Reglement.

Amendement 3

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 45 – lid 2 – alinea 1 

Bestaande tekst Amendement

2. Het bepaalde in dit artikel is mutatis 
mutandis van toepassing in de gevallen 
waarin de Verdragen het Parlement het 
recht van initiatief toekennen

2. Indien het onderwerp van het verslag 
onder het in artikel 38bis bedoelde 
initiatiefrecht valt, kan toestemming 
uitsluitend worden geweigerd op grond 
van het feit dat niet aan de voorwaarden 
in de Verdragen wordt voldaan.

Amendement 4

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 45 – lid 2 – alinea 2 

Bestaande tekst Amendement

In dergelijke gevallen neemt de 
Conferentie van voorzitters binnen twee 
maanden een besluit.

2 bis. In de in de artikelen 38 bis en 39 
bedoelde gevallen neemt de Conferentie 
van voorzitters binnen twee maanden een 
besluit.

Amendement 5

Reglement van het Europees Parlement
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Artikel 110 – lid 1 

Bestaande tekst Amendement

1. Ieder lid kan de Raad of de Commissie 
vragen stellen met verzoek om schriftelijk 
antwoord. Voor de inhoud van de vragen 
zijn uitsluitend de vraagstellers 
verantwoordelijk. 

1. Ieder lid kan in overeenstemming met 
de richtsnoeren vastgesteld in een bijlage 
bij dit Reglement1de Raad of de 
Commissie vragen stellen met verzoek om 
schriftelijk antwoord. Voor de inhoud van 
de vragen zijn uitsluitend de vraagstellers 
verantwoordelijk. 
__________
1 Zie bijlage II bis.

Amendement 6

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 110 – lid 2 

Bestaande tekst Amendement

2. De vragen worden schriftelijk ingediend 
bij de Voorzitter, die ze aan de betrokken 
instelling doet toekomen. 

2. De vragen worden schriftelijk ingediend 
bij de Voorzitter, die ze aan de betrokken 
instelling doet toekomen. In geval van 
twijfel neemt de Voorzitter een besluit 
over de ontvankelijkheid van een vraag. 
De vraagsteller wordt van dit besluit in 
kennis gesteld.

Amendement 7

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 111 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

 1. Ieder lid kan de Europese Centrale Bank 
vragen stellen met verzoek om schriftelijk 
antwoord. 

1. Ieder lid kan in overeenstemming met 
de richtsnoeren vastgesteld in een bijlage 
bij dit Reglement1de Europese Centrale 
Bank vragen stellen met verzoek om 
schriftelijk antwoord.
____________
1 Zie bijlage II bis.

Amendement 8

Reglement van het Europees Parlement
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Artikel 131 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 131 bis
Korte presentatie

Op verzoek van de rapporteur of op 
voorstel van de Conferentie van 
voorzitters, kan het Parlement ook 
besluiten dat een punt, waarvoor geen 
echt debat nodig is, ter plenaire 
vergadering middels een korte presentatie  
door de rapporteur wordt behandeld. In 
dat geval krijgt de Commissie de 
gelegenheid het woord te voeren en 
hebben de leden het recht om via de 
indiening van een extra schriftelijke 
verklaring overeenkomstig artikel 142, lid 
7, te reageren.

Amendement 9

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 142 – lid 5

Bestaande tekst Amendement

5. De Commissie en de Raad worden 
tijdens het debat over een verslag in de 
regel onmiddellijk gehoord na de inleiding 
door de rapporteur. Bij de behandeling van 
een voorstel van de Commissie verzoekt de 
Voorzitter de Commissie echter eerst het 
woord te voeren voor een korte toelichting 
van het voorstel, en bij de behandeling 
van een tekst van de Raad, desgewenst 
eerst de Raad, in beide gevallen 
onmiddellijk gevolgd door de rapporteur.
Aan de Commissie en de Raad kan 
opnieuw het woord worden verleend, met 
name om te reageren op opmerkingen van 
de leden.

5. De Commissie en de Raad worden 
tijdens het debat over een verslag in de 
regel onmiddellijk gehoord na de inleiding 
door de rapporteur. Aan de Commissie, de 
Raad en de rapporteur kan opnieuw het 
woord worden verleend, met name om te 
reageren op opmerkingen van de leden. 

Amendement 10

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 151 - lid 4
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Bestaande tekst Amendement

4. Een fractie kan een alternatieve 
ontwerpresolutie indienen ter vervanging 
van een in een commissieverslag 
voorgestelde niet-
wetgevingsontwerpresolutie.

4. Een fractie of ten minste veertig leden 
kunnen een alternatieve ontwerpresolutie 
indienen ter vervanging van een in een 
commissieverslag voorgestelde niet-
wetgevingsontwerpresolutie.

In dat geval mag de fractie geen 
amendementen indienen op de 
ontwerpresolutie van de bevoegde 
commissie. De ontwerpresolutie van de 
fractie mag niet langer zijn dan de 
ontwerpresolutie van de commissie. Deze 
wordt in één stemming zonder 
amendementen ter plenaire vergadering in 
stemming gebracht. 

In dat geval mogen de fractie of de 
betreffende leden geen amendementen 
indienen op de ontwerpresolutie van de 
bevoegde commissie. De alternatieve 
ontwerpresolutie mag niet langer zijn dan 
de ontwerpresolutie van de commissie. 
Deze wordt in één stemming zonder 
amendementen ter plenaire vergadering in 
stemming gebracht. 

Artikel 103, lid 4 is mutatis mutandis van 
toepassing. 

Amendement 11

Reglement van het Europees Parlement
Bijlage II bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

BIJLAGE II bis
Richtsnoeren voor vragen met verzoek om 
schriftelijk antwoord overeenkomstig de 
artikelen 110 en 111
1. Vragen met verzoek om schriftelijk 
antwoord 
– moeten onder de bevoegdheid en 
verantwoordelijkheid van de betrokken 
instelling vallen en van algemeen belang 
zijn;
– moeten beknopt zijn en een begrijpelijke 
vraag inhouden;
– mogen geen beledigende uitlatingen 
bevatten;
– mogen geen louter persoonlijke 
aangelegenheden betreffen.
2. Wanneer een vraag niet in 
overeenstemming is met deze 
richtsnoeren, dient het secretariaat de 
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vraagsteller van advies inzake de wijze 
waarop de vraag kan worden 
geformuleerd om ontvankelijk te zijn. 
3. Wanneer in de voorgaande zes 
maanden een identieke of soortgelijke 
vraag is gesteld en beantwoord, doet het 
secretariaat de vraagsteller een kopie van
de vorige vraag en van het antwoord 
toekomen. De nieuwe vraag wordt niet 
aan de betrokken instelling voorgelegd, 
tenzij de vraagsteller nieuwe 
ontwikkelingen van betekenis aanvoert of 
nadere informatie wenst te krijgen.
4.Wanneer in een vraag om feitelijke of 
statistische informatie wordt verzocht die 
reeds in de bibliotheek van het Parlement 
beschikbaar is, brengt die dienst dit ter 
kennis van het lid, dat de vraag kan 
intrekken. 
5. Vragen die onderling samenhangende 
onderwerpen betreffen, kunnen 
gezamenlijk worden beantwoord.



PE423.766 390/419 DV\779820NL.doc

NL



Interpretatie van artikel 162, lid 2 van het Reglement (2005/2103(REG)) - Maryline Reynaud
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Interpretatie/wijziging van de regeling ter vergemakkelijking van het oplossen van 
competentieconflicten, met name wat betreft niet-wetgevingsprocedures (2005/2239(REG)) -
Ingo Friedrich
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Interpretatie van artikel 166 van het Reglement (2006/2139(REG)) - Jo Leinen
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Interpretatie van artikel 116 van het Reglement betreffende de schriftelijke verklaringen 
(2007/2170(REG)) - Richard Corbett
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Besluit van het Europees Parlement van 24 september 2008 tot wijziging van artikel 121 van 
het Reglement van het Europees Parlement betreffende procdures voor het Hof van Justitie
(2007/2266(REG)) - Verslag Costas Botopoulos

Het Europees Parlement,

– gezien de brief van de Voorzitter van de Commissie juridische zaken van 26 september 2007,

– gelet op de artikelen 201 en 202 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A6-0324/2008),

1. besluit onderstaande wijziging in zijn Reglement op te nemen;

2. wijst erop dat deze wijziging op de eerste dag van de eerstvolgende vergaderperiode in 
werking treedt;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie.



DV\779820NL.doc 397/419 PE423.766

NL

Amendement 1

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 121 – lid 3 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

3 bis. De Voorzitter dient, na raadpleging 
van de bevoegde commissie, namens het 
Parlement, opmerkingen in, of besluit tot 
tussenkomst in gerechtelijke procedures.
Indien de Voorzitter voornemens is af te 
wijken van de aanbevelingen van de 
bevoegde commissie, stelt hij de 
commissie hiervan in kennis en verwijst 
hij de zaak naar de Conferentie van 
voorzitters, onder vermelding van zijn 
motieven.
Indien de Conferentie van voorzitters van 
mening is dat het Parlement bij wijze van 
uitzondering geen opmerkingen moet 
indienen, of geen besluit moet nemen tot 
tussenkomst bij het Hof van Justitie, bij 
aanvechting van de rechtsgeldigheid van 
een besluit van het Parlement, wordt de 
kwestie onverwijld aan de plenaire 
vergadering voorgelegd.
In noodgevallen kan de Voorzitter 
vrijwaringsmaatregelen nemen, om te 
voldoen aan de door de desbetreffende 
gerechtelijke instantie voorgeschreven 
termijnen. In dergelijke gevallen dient de 
in dit lid voorziene procedure onverwijld
in werking te worden gesteld.
Interpretatie:

Het Reglement verhindert niet dat de bevoegde 
commissie een besluit neemt over passende 
procedures voor de tijdige overlegging van haar 
aanbevelingen in spoedgevallen.
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Décision du Parlement européen du 31 janvier 2008 sur l'interprétation de l'article 19 du 
règlement du Parlement européen, relatif aux fonctions du Président (2008/2016(REG)) -
Rapport Jo Leinen

Le Parlement européen,

– gezien het schrijven van de voorzitter van de Commissie constitutionele zaken van 24 januari 
2008,

– gelet op artikel 201 van zijn Reglement,

– stelt onderstaande interpretatie van artikel 19 van het Reglement vast:

„De krachtens artikel 19, lid 1, verleende bevoegdheden houden ook de bevoegdheid in om een 
halt toe te roepen aan de excessieve indiening van moties, zoals beroepen op het Reglement, 
moties van orde, stemverklaringen en verzoeken om aparte stemming, stemming in onderdelen of 
hoofdelijke stemming, wanneer de Voorzitter ervan overtuigd is dat deze moties duidelijk bedoeld 
zijn om de procedures in het Parlement langdurig en ernstig te verstoren of afbreuk te doen aan de 
rechten van andere leden.”

1. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie.
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Besluit van het Europees Parlement van 2 september 2008 over de interpretatie van artikel 
182 van het Reglement betreffende het involveren van de voorzitters van de subcomissies 
(2008/2075(REG))- Verslag Mauro Zani

Het Europees Parlement,

− gezien het schrijven van 22 juli 2008 van de voorzitter van de Commissie constitutionele 
zaken,

− gezien artikel 201 van zijn Reglement,

1. Stelt onderstaande interpretatie van artikel 182 van het Reglement vast:

"Artikel 182, lid 1, verhindert de voorzitter van de hoofdcommissie niet, maar stelt hem juist 
in staat, de voorzitters van de subcommissies bij de werkzaamheden van het bureau te 
betrekken of hun de mogelijkheid te bieden het debat over agendapunten die specifiek tot het 
werkterrein van de betrokken subcommissie behoren, voor te zitten, op voorwaarde evenwel 
dat het volledige bureau van de commissie van deze werkwijze in kennis wordt gesteld en er 
mee instemt.",

2. Verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie.
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Interpretatie van artikel 179 van het Reglement (2008/2076(REG)) - Jo Leinen
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Besluit van het Europees Parlement van 19 februari 2009 over de interpretatie van artikel 47 
en artikel 149, lid 4, van het Reglement van het Europees Parlement betreffende 
medeverantwoordelijke commissies en de vaststelling van het quorum (2008/2327(REG)) -
Verslag Jo Leinen

Het Europees Parlement,

− gezien het schrijven van 27 januari 2009 en dat van 13 februari 2009 van de voorzitter van 
de Commissie constitutionele zaken,

− gezien artikel 201 van zijn Reglement,

1. stelt onderstaande interpretatie van artikel 47 van het Reglement vast:
"Samenwerking tussen commissies overeenkomstig de bepalingen van artikel 47 
(medeverantwoordelijke commissies) met het oog op de toetsing van een internationale 
overeenkomst in het kader van artikel 83 is niet mogelijk bij de instemmingsprocedure 
overeenkomstig artikel 75.",

2. stelt onderstaande interpretatie van artikel 149, lid 4 van het Reglement vast:
"De leden die verzocht hebben om vaststelling van het quorum, moeten in de plenaire 
vergaderzaal aanwezig zijn, wanneer het verzoek wordt ingediend.",

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie.
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2009

Place Observations Meeting's dates Minutes' number

Brussels Ordinary 21-22/01 PE 420.040

Brussels Ordinary 09-10/02 PE 423.676 (DE)

Strasbourg Extraordinary 09/03 PE 421.467 (FR)
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ANNEX 3: Opinions adopted by the Committee on Constitutional Affairs for other committees 

Title Rapporteur Procedure
2005 budget: section III - Commission Onesta - Verts/ALE 2004/2001(BUD)

Policy challenges and budgetary means of the enlarged Union 2007-2013 Voggenhuber - Verts/ALE 2004/2209(INI)

Promotion and protection of fundamental rights Guardans Cambó - ALDE 2005/2007(INI)

Implementation of the European Union's information and communication stratety Kaufmann - GUE/NGL 2004/2238(INI)

2006 budget: section III - Commission Stubb - PPE-DE 2005/2001(BUD)

Citizenship of the Union - fourth report Béres - PSE 2005/2060(INI)

European Institute for Gender Equality Pahor - PSE 2005/0017(COD)

Citizens for Europe programme (2007-2013) Esteves - PPE-DE 2005/0041(COD)

European Union Agency for fundamental rights Guardans Cambó - ALDE 2005/0124(CNS)

Compliance with the Charter of Fundamental Rights in Commission legislative 
proposals: methodology for systematic and rigorous monitoring

Ventre - PPE-DE 2005/2169(INI)

Interinstitutional agreement on budgetary discipline and improvement of the 
budgetary discipline

Sousa-Pinto - PSE 2004/2099(ACI)

A Strategy for the simplification of the regulatory environment Reynaud - PSE 2006/2006(INI)

2007 budget: section III - Commission Carnero González - PSE 2006/2018(BUD)

White paper on a European Communication Policy Onesta - Verts/ALE 2006/2087(INI)
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The future of the European Union's own resources Carnero González - PSE 2006/2205(INI)

Assessing Euratom - 50 years of European nuclear energy policy Voggenhuber - Verts/ALE 2006/2230(INI)

Establishment of the European Police Office (EUROPOL) Schöpflin - PPE-DE 2006/0310CNS

2008 Budget - section III Commission
2008 Budget - other sections

Piks - PPE-DE 2007/2019
2007/2019B(BUD)

Institutional and legal implications of the use of "soft law" instruments Dimitrov P. - PPE-DE 2007/2028(INI)

The defence of the prerogatives of the European Parliament before the national 
courts

Leinen - Président 2007/2205(INI)

Budget 2009 - section III Commission Botopoulos - PSE 2008/2026(BUD)

Budget 2009 - other sections Botopoulos - PSE 2008/2026B(BUD)

The financial aspects of the Reform Treaty Lamassoure - PPE-DE 2008/2054(INI)

Better lawmaking 2006 pursuant to Article 9 of the Protocol on the application of 
the principles of subsidiarity and proportionality 

PPE-DE 2008/2045(INI)

Public access to European Parliament, Council and Commission documents Jäätteenmäki - ALDE 2008/0090(COD)

Active Dialogue with Citizens on Europe Kaufmann - GUE/NGL 2008/2224(INI)

The relations between the European Union and the Mediterranean countries Mendez de Vigo - PPE-DE 2008/2231(INI)

Problems and prospects concerning European citizenship Demetriou - PPE-DE 2008/2234(INI)

Budget 2010: section III - Commission Schöpflin - PPE-DE 2009/2002(BUD)
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ANNEX 4: Public hearings and workshop arranged by the Committee on Constitutional Affairs in the 
course of the parliamentary term 

EMPOWERING EU CITIZENS: CHALLENGE FOR EUROPEAN DEMOCRACY 08/12/08

Ce workshop, organisé dans le cadre du rapport de M. Andrzej Wielowieyski, a permis un échange 
de vue avec un panel d'experts sur la problématique de la participation citoyenne à la construction 
européenne. Les présentations des différents experts se sont centrées sur les causes et la recherche 
de pistes pour pallier la crise de légitimité que traverse la construction européenne.

programme

Contributions Andrzej Wielowieyski - working document
Bruno Kaufmann - The Initiative & Referendum Institute

EUROPEAN CITIZENS' INITIATIVE - QUESTIONS OF IMPLEMENTATION 18/09/08

Le workshop sur l'initiative citoyenne, organisé dans le cadre du rapport d’initiative de Mme 
Sylvia-Yvonne Kaufmann, a permis un échange de vue approfondi portant tant sur le contenu que 
sur les modalités de mise en œuvre de cette initiative.

programme summary report

Contributions list of NGO's participants
Jürgen Meyer - Experience of the Convention

WORKSHOP ON PERSPECTIVES OF DEVELOPING THE CIVIL DIALOGUE UNDER 
THE TREATY OF LISBON 03/06/08

L'atelier sur les perspectives de développement du dialogue civil en vertu du Traité de Lisbonne, 
organisé dans le cadre du rapport d'initiative de Mme Grabowska, a démontré que le niveau 
d'organisation de la société civile est encore très différent selon les Etats membres. L'Union 
européenne se doit de diminuer l'écart entre les institutions et les citoyens. Les propositions 
concrètes ont notamment touché au besoin d'un encadrement du dialogue civil au niveau de l'Union 
européenne, en vertu du nouvel article 11 du TUE, moyennant éventuellement un accord 
interinstitutionnel.

programme

Contributions Kazimiera Wódz - University of Silesia (Poland)
Elodie Fazi - European Anti Poverty Network (EAPN)
Anne Hoel - Platform of European Social NGO's
Henrik Kröner - European Movement
Oliver Henman - European Council for Non-Profit Organisations (CEDAG)

WORKSHOP ON CITIZENSHIP AND ELECTORAL PROCEDURE 25/03/08
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L'atelier sur la citoyenneté et la procédure électorale, en lien avec le rapport de Mr Andrew Duff 
sur ce sujet, a notamment permis une analyse historique comparée du droit de la citoyenneté dans 
six Etats européens, qui a démontré que les principes du Droit du Sol et du Droit du Sang ont 
évolué selon les intérêts politiques et économiques du moment, et ne peuvent pas être identifiés à 
des traditions nationales particulières.

programme summary report

Contributions Nation and citizenship from the late 19th century onwards: a comparative 
european perspective
Small districts with open ballots: A new electoral system for the European 
Parliament
Which electoral procedures seem appropriate for a multi-level polity ?
Dual citizenship: Policy trends and political participation in EU Member 
States
How 'European' are European Parliament elections
Recent trends in european nationality laws: a restrictive turn ?

LOBBYING THE EUROPEAN UNION 08/10/07

L'atelier répondait à l'initiative européenne sur la transparence du Commissaire Kallas, qui 
constitue la base pour la reconnaissance des groupes d'intérêts dans l'Union européenne. La 
question de la définition du lobbyiste, de la nécessité d'un registre constitué sur base volontaire ou 
contraignante, d'un registre conjoint entre les institutions, des informations (notamment financières) 
qu'il devrait contenir, des sanctions en cas d'abus, de la transparence dans le financement des 
intergroupes ont été débattues.

programme summary report

Contributions Paul De Clerck
Hanns Glatz
Craig Holman
Thomas Tindemans
Erik Wesselius

ALTIERO SPINELLI - EUROPEAN FEDERALIST 10/09/07

Au cours de ce symposium organisé en l'honneur d'Altiero Spinelli, les orateurs ont été unanimes 
pour considérer que la pensée et les principes défendus par Altiero Spinelli sont toujours d'actualité. 
Malgré sa préférence pour un traité court et transparent, Spinelli aurait en ce moment, en toute 
probabilité, soutenu le projet de traité réformateur dans la mesure où celui-ci, dans les conditions 
actuelles, constitue la seule possibilité réelle de sauvegarder les innovations institutionnelles du 
traité constitutionnel.

programme

Contributions Altiero Spinelli - fédéraliste européen
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EUROPEAN POLITICAL FOUNDATIONS: CORNERSTONES FOR DEVELOPING A 
EUROPEAN PARLIAMENTARY DEMOCRACY 03/07/07

The aim of this workshop was to bring together the draftspersons and their 'shadows', of the 
Committee on Constitutional Affairs and the Committee on Budgets, representatives of European 
political parties, political foundations in Member States and the European Network of Political 
Foundations (ENoP), officials from the Commission, the Council and the Member State dealing 
with the matter and academic experts for an exchange of information and views on: the ongoing 
pilot project 'European political foundations', the state of affairs with regard to the establishment of 
such foundations, the expectations of the European political parties with regard to the forthcoming 
Commission proposal as far as such foundations are concerned, the main features of the regime the 
Commission will propose with regard to such foundations.

programme

EUROPEAN FORUM FOR THE CIVIL SOCIETY ON THE FUTURE OF THE 
EUROPEAN UNION 24/04/06

In the framework of the dialogue on the future of the European Union, the Committee on 
Constitutional Affairs has invited representative European platforms and several other 
organisations of the civil society to express their views on the priority questions raised in the 
resolution of the European Parliament of 19 January 2006 on the period of reflection, notably the 
questions addressing the goal of the European integration and the role Europe should have in the 
world.

programme

Contributions Leon Bakraceski - AEGEE-Europe
Nicolas Beger - European Peace Building Liaison Office (EPLO)
Carsten Berg - Democracy International (DI)
Bruno Boissière - Centre International de Formation Européenne (CIFE)
Kevin Ellul Bonici - The European Alliance of EU-Critical Movements
Patrick De Bucquois - Platform of European Social NGOs (Social Platform)
Eric Goeman - Attac Vlaanderen
Jean-Claude Gonon - Association européenne des enseignants (AEDE)
Marc Gruber - Fédération Européenne des Journalistes (FEJ)
Fouad Hamdan - Friends of the Earth Europe
Ilona Kish - European Forum for the Arts and Heritage (EFAH)
Henrik H. KRÖNER - European Movement
Henrik Lesaar - COMECE
Georges Liénard - Fédération humaniste européenne (FHE)
Peter Pavlovic - Conference of European Churches (CEC - KEK)
Gérard Peltre - European Countryside Movement - International Association 
Rurality-Environment-Development (RED)
Daniel Spoel - Permanent Forum of the civil society
Simon Stocker - Eurostep
Sabine Von Zanthier - Evangelischen Kirche in Deutschland
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EUROPEAN FORUM FOR THE SOCIAL PARTNERS ON THE FUTURE OF THE 
EUROPEAN UNION 21/03/06

The purpose of the forum was to stimulate a dialog with European organizations' of the social 
partners on priority questions raised in the European Parliament resolution of 19 January 2006 on 
the period of reflection, notably the questions addressing globalisation and the future of the 
European social and economic model.

programme

Contributions Rainer Plassmann - Centre Européen des Entreprises à participation publique 
et des entreprises d'intérêt économique général (CEEP)
Maria Helena André - European Trade Union Confederation (ETUC)
Arnaldo Abruzzini - Eurochambres
Xavier Durieu - EuroCommerce
Philippe de Buck - Union of Industrial and Employers' Confederations of 
Europe (UNICE)

THE FUTURE OF THE CONSTITUTIONAL PROCESS OF THE EUROPEAN UNION 13-14/10/05

Les présentations des experts, en développant des pistes très différentes, ont alimenté la réflexion 
sur la manière d'appréhender le futur constitutionnel de l'Union européenne. Le symposium, qui 
s'inscrivait dans le cadre du rapport d’initiative de MM. Andrew Duff et Johannes Voggenhuber sur 
la période de réflexion suivant les référendums sur le traité constitutionnel, a mis en évidence que, 
par la nécessité de susciter un débat politique européen, la crise comporte aussi la chance de faire 
naître une vraie démocratie européenne.

programme

Contributions Christian Franck
Renaud Dehousse
Antonio Missiroli and Guillaume Durand
Sebastian Kurpas
Paul Magnette
Mathias Jopp und Gesa-S. Kuhle
ALDECOA
Sonja Puntscher Riekmann
Jo Shaw
Janis A. Emmanouilidis
Mr Rood
Andrew Moravcsik and Kalypso Nicolaidis
Florence Deloche-Gaudez
Gaëtane Ricard-Nihoul

AUDITION SUR LE SERVICE EUROPEEN D'ACTION EXTERIEURE 15/03/05
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Cette audition, organisée dans le cadre du rapport d’initiative de M. Elmar Brok sur ce sujet, a 
permis un échange de vue entre différents experts et les membres de la commission des Affaires 
constitutionnelles. Les orateurs ont souligné la nécessité pour le futur ministre des affaires 
étrangères de disposer d'un service spécifique et efficace pour mener son action à bien. Pour 
l'organisation de ce service ils ont plutôt plaidé en faveur d'une solution 'sui generis' adéquate pour 
acceuillir des fonctionnaires provenant des services du Conseil, de la Commission et de la 
diplomatie des états membres. Des domaines importants, tels que la politique commerciale et la 
politique de développement devraient rester dans les services de la Commission. Des solutions 
adéquates devraient encore être trouvées, notamment en ce qui concerne la couverture budgétaire 
des dépenses administratives du nouveau service et la question de la collocation des délégations de 
l'Union avec ce service.

programme

Contributions List of guest speakers

AUDITION DE LA SOCIETE CIVILE SUR LE PROJET DE TRAITE ETABLISSANT
UNE CONSTITUTION POUR L'EUROPE 25/11/2004

La commission des Affaires Constitutionnellesa, dans le cadre de cette audition publique, donné la 
parole à plusieurs organisations représentatives de la société civile qui ont fait  une évaluation 
globalement positive du Traité constitutionnel. De manière générale, et tout en soulignant les 
domaines où les progrès réalisés n'étaient pas à la hauteur des attentes, les avis exprimés par les 
différentes plateformes ont fait état d'un grand nombre d'avancés réalisés par la Constitution

Contributions EUROCITIES
Platform of five European Associations
Heinrich Hoffschulte
Mr VAN NISTELROOIJ
Alain Wolf
Eurochambres
Social Platform
Act4Europe
“Green Nine” organizations
Human Rights and Democracy NGO Network
Eurostep & Solidar
European Women’s Lobby
EFAH / EFAP & EUROPA NOSTRA
CEPCMAF
Georges Lienard
Church and religious communauties
Active Citizen Network
Panayiotis Demetriou
Margot Wallström


