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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...].
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad houdende wijziging van het Reglement 
voor de procesvoering van het Hof van Justitie inzake de regeling van het taalgebruik 
van toepassing op de procedure van heroverweging
(5953/2008 – C6-0066/2008 – 2008/0801(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het ontwerpbesluit van de Raad (5953/2008),

– gelet op artikel 245, tweede alinea, van het EG-Verdrag en artikel 160, tweede alinea, van 
het Euratom-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd 
(C6-0066/2008),

– gezien het advies dat de Commissie uit hoofde van artikel 245, tweede alinea, van het 
EG-Verdrag en artikel 160, tweede alinea, van het Euratom-Verdrag heeft uitgebracht 
inzake het verzoek om wijziging van het Reglement voor de procesvoering procesvoering 
van het Hof van Justitie inzake de regeling van het taalgebruik van toepassing op de 
procedure van heroverweging, welk verzoek door het Hof is ingediend overeenkomstig 
artikel 64 van het Statuut van het Hof (SEC(2008)0345),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A6-0000/2008),

1. hecht zijn goedkeuring aan het ontwerpbesluit 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 ter raadpleging ingediende tekst;

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.
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TOELICHTING

Het voorgestelde besluit van de Raad, dat wordt ingediend naar aanleiding van een verzoek 
van het Hof van Justitie, heeft tot doel in het Reglement voor de procesvoering van het Hof 
een bepaling betreffende het taalgebruik in het kader van de procedure van heroverweging op 
te nemen, overeenkomstig artikel 64 van het Protocol betreffende het Statuut van het Hof en 
de procedure bedoeld in artikel 245, tweede alinea, van het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap en in artikel 160, tweede alinea, van het Verdrag tot oprichting van 
de Europese Gemeenschap voor atoomenergie.

De procedure van heroverweging door het Hof van Justitie van beslissingen die het Gerecht 
van eerste aanleg heeft gegeven op beroepen tegen een beslissing van een rechterlijke kamer 
of op prejudiciële vragen in specifieke in het Statuut van het Hof bepaalde aangelegenheden, 
is voorzien in artikel 225, leden 2 en 3, van het EG-Verdrag en in artikel 140 A, leden 2 en 3,
van het EGA-Verdrag.

Het Statuut van het Hof voorziet in de mogelijkheid van heroverweging voor het geval dat  
prejudiciële vragen onder de bevoegdheid van het Gerecht van eerste aanleg vallen. Deze 
mogelijkheid heeft zich nog niet voorgedaan, maar toch heeft het Hof het nodig geoordeeld 
zijn Reglement te wijzigen om de regeling voor het taalgebruik te kunnen toepassen op deze 
nieuwe procedure van heroverweging.

De wijziging die in het Reglement wordt aangebracht voorziet in de invoeging van een artikel 
123 bis in de Vierde titel bis luidende dat de procestaal de taal is van de beslissing van het 
Gerecht waarop de heroverweging betrekking heeft.

De voorgestelde bepaling sluit aan bij het bepaalde in artikel 110 van het Reglement voor de 
procesvoering, betreffende hogere voorziening tegen beslissingen van het Gerecht van eerste 
aanleg.

De rapporteur hecht dan ook zijn goedkeuring aan het voorgestelde besluit van de Raad.
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