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Amendement 12
Pervenche Berès

Reglement van het Parlement
Artikel 81 – lid 1 – alinea 1

Bestaande tekst Amendement

Wanneer het Parlement wordt verzocht een 
voorgesteld besluit goed te keuren, neemt 
het een besluit op basis van een 
aanbeveling van de bevoegde commissie 
strekkende tot goedkeuring of verwerping 
ervan.

Wanneer het Parlement wordt verzocht een 
voorgesteld besluit goed te keuren, neemt 
het zijn besluit met inachtneming van een 
aanbeveling van de bevoegde commissie 
strekkende tot goedkeuring of verwerping 
ervan. De aanbeveling bevat visa, maar 
geen overwegingen. De aanbeveling kan 
vergezeld gaan van een korte toelichting 
die onder de verantwoordelijkheid van de 
rapporteur valt en die niet in stemming 
wordt gebracht. Die toelichting dient in 
overeenstemming te zijn met de tekst van 
de door de bevoegde commissie 
goedgekeurde aanbeveling. Is dat niet het 
geval, dan kan de voorzitter van de 
bevoegde commissie de toelichting 
schrappen.
De bevoegde commissie mag naast de 
aanbeveling ook een ontwerpresolutie 
indienen. Medeadviserende commissies in 
de zin van artikel 188, lid 3, kunnen 
advies uitbrengen in de vorm van 
suggesties voor onderdelen van de door de 
bevoegde commissie in te dienen 
ontwerpresolutie.
De bevoegde commissie behandelt het 
verzoek om goedkeuring onverwijld. 
Wanneer de bevoegde commissie binnen 
een termijn van vier maanden na 
ontvangst van het verzoek om 
goedkeuring geen aanbeveling heeft 
geformuleerd, stelt zij het Parlement 
daarvan op de hoogte. Naar aanleiding 
daarvan kan het Parlement een debat 
houden.

Or. en
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Amendement 13
Gerald Häfner
namens de Verts/ALE-Fractie

Reglement van het Parlement
Artikel 81 – lid 1 – alinea 1

Bestaande tekst Amendement

Wanneer het Parlement wordt verzocht een 
voorgesteld besluit goed te keuren, neemt 
het een besluit op basis van een 
aanbeveling van de bevoegde commissie 
strekkende tot goedkeuring of verwerping 
ervan.

Wanneer het Parlement wordt verzocht een 
voorgesteld besluit goed te keuren, neemt 
het zijn besluit met inachtneming van een 
aanbeveling van de bevoegde commissie 
strekkende tot goedkeuring of verwerping 
ervan. De aanbeveling bevat visa en kan 
overwegingen bevatten.

Or. en

Amendement 14
Eva Joly

Reglement van het Parlement
Artikel 81 – lid 1 – alinea 1

Bestaande tekst Amendement

Wanneer het Parlement wordt verzocht een 
voorgesteld besluit goed te keuren, neemt 
het een besluit op basis van een 
aanbeveling van de bevoegde commissie 
strekkende tot goedkeuring of verwerping 
ervan.

Wanneer het Parlement wordt verzocht een 
voorgesteld besluit overeenkomstig het 
Verdrag betreffende de Europese Unie of 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie goed te keuren, neemt 
het zijn besluit met inachtneming van een 
aanbeveling van de bevoegde commissie 
strekkende tot goedkeuring of verwerping 
ervan. De aanbeveling kan vergezeld gaan 
van overwegingen, die de tekst van het 
voorgestelde besluit evenwel geenszins 
mogen wijzigen noch voorwaarden mogen 
stellen aan de vaststelling of 
tenuitvoerlegging ervan. 

Or. en
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Motivering

Omwille van de transparantie dient het Parlement de mogelijkheid te hebben om zijn 
besluiten aan de hand van verduidelijkende overwegingen nader te motiveren. Bovendien zal 
dit de politieke rol van het Parlement, met name ten opzichte van de andere instellingen, 
versterken. Om de zichtbaarheid van de besluiten van het Parlement te bevorderen, verdient 
het de voorkeur dat de toelichting van zijn besluit om al dan niet goedkeuring te verlenen in 
de aanbeveling tot verlening van goedkeuring dan wel tot weigering van goedkeuring en niet 
in een aparte ontwerpresolutie wordt opgenomen.

Amendement 15
Helmut Scholz

Reglement van het Parlement
Artikel 81 – lid 1 – alinea 1

Bestaande tekst Amendement

Wanneer het Parlement wordt verzocht een 
voorgesteld besluit goed te keuren, neemt 
het een besluit op basis van een 
aanbeveling van de bevoegde commissie 
strekkende tot goedkeuring of verwerping 
ervan.

Wanneer het Parlement wordt verzocht een 
voorgesteld besluit of een internationale 
overeenkomst goed te keuren, neemt het 
een besluit met inachtneming van een 
aanbeveling van de bevoegde commissie 
strekkende tot goedkeuring of verwerping 
ervan. De aanbeveling bevat visa, maar 
geen overwegingen. De aanbeveling kan 
vergezeld gaan van een korte toelichting 
die onder de verantwoordelijkheid van de 
rapporteur valt en die niet in stemming 
wordt gebracht. Amendementen in de 
commissie zijn alleen ontvankelijk 
wanneer ermee wordt beoogd de 
aanbeveling van de rapporteur een 
tegenovergestelde strekking te geven.

Or. de

Amendement 16
Helmut Scholz

Reglement van het Parlement
Artikel 81 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)
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Bestaande tekst Amendement

De bevoegde commissie kan naast haar 
aanbeveling een niet-wetgevingsresolutie 
indienen waarin het Parlement zijn 
besluit coherent en begrijpelijk motiveert 
of aanbevelingen voor de 
tenuitvoerlegging van het besluit of de 
internationale overeenkomst doet. In 
bepaalde omstandigheden wint de 
bevoegde commissie het advies van 
medeverantwoordelijke commissies in.

Or. de

Amendement 17
Eva Joly

Reglement van het Parlement
Artikel 81 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

In naar behoren gemotiveerde dringende 
gevallen kan voor de aanneming van de 
aanbeveling een termijn worden 
vastgesteld. Artikel 52, leden 4 en 5, is van 
overeenkomstige toepassing.

Or. en

Motivering

Het Parlement kan alle tijd nemen die het nodig acht alvorens goedkeuring te verlenen. 
Daarnaast moeten medeadviserende commissies redelijk de tijd krijgen om hun taken naar 
behoren te verrichten. Het vaststellen van een willekeurige korte termijn zou dan ook in 
tegenspraak zijn met deze doelstellingen. In naar behoren gemotiveerde dringende gevallen is 
een uitzondering op deze regel evenwel op zijn plaats. Met artikel 52, leden 2 en 4, wordt 
reeds voorzien in situaties waarin onterechte vertraging optreedt bij de indiening van een 
verslag door de rapporteur; dezelfde bepalingen zouden dan mutatis mutandis ook voor de 
goedkeuringsprocedure kunnen gelden.
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Amendement 18
Andrew Duff

Reglement van het Parlement
Artikel 81 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

De bevoegde commissie behandelt het 
verzoek om goedkeuring onverwijld. 
Wanneer de bevoegde commissie besluit 
geen aanbeveling te doen of binnen een 
termijn van een jaar na ontvangst van het 
verzoek om goedkeuring geen 
aanbeveling heeft gedaan, kan de 
Conferentie van voorzitters dit onderwerp, 
zonder aanbeveling, voor behandeling op 
de agenda van een volgende 
vergaderperiode plaatsen.

Or. en

Amendement 19
Helmut Scholz

Reglement van het Parlement
Artikel 81 – lid 1 – alinea 1 ter (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

De bevoegde commissie behandelt het 
verzoek om goedkeuring binnen een 
redelijke termijn. Besluit de bevoegde 
commissie eventueel op verzoek van een 
medeverantwoordelijke commissie om het 
verzoek om goedkeuring voorlopig niet te 
behandelen, dan neemt zij met de 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen 
een formeel besluit daartoe.

Or. de

Amendement 20
Pervenche Berès
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Reglement van het Parlement
Artikel 81 – lid 1 – alinea 2

Bestaande tekst Amendement

Het Parlement spreekt zich bij een enkele 
stemming uit over het besluit, waarvoor uit 
hoofde van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie of het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie de 
goedkeuring van het Parlement vereist is. 
Er kunnen geen amendementen worden 
ingediend. Voor het verlenen van 
goedkeuring is de meerderheid vereist die 
vermeld wordt in het artikel van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie of 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie dat de rechtsgrond van het 
voorgestelde besluit vormt.

Het Parlement besluit op grond van de 
aanbeveling van de bevoegde commissie
bij een enkele stemming over het besluit, 
waarvoor uit hoofde van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie of het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie de goedkeuring van het 
Parlement vereist is. Er kunnen geen 
amendementen worden ingediend. Voor 
het verlenen van goedkeuring is de 
meerderheid vereist die vermeld wordt in 
het artikel van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie of het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie dat de 
rechtsgrond van het voorgestelde besluit 
vormt of, wanneer in dat artikel geen 
meerderheid wordt vermeld, de 
meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen. Indien de vereiste meerderheid 
niet wordt gehaald, wordt het voorgestelde 
besluit geacht niet te zijn goedgekeurd.

Or. en

Amendement 21
Gerald Häfner
namens de Verts/ALE-Fractie

Reglement van het Parlement
Artikel 81 – lid 1 – alinea 2

Bestaande tekst Amendement

Het Parlement spreekt zich bij een enkele 
stemming uit over het besluit, waarvoor uit 
hoofde van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie of het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie de 
goedkeuring van het Parlement vereist is. 
Er kunnen geen amendementen worden 

Het Parlement besluit met inachtneming 
van de aanbeveling van de bevoegde 
commissie bij een enkele stemming over 
het besluit, waarvoor uit hoofde van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie of 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie de goedkeuring van het 
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ingediend. Voor het verlenen van 
goedkeuring is de meerderheid vereist die 
vermeld wordt in het artikel van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie of 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie dat de rechtsgrond van het 
voorgestelde besluit vormt.

Parlement vereist is. Er kunnen geen 
amendementen worden ingediend. Voor 
het verlenen van goedkeuring is de 
meerderheid vereist die vermeld wordt in 
het artikel van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie of het Verdrag betreffende
de werking van de Europese Unie dat de 
rechtsgrond van het voorgestelde besluit 
vormt of, wanneer in dat artikel geen 
meerderheid wordt vermeld, de 
meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen. Indien de vereiste meerderheid 
niet wordt gehaald, wordt het voorgestelde 
besluit geacht niet te zijn goedgekeurd.

Or. en

Amendement 22
Eva Joly

Reglement van het Parlement
Artikel 81 – lid 1 – alinea 2

Bestaande tekst Amendement

Het Parlement spreekt zich bij een enkele 
stemming uit over het besluit, waarvoor 
uit hoofde van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie of het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie de 
goedkeuring van het Parlement vereist is. 
Er kunnen geen amendementen worden 
ingediend. Voor het verlenen van 
goedkeuring is de meerderheid vereist die 
vermeld wordt in het artikel van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie of 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie dat de rechtsgrond van het 
voorgestelde besluit vormt.

Voor het verlenen van goedkeuring ter
plenaire vergadering is de meerderheid 
vereist die vermeld wordt in het artikel van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
of het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie dat de rechtsgrond van 
het voorgestelde besluit vormt of, wanneer 
in dat artikel geen meerderheid wordt 
vermeld, de meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen. Indien de vereiste 
meerderheid niet wordt gehaald, wordt het 
voorgestelde besluit geacht te zijn 
verworpen.

Or. en

Motivering

De voorwaarde van een enkele stemming zonder amendementen in het kader van de 
goedkeuringsprocedures heeft tot verwarring alsook tot inconsequenties in de interpretatie en 
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toepassing van het artikel geleid. Bovendien heeft een en ander geleid tot een zwakkere 
positie van het Parlement ten opzichte van de overige instellingen. Dit amendement is bedoeld 
om de situatie recht te zetten. Het amendement sluit aan bij het voorstel van de Commissie 
AFCO, neemt dit over en verduidelijkt wat er gebeurt, wanneer de vereiste meerderheid voor 
de verlening van toestemming niet wordt gehaald. 

Amendement 23
Helmut Scholz

Reglement van het Parlement
Artikel 81 – lid 1 – alinea 2

Bestaande tekst Amendement

Het Parlement spreekt zich bij een enkele 
stemming uit over het besluit, waarvoor uit 
hoofde van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie of het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie de 
goedkeuring van het Parlement vereist is. 
Er kunnen geen amendementen worden 
ingediend. Voor het verlenen van 
goedkeuring is de meerderheid vereist die 
vermeld wordt in het artikel van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie of 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie dat de rechtsgrond van het 
voorgestelde besluit vormt.

Het Parlement besluit bij een enkele 
stemming over het besluit of de 
internationale overeenkomst, waarvoor uit 
hoofde van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie of het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie de 
goedkeuring van het Parlement vereist is. 
Er kunnen geen amendementen worden 
ingediend. Voor het verlenen van 
goedkeuring is de meerderheid vereist die 
vermeld wordt in het artikel van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie of 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie dat de rechtsgrond van het 
voorgestelde besluit vormt of, wanneer in 
dat artikel geen meerderheid wordt 
vermeld, de meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen. Indien de vereiste 
meerderheid niet wordt gehaald, wordt het 
voorgestelde besluit geacht niet te zijn 
goedgekeurd.

Or. de

Amendement 24
Rafał Trzaskowski

Reglement van het Parlement
Artikel 81 – lid 1 bis (nieuw)
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Bestaande tekst Amendement

1 bis. De bevoegde commissie behandelt 
het verzoek om goedkeuring onverwijld. 
Wanneer de bevoegde commissie uiterlijk 
zes maanden na ontvangst van het 
verzoek om goedkeuring nog geen 
aanbeveling heeft geformuleerd, kan de 
Conferentie van voorzitters dit onderwerp 
voor behandeling op de agenda van een 
volgende vergaderperiode plaatsen dan 
wel in naar behoren gemotiveerde 
gevallen besluiten de termijn van zes 
maanden te verlengen.

Or. en

Amendement 25
Helmut Scholz

Reglement van het Parlement
Artikel 81 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

2. Voor toetredingsverdragen, 
internationale overeenkomsten en 
constateringen van ernstige en 
voortdurende schending door een lidstaat 
van de beginselen welke de lidstaten 
gemeen hebben, zijn respectievelijk de 
artikelen 74 quater, 74 sexies en 90 van 
het Reglement van toepassing. Op 
nauwere samenwerking op een terrein dat 
onder de gewone wetgevingsprocedure 
valt, is artikel 74 octies van toepassing.

2. Daarnaast zijn voor 
toetredingsverdragen, internationale 
overeenkomsten, constateringen van 
ernstige en voortdurende schending door 
een lidstaat van de fundamentele 
beginselen, de vaststelling van de 
samenstelling van het Parlement, het 
aangaan van nauwere samenwerking 
tussen de lidstaten of de vaststelling van 
het meerjarig financieel kader
respectievelijk de artikelen 74 quater, 90, 
74 sexies, 74 septies, 74 octies en 75 van 
toepassing.

Or. de

Amendement 26
Pervenche Berès
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Reglement van het Parlement
Artikel 81 – lid 3

Bestaande tekst Amendement

3. Wanneer voor een ontwerp van 
wetgevingshandeling of een beoogde 
internationale overeenkomst de 
goedkeuring van het Parlement vereist is, 
kan de bevoegde commissie in het belang
van een positief resultaat van de procedure
besluiten het Parlement een interimverslag 
over het betrokken ontwerp voor te leggen
met een ontwerpresolutie met 
aanbevelingen tot wijziging of 
tenuitvoerlegging van dit ontwerp.

3. Wanneer voor een ontwerp van 
wetgevingshandeling de goedkeuring van 
het Parlement vereist is, kan de bevoegde 
commissie het Parlement aan het begin
van de procedure een interimverslag over 
het betrokken ontwerp voorleggen met een 
ontwerpresolutie met aanbevelingen tot 
wijziging of tenuitvoerlegging van dit 
ontwerp. De inhoud van de door het 
Parlement aangenomen resolutie vormt 
de basis van het mandaat van de 
Commissie.

Or. en

Amendement 27
Helmut Scholz

Reglement van het Parlement
Artikel 81 – lid 3

Bestaande tekst Amendement

3. Wanneer voor een ontwerp van 
wetgevingshandeling of een beoogde 
internationale overeenkomst de 
goedkeuring van het Parlement vereist is, 
kan de bevoegde commissie in het belang 
van een positief resultaat van de 
procedure besluiten het Parlement een 
interimverslag over het betrokken ontwerp 
voor te leggen met een ontwerpresolutie 
met aanbevelingen tot wijziging of 
tenuitvoerlegging van dit ontwerp.

3. Wanneer voor een ontwerp van 
wetgevingshandeling of een beoogde 
internationale overeenkomst de 
goedkeuring van het Parlement vereist is, 
kan de bevoegde commissie het Parlement 
een interimverslag over het betrokken 
ontwerp voorleggen met een 
ontwerpresolutie met aanbevelingen tot 
wijziging of tenuitvoerlegging van dit 
ontwerp.

Or. de

Amendement 28
Pervenche Berès
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Reglement van het Parlement
Artikel 81 – lid 3 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

3 bis. Wanneer een commissie verzoekt 
om overeenkomstig artikel 50 bij de 
goedkeuringsprocedure te worden 
betrokken, is het aan de Conferentie van 
voorzitters om te besluiten of dit verzoek 
al dan niet wordt ingewilligd.

Or. en


