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Amendement 60
Elmar Brok

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 8

Bestaande tekst Amendement

Tenzij anders bepaald, worden de 
regelingen betreffende de 
tenuitvoerlegging van het Statuut van de 
leden van het Europees Parlement door het
Bureau vastgesteld.

Tenzij anders bepaald, worden de 
regelingen betreffende de 
tenuitvoerlegging van het Statuut van de 
leden van het Europees Parlement door de 
plenaire vergadering op basis van een 
aanbeveling van de bevoegde commissie 
vastgesteld.

Or. de

Motivering

Bij het opstellen van het statuut van de leden werd ervan uitgegaan dat aan de uitvoering van 
de hiervoor in aanmerking komende voorschriften van dit statuut een besluit van de plenaire 
vergadering ten grondslag moet liggen. Deze procedure heeft ten opzichte van het louter 
besluiten door het Bureau het voordeel dat zij veel transparanter is en dat alle leden bij de 
uitwerking van de op hen betrekking hebbende voorschriften betrokken worden en daardoor 
ook voor de formulering ervan verantwoordelijk zijn.

Amendement 61
Elmar Brok

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 23 – leden 2 en 2 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

2. Het Bureau neemt besluiten van 
financiële, organisatorische en 
administratieve aard over aangelegenheden 
die de leden, de interne organisatie van het 
Parlement, zijn secretariaat en zijn organen 
betreffen.

2. Het Bureau neemt besluiten van 
financiële, organisatorische en 
administratieve aard over aangelegenheden 
die de interne organisatie van het 
Parlement, zijn secretariaat en zijn organen 
betreffen.

2 bis. Het Bureau neemt op voorstel van 
de secretaris-generaal of een fractie 
besluiten van financiële, organisatorische 
en administratieve aard over 
aangelegenheden die de leden betreffen

Or. en
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Motivering

Er bestaat geen duidelijke regel over het recht om teksten of amendementen aan de 
vergadering van het Bureau voor te leggen. Voor zover het om aangelegenheden gaat die de 
leden betreffen, moet aan de fracties de bevoegdheid worden toegekend om teksten en 
amendementen in te dienen waarover beraadslaagd en gestemd wordt.

Amendement 62
David Martin, József Szájer, Andrew Duff

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 23 – lid 11 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

11 bis. Het Bureau wijst twee of meer 
ondervoorzitters aan, belast met het 
onderhouden van de betrekkingen met de 
nationale parlementen.
Zij brengen de Conferentie van voorzitters 
op gezette tijden verslag uit over hun 
werkzaamheden op dit gebied.

Or. en

(Dit amendement vormt een weergave van huidig artikel 25 lid 3 in fine dat zal worden 
geschrapt indien dit amendement wordt aangenomen.)

Amendement 63
József Szájer

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 38 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 38 bis
Verificatie van de eerbiediging van de 

beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid

1. Het Parlement besteedt bij de 
behandeling van een ontwerp van 
wetgevingshandeling met name aandacht 
aan de eerbiediging van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid. 
Uitgezonderd in spoedeisende gevallen als 
bedoeld in artikel 4 van het Protocol 
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betreffende de rol van de nationale 
parlementen beëindigt het Parlement de 
eerste lezing niet voor het verstrijken van 
de in artikel 6 van het Protocol 
betreffende de toepassing van de 
beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid bedoelde termijn van acht 
weken.
2. De commissie die bevoegd is voor de 
eerbiediging van het 
subsidiariteitsbeginsel kan op verzoek van 
de bevoegde commissie of op eigen 
initiatief aanbevelingen doen over 
ontwerpen van wetgevingshandeling.
3. Indien een nationaal parlement de 
Voorzitter overeenkomstig artikel 3 van 
het Protocol betreffende de rol van de 
nationale parlementen in de Europese 
Unie en artikel 6 van het Protocol 
betreffende de toepassing van de 
beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid een met redenen omkleed 
advies toezendt, wordt dat document naar 
de ten principale bevoegde commissie 
verwezen en ter informatie toegezonden 
aan de commissie die bevoegd is voor de 
eerbiediging van het 
subsidiariteitsbeginsel. Wanneer het 
Parlement een met redenen omkleed 
advies ontvangt nadat de ten principale 
bevoegde commissie haar verslag heeft 
goedgekeurd, wordt het vóór de stemming 
als zittingsdocument aan alle leden ter 
hand gesteld. De voorzitter van de ten 
principale bevoegde commissie kan om 
terugverwijzing naar deze commissie 
verzoeken.
4. Indien met redenen omklede adviezen 
waarin wordt gesteld dat een ontwerp van 
wetgevingshandeling niet strookt met het 
subsidiariteitsbeginsel, ten minste een 
derde vertegenwoordigen van alle 
stemmen die aan de nationale 
parlementen toegedeeld zijn, dan wel een 
kwart in geval van een op grond van 
artikel 76 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie ingediend 
ontwerp van wetgevingshandeling, neemt 
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het Parlement geen besluit alvorens de 
indiener van het ontwerp te kennen heeft 
gegeven hoe hij verder te werk wil gaan.
5. Indien, in het kader van de gewone 
wetgevingsprocedure, met redenen 
omklede adviezen waarin wordt gesteld 
dat een voorstel voor een 
wetgevingshandeling niet strookt met het 
subsidiariteitsbeginsel, ten minste een 
gewone meerderheid vertegenwoordigen 
van alle stemmen die aan de nationale 
parlementen toegedeeld zijn, behandelt de 
bevoegde commissie de met redenen 
omklede adviezen van de nationale 
parlementen en de Commissie en beveelt 
zij het Parlement aan het voorstel te 
verwerpen omdat het indruist tegen het 
subsidiariteitsbeginsel of doet zij een 
andere aanbeveling, zoals eventuele 
suggesties voor een amendement over de 
eerbiediging van het 
subsidiariteitsbeginsel. 
De aanbeveling wordt in het Parlement in 
een debat behandeld en in stemming 
gebracht. Indien een aanbeveling tot 
verwerping met een meerderheid van de 
in het Europees Parlement uitgebrachte 
stemmen wordt aangenomen of indien een 
meerderheid van 55% van de leden van de 
Raad zich tegen het voorstel heeft 
uitgesproken, verklaart de Voorzitter de 
procedure voor beëindigd. Wanneer het 
Parlement het ontwerp niet verwerpt, 
wordt de procedure voortgezet met 
inachtneming van de door het Parlement 
aangenomen aanbevelingen.

Or. en

(Dit amendement is ongeveer identiek aan amendement 5 van het ontwerpverslag
(PE427.153v01.00 – FDR 786857))

Amendement 64
David Martin

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 38 bis (nieuw)
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Bestaande tekst Amendement

Artikel 38 bis
Verificatie van de eerbiediging van de 

beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid

1. Het Parlement besteedt bij de 
behandeling van een ontwerp van 
wetgevingshandeling met name aandacht 
aan de eerbiediging van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid. 
Uitgezonderd in spoedeisende gevallen als 
bedoeld in artikel 4 van het Protocol 
betreffende de rol van de nationale 
parlementen beëindigt het Parlement de 
eerste lezing niet voor het verstrijken van 
de in artikel 6 van het Protocol 
betreffende de toepassing van de 
beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid bedoelde termijn van acht 
weken.
2. De commissie die bevoegd is voor de 
eerbiediging van het 
subsidiariteitsbeginsel kan aanbevelingen 
doen aan de commissie die bevoegd is 
voor het ontwerp van 
wetgevingshandeling.
3. Indien een nationaal parlement de 
Voorzitter overeenkomstig artikel 3 van 
het Protocol betreffende de rol van de 
nationale parlementen in de Europese 
Unie en artikel 6 van het Protocol 
betreffende de toepassing van de 
beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid een met redenen omkleed 
advies toezendt, wordt dat document naar 
de ten principale bevoegde commissie 
verwezen en ter informatie toegezonden 
aan de commissie die bevoegd is voor de 
eerbiediging van het 
subsidiariteitsbeginsel. Wanneer het 
Parlement een met redenen omkleed 
advies ontvangt nadat de ten principale 
bevoegde commissie haar verslag heeft 
goedgekeurd, wordt het vóór de stemming 
als zittingsdocument aan alle leden ter 
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hand gesteld. De voorzitter van de ten 
principale bevoegde commissie kan om 
terugverwijzing naar deze commissie 
verzoeken.
4. Indien met redenen omklede adviezen 
waarin wordt gesteld dat een ontwerp van 
wetgevingshandeling niet strookt met het 
subsidiariteitsbeginsel, ten minste een 
derde vertegenwoordigen van alle 
stemmen die aan de nationale 
parlementen toegedeeld zijn, dan wel een 
kwart in geval van een op grond van 
artikel 76 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie ingediend 
ontwerp van wetgevingshandeling, neemt 
het Parlement geen besluit alvorens de 
indiener van het ontwerp te kennen heeft 
gegeven hoe hij verder te werk wil gaan.
5. Indien, in het kader van de gewone 
wetgevingsprocedure, met redenen 
omklede adviezen waarin wordt gesteld 
dat een voorstel voor een 
wetgevingshandeling niet strookt met het 
subsidiariteitsbeginsel, ten minste een 
gewone meerderheid vertegenwoordigen 
van alle stemmen die aan de nationale 
parlementen toegedeeld zijn, behandelt de 
bevoegde commissie de met redenen 
omklede adviezen van de nationale 
parlementen en de Commissie en wint zij 
het advies in van de commissie die 
bevoegd is voor de eerbiediging van het 
subsidiariteitsbeginsel. Zij kan vervolgens 
het Parlement de aanbeveling doen het 
ontwerp te verwerpen omdat het niet met 
het subsidiariteitsbeginsel strookt. Een 
dergelijke aanbeveling kan eveneens door 
een tiende van de leden van het Parlement 
worden gedaan. Het advies van de 
commissie die bevoegd is voor de 
eerbiediging van het 
subsidiariteitsbeginsel wordt aan een 
eventuele aanbeveling tot verwerping 
gehecht.
De aanbeveling wordt in het Parlement in 
een debat behandeld en in stemming 
gebracht. Indien een aanbeveling tot 
verwerping met een meerderheid van de 
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uitgebrachte stemmen wordt 
aangenomen, verklaart de Voorzitter de 
procedure voor beëindigd. Wanneer het 
Parlement het ontwerp niet verwerpt, 
wordt de procedure voortgezet met 
inachtneming van de door het Parlement 
aangenomen aanbevelingen.
6. Indien het Comité van de regio's het 
Parlement een advies toezendt waarin 
wordt gesteld dat een ontwerp van 
wetgevingshandeling niet strookt met het 
subsidiariteitsbeginsel, wordt dat advies 
naar de ten principale bevoegde 
commissie en de commissie die bevoegd is 
voor de eerbiediging van het 
subsidiariteitsbeginsel verwezen. Lid 2 is 
mutatis muntandis van toepassing.

Or. en

(Dit amendement vervangt en herneemt deels amendement 5 van het ontwerpverslag
(PE427.153v01.00 – FDR 786857) met enkele wijzigingen in lid 6 en de motivering)

Motivering

Het bleek noodzakelijk lid 6 en lid 2 van dit artikel met elkaar in overeenstemming te 
brengen.
Verwerking in het Reglement van de nieuwe procedures voor de nationale parlementen met 
betrekking tot de eerbiediging van het subsidiariteitsbeginsel ("gele kaart" en "oranje kaart"). 
Aangezien artikel 8 van het Protocol betreffende de toepassing van het subsidiariteits- en het 
evenredigheidsbeginsel het Comité van de regio's de bevoegdheid geeft beroep in te stellen 
tegen wetgevingshandelingen wegens niet-naleving van het subsidiariteitsbeginsel, dient het 
Parlement bijzondere aandacht te schenken aan elk advies van het Comité van de regio's 
waarin om die redenen bezwaar tegen een ontwerp wordt aangetekend.

Amendement 65
Elmar Brok

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 56 – lid 3 – alinea 2

Bestaande tekst Amendement

In geval van terugverwijzing brengt deze 
commissie binnen een door het Parlement 
vastgestelde termijn van ten hoogste twee 
maanden mondeling of schriftelijk 

In geval van terugverwijzing brengt deze 
commissie binnen een door het Parlement 
vastgestelde termijn van ten hoogste twee 
maanden mondeling of schriftelijk 



PE428.234v02-00 10/13 AM\791389NL.doc

NL

opnieuw aan het Parlement verslag uit. opnieuw aan het Parlement verslag uit.
Artikel 45 is dienovereenkomstig van 
toepassing.

Or. de

Motivering

Om te verduidelijken dat het terugverwijzen naar de commissie, na goedkeuring van een 
voorstel tot verwerping in eerste lezing, regelmatig tot het opstellen van een nieuw verslag 
leidt.

Amendement 66
József Szájer

Reglement van het Europees Parlement
Titel van Hoofdstuk 6 bis (nieuw) (in te voegen na artikel 74 en voor hoofdstuk 7)

Bestaande tekst Amendement

HOOFDSTUK 6 bis
INSTITUTIONELE 

AANGELEGENHEDEN

Or. en

(Dit amendement is ongeveer identiek aan amendement 15 van het ontwerpverslag
(PE427.153v01.00 – FDR 786857))

Amendement 67
József Szájer

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 74 bis (nieuw) (op te nemen in hoofdstuk 6 bis (nieuw))

Bestaande tekst Amendement

Artikel 74 bis
Gewone Verdragsherziening

1. Overeenkomstig de artikelen 41 en 48 
kan de bevoegde commissie het Parlement 
een verslag voorleggen met ontwerpen ter 
attentie van de Raad tot herziening van de 
Verdragen.
2. Indien de Europese Raad besluit een 
conventie bijeen te roepen, worden de 
vertegenwoordigers van het Parlement op 
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voordracht van de Conferentie van 
voorzitters aangewezen.
3. Indien de Europese Raad het 
Parlement verzoekt een besluit goed te 
keuren om geen conventie bijeen te 
roepen voor de behandeling van de 
ontwerpen tot Verdragsherziening, wordt 
de zaak overeenkomstig artikel 81 naar de 
bevoegde commissie verwezen.

Or. en

(Dit amendement is ongeveer identiek aan amendement 16 van het ontwerpverslag 
(PE427.153v01.00 – FDR 786857))

Amendement 68
Elmar Brok

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 132 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 132 bis
Samenwerking tussen de commissies

1. De Voorzitter bevordert in 
samenwerking met de voorzitters van de 
nationale parlementen de instelling van 
een kader van overeenkomstige 
commissies
Binnen dit kader kunnen parlementaire 
commissies op eigen initiatief met elkaar 
in contact treden of samenwerken. Indien 
in een nationaal parlement geen 
overeenkomstige commissie is ingesteld, 
wendt de bevoegde commissie van het 
Europees Parlement zich rechtstreeks tot 
de voorzitter van het betrokken nationale 
parlement.
2. Ingevolge artikel 132 ter kunnen de 
commissies binnen de grenzen van de 
voor de samenwerking van de commissies 
met de nationale parlementen 
uitgetrokken begrotingskredieten 
initiatieven ontplooien. Deze 
begrotingskredieten worden op grond van 
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een besluit van de Conferentie van 
voorzitters over de commissies verdeeld.

Or. en

Amendement 69
Elmar Brok

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 132 ter (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 132 ter
Pre- en postwetgevingsdialoog

1. De voor een wetgevingsstuk bevoegde
commissie kan stappen ondernemen om 
op commissieniveau over alle geplande 
EU-wetgeving een dialoog met de 
nationale parlementen te voeren, vanaf de 
legislatieve planningsfase tot de fase 
waarin het aangenomen stuk ten uitvoer 
wordt gelegd.
2. De bevoegde commissie kan met name 
besluiten videoconferenties, individuele 
contacten of vergaderingen in een van de 
werklocaties van het Parlement of missies 
naar andere plaatsen te organiseren
– op het niveau van de rapporteurs
– met inbegrip van schaduwrapporteurs 
en/of coördinatoren
– of tussen de voltallige commissie en de 
commissievoorzitters en/of rapporteurs 
van de nationale parlementen;
ten einde gevolg te geven aan een verzoek 
van een nationaal parlement om steun bij 
zijn behandeling van EU-wetsontwerpen.

Or. en

Amendement 70
Elmar Brok

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 132 quater (nieuw)
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Bestaande tekst Amendement

Artikel 132 quater
Verzending van documenten 

Documenten die officieel door een 
nationaal parlement aan het Europees 
Parlement zijn verzonden, worden naar de 
terzake bevoegde commissie verwezen. 
Deze documenten worden vertaald in de 
werktalen van de 
commissiecoördinatoren. Indien de 
bevoegde commissie van mening is dat 
gevolg aan deze documenten moet worden 
gegeven, kan zij besluiten hiertoe 
overeenkomstig artikel 132 ter stappen te 
ondernemen.

Or. en

Amendement 71
David Martin, József Szájer, Andrew Duff

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 191 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

1. In de eerstvolgende 
commissievergadering na de verkiezing 
van de leden van de commissies, 
overeenkomstig artikel 186, kiest de 
commissie een voorzitter en, bij aparte 
stemmingen, één, twee of drie
ondervoorzitters, die het bureau van de 
commissie vormen.

1. In de eerstvolgende 
commissievergadering na de verkiezing 
van de leden van de commissies, 
overeenkomstig artikel 186, kiest de 
commissie een voorzitter en, bij aparte 
stemmingen, ondervoorzitters, die het 
bureau van de commissie vormen. Het 
aantal te kiezen ondervoorzitters wordt op 
voordracht van de Conferentie van 
voorzitters door het Parlement vastgesteld.

Or. en


