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Amendement 1
David Martin en Ramón Jáuregui Atondo (namens de S&D-Fractie), Íñigo Méndez de Vigo 
(namens de PPE-Fractie) en Andrew Duff (namens de ALDE-Fractie)
Compromisamendement

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 116

Bestaande tekst Amendement

1. Tijdens elke vergaderperiode wordt een 
vragenuur met de Raad en de Commissie 
gehouden, en wel op door het Parlement op 
voorstel van de Conferentie van voorzitters 
vastgestelde tijdstippen. Daarbij kan een 
specifiek tijdsbestek worden uitgetrokken 
voor vragen aan de voorzitter en de 
onderscheiden leden van de Commissie.

1. Tijdens elke vergaderperiode wordt een 
vragenuur met de Raad en de Commissie 
gehouden, en wel op door het Parlement op 
voorstel van de Conferentie van voorzitters 
vastgestelde tijdstippen. 

2. Per vergaderperiode mag een lid de 
Raad en de Commissie elk slechts één 
vraag stellen. 

2. Per vergaderperiode mag een lid de 
Raad en de Commissie elk slechts één 
vraag stellen.

3. De vragen worden schriftelijk ingediend 
bij de Voorzitter, die beslist over de 
ontvankelijkheid en de volgorde van 
behandeling. Deze beslissing wordt 
onverwijld aan de vraagstellers 
medegedeeld. 

3. De vragen worden schriftelijk ingediend 
bij de Voorzitter, die beslist over de 
ontvankelijkheid en de volgorde van 
behandeling. Deze beslissing wordt 
onverwijld aan de vraagstellers 
medegedeeld.

4. Het vragenuur is nader geregeld bij in 
een bijlage bij dit Reglement neergelegde 
richtsnoeren.

4. Het vragenuur is nader geregeld bij in 
een bijlage bij dit Reglement neergelegde 
richtsnoeren.

5. Overeenkomstig de door de Conferentie 
van voorzitters vastgestelde richtsnoeren 
kunnen met de voorzitter van de 
Commissie, de vice-voorzitter van de 
Commissie/hoge vertegenwoordiger van 
de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid en met de voorzitter van 
de Eurogroep speciale vragenuren 
worden gehouden.
(Indien dit amendement wordt 
aangenomen, moet punt 15 (Indeling) van 
Bijlage II worden geschrapt)

Or. en

Motivering

In dit amendement wordt een fout rechtgezet die door de goedkeuring van een horizontaal 
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amendement in punt 15 van Bijlage II is ontstaan. Dit amendement houdt tevens rekening met de 
recente besluiten van de Conferentie van voorzitters over speciale vragenuren.

Amendement 2
David Martin en Ramón Jáuregui Atondo (namens de S&D-Fractie), Íñigo Méndez de Vigo 
(namens de PPE-Fractie) en Andrew Duff (namens de ALDE-Fractie)
Compromisamendement

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 117 – titel en lid 1

Bestaande tekst Amendement

Vragen met verzoek om schriftelijk 
antwoord aan de Raad of de Commissie

Vragen met verzoek om schriftelijk 
antwoord

1. Elk lid kan in overeenstemming met de 
in een bijlage bij dit Reglement 
neergelegde richtsnoeren de Raad of de 
Commissie vragen stellen met verzoek om 
schriftelijk antwoord. Voor de inhoud van 
de vragen zijn uitsluitend de vraagstellers 
verantwoordelijk. 

1. Elk lid kan in overeenstemming met de 
in een bijlage bij dit Reglement 
neergelegde richtsnoeren de Europese 
Raad, de Raad, de Commissie of de vice-
voorzitter van de Commissie/hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
vragen stellen met verzoek om schriftelijk 
antwoord. Voor de inhoud van de vragen 
zijn uitsluitend de vraagstellers 
verantwoordelijk. 

Or. en

Motivering

In dit amendement wordt rekening gehouden met de door het Verdrag van Lissabon ingevoerde 
institutionele veranderingen met betrekking tot degenen aan wie schriftelijke vragen kunnen
worden gesteld.

Amendement 3
David Martin en Ramón Jáuregui Atondo (namens de S&D-Fractie), Íñigo Méndez de Vigo 
(namens de PPE-Fractie) en Andrew Duff (namens de ALDE-Fractie)
Compromisamendement

Reglement van het Europees Parlement
Bijlage III – punt 1 – streepje -1 (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

- vermelden duidelijk aan wie de vraag 
gericht is en worden via de gebruikelijke 
interinstitutionele kanalen verzonden;
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Or. en

Motivering

Dit amendement volgt logischerwijs uit het amendement op artikel 117. Aangezien het aantal 
mogelijke geadresseerden toeneemt, moet duidelijk worden vermeld aan wie de vraag gesteld 
wordt, zodat de bewuste vraag via de geijkte kanalen kan worden doorgestuurd.

Amendement 4
David Martin en Ramón Jáuregui Atondo (namens de S&D-Fractie) en Íñigo Méndez de 
Vigo (namens de PPE-Fractie)
Compromisamendement

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 130 – leden 1 bis, ter en quater (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

1 bis. Over de organisatie en bevordering 
van een effectieve en regelmatige 
interparlementaire samenwerking binnen 
de Unie, zoals bedoeld in artikel 9 van het 
protocol inzake de rol van de nationale 
parlementen in de Europese Unie, wordt 
onderhandeld op basis van een mandaat 
dat na raadpleging van de Conferentie 
van commissievoorzitters door de 
Conferentie van voorzitters wordt 
verleend.
Het Parlement hecht zijn goedkeuring 
aan eventuele afspraken hierover via de 
in artikel 127 neergelegde procedure.
1 ter. Een commissie mag op eigen 
initiatief met nationale parlementen op 
commissieniveau een dialoog aangaan 
binnen de beperkingen van de hiervoor 
gereserveerde begrotingskredieten. 
Hieronder kunnen passende vormen van 
samenwerking vallen (voorafgaand aan 
en na afloop van het wetgevingsproces).
1 quater. Documenten betreffende een 
wetgevingsprocedure op het niveau van de 
Europese Unie die officieel door een 
nationaal parlement aan het Europees 
Parlement zijn verzonden, worden naar de 
ten principale bevoegde commissie 
verwezen.

Or. en
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Motivering

De procedurele regels met betrekking tot nieuwe afspraken die naar aanleiding van het Verdrag 
van Lissabon met de nationale parlementen worden gemaakt, moeten duidelijk zijn. Door naar 
artikel 127 te verwijzen zorgen we ervoor dat eventuele wijzigingen van het Reglement van het 
Parlement die op grond van nieuwe afspraken nodig zijn, kunnen worden doorgevoerd zodra het 
Parlement deze afspraken heeft goedgekeurd. Deze procedurele regels laten de bevindingen van 
de werkgroep inzake de betrekkingen met de nationale parlementen onverlet.

Amendement 5
David Martin, Ramón Jáuregui Atondo en Íñigo Méndez de Vigo (namens de PPE-Fractie) 
en Andrew Duff (namens de ALDE-Fractie)
Compromisamendement

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 8

Bestaande tekst Amendement

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

8. Het Parlement stelt de regelingen 
betreffende de tenuitvoerlegging van het 
Statuut van de leden van de Europese 
Parlement vast op basis van een door de 
ten principale bevoegde commissie te 
formuleren voorstel, tenzij het door het 
Bureau te nemen budgettaire besluiten 
betreft, die jaarlijks moeten worden 
herzien. Het bepaalde in artikel 138, lid 1 
is mutatis mutandis van toepassing.

Or. en

Motivering

Ter wille van de correcte tenuitvoerlegging van artikel 223, lid 2, VWEU. Deze procedure heeft 
het voordeel dat zij de nodige mate van transparantie biedt, en alle leden betrekt bij het opstellen 
van regelingen die hen aangaan.

Amendement 6
David Martin, Ramón Jáuregui Atondo en Íñigo Méndez de Vigo (namens de PPE-Fractie)
en Andrew Duff (namens de ALDE-Fractie)
Compromisamendement

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 131

Bestaande tekst Amendement

1. Op voorstel van de Voorzitter benoemt 
de Conferentie van voorzitters de leden van 

1. Op voorstel van de Voorzitter benoemt 
de Conferentie van voorzitters de leden van 
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de delegatie van het Parlement in de 
COSAC en kan zij deze een mandaat 
verlenen. De delegatie wordt geleid door 
een van de voor het onderhouden van de 
betrekkingen met de nationale parlementen 
verantwoordelijke ondervoorzitters.

de delegatie van het Parlement in de 
COSAC en kan zij deze een mandaat 
verlenen. De delegatie wordt geleid door 
een voor het onderhouden van de 
betrekkingen met de nationale parlementen 
verantwoordelijke ondervoorzitter van het 
Europees Parlement en door de voorzitter 
van de commissie die verantwoordelijk is 
voor institutionele zaken.

2. De overige leden van de delegatie 
worden gekozen naar gelang van de op de 
COSAC-bijeenkomst te behandelen 
onderwerpen, en met inachtneming van de 
algehele politieke krachtsverhoudingen 
binnen het Parlement. Na elke bijeenkomst 
brengt de delegatie verslag uit.

2. De overige leden van de delegatie 
worden gekozen naar gelang van de op de 
COSAC-bijeenkomst te behandelen 
onderwerpen, en bestaan, voorzover 
mogelijk, uit vertegenwoordigers van de 
voor die aangelegenheden 
verantwoordelijke commissies. Er dient 
naar behoren rekening te worden 
gehouden met de algehele politieke 
krachtsverhoudingen binnen het Parlement.
Na elke bijeenkomst brengt de delegatie 
verslag uit.

Or. en

Motivering

In zijn resolutie van 7.7.2009 over de betrekkingen met de nationale parlementen heeft het 
Europees Parlement de mogelijkheid geopperd om de leiding van de delegatie in de COSAC 
voortaan toe te vertrouwen aan de voorzitter van de AFCO-commissie. Men is het er evenwel in 
brede kring over eens dat de rol van de ondervoorzitters moet worden gehandhaafd. 

Amendement 7
David Martin en Ramón Jáuregui Atondo (namens de S&D-Fractie), Íñigo Méndez de Vigo
(namens de PPE-Fractie) en Andrew Duff (namens de ALDE-Fractie)
Compromisamendement

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 74 bis – lid 1 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

1 bis. Wanneer het Parlement 
overeenkomstig artikel 48, lid 3, van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
wordt geraadpleegd over een voorstel voor 
een besluit van de Europese Raad om over 
wijzigingen in de Verdragen te 
beraadslagen, wordt de kwestie 
voorgelegd aan de terzake bevoegde 
commissie. De commissie stelt daarover 
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een verslag op met daarin:
– een ontwerpresolutie waarin wordt 
aangegeven of het Parlement het 
voorgestelde besluit goedkeurt dan wel 
verwerpt en die voorstellen kan bevatten 
ten behoeve van de Conventie of van de 
conferentie van vertegenwoordigers van 
de regeringen van de lidstaten;
– indien nodig een toelichting.

Or. en

Motivering

Er bestond tot dusver geen procedurele regeling voor door het Europees Parlement uit te 
brengen adviezen inzake de bijeenroeping van intergouvernementele conferenties. Voor 
dergelijke adviezen werd, met gebruikmaking van de nodige praktische aanpassingen, het voor 
legislatieve raadplegingen gebruikelijke proceduremodel gevolgd. Aangezien er na de 
inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor constitutionele aangelegenheden een 
speciaal hoofdstuk in het Reglement is opgenomen, ligt het voor de hand om in het Reglement 
ook een procedurebepaling te creëren met betrekking tot het raadplegen van het Parlement over 
de bijeenroeping van IGC's.

Amendement 8
David Martin en Ramón Jáuregui Atondo (namens de S&D-Fractie), Íñigo Méndez de Vigo
(namens de PPE-Fractie) en Andrew Duff (namens de ALDE-Fractie)
Compromisamendement

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 74 ter – lid 1 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

1 bis. Wanneer het Parlement 
overeenkomstig artikel 48, lid 6, van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
wordt geraadpleegd over een voorstel voor 
een besluit van de Europese Raad tot 
wijziging van deel 3 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, is artikel 74 bis, lid 1 bis van 
dienovereenkomstige toepassing. In dat 
geval mogen in de ontwerpresolutie alleen 
voorstellen worden opgenomen tot 
wijziging van bepalingen van Deel 3 van 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie.

Or. en
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Motivering

Er bestond tot dusver geen procedurele regeling voor door het Europees Parlement uit te 
brengen adviezen inzake de bijeenroeping van intergouvernementele conferenties. Voor 
dergelijke adviezen werd, met gebruikmaking van de nodige praktische aanpassingen, het voor 
legislatieve raadplegingen gebruikelijke proceduremodel gevolgd. Aangezien er na de 
inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor constitutionele aangelegenheden een 
speciaal hoofdstuk in het Reglement is opgenomen, ligt het voor de hand om in het Reglement 
ook een procedurebepaling te creëren met betrekking tot het raadplegen van het Parlement via 
de vereenvoudigde herzieningsprocedure.

Amendement 9
David Martin en Ramón Jáuregui Atondo (namens de S&D-Fractie), Íñigo Méndez de Vigo
(namens de PPE-Fractie) en Andrew Duff (namens de ALDE-Fractie)
Compromisamendement

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 117 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

2. De vragen worden schriftelijk ingediend 
bij de Voorzitter, die ze aan de betrokken 
instelling doet toekomen. Bij twijfel beslist 
de Voorzitter over de ontvankelijkheid van 
een vraag. De vraagsteller wordt van deze 
beslissing in kennis gesteld. 

2. De vragen worden schriftelijk ingediend 
bij de Voorzitter, die ze aan de 
geadresseerden doet toekomen. Bij twijfel 
beslist de Voorzitter over de 
ontvankelijkheid van een vraag. De 
vraagsteller wordt van deze beslissing in 
kennis gesteld. 

(Horizontaal amendement: de woorden 
"betrokken instelling" worden in artikel 
117, leden 2 en 4, en in de punten 1 en 3 
van bijlage III bij het Reglement vervangen 
door het woord "geadresseerden".)

Or. en

Motivering

Vloeit logisch voort uit compromisamendement 2; indien de vice-voorzitter van de 
Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 
aan de lijst van geadresseerden wordt toegevoegd, ligt het voor de hand om ook de in artikel 
117, leden 2 en 4, en in de punten 1 en 3 van bijlage III gebruikte formulering betreffende de  
"betrokken instellingen" te verruimen. 
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Amendement 10
David Martin en Ramón Jáuregui Atondo (namens de S&D-Fractie), Íñigo Méndez de Vigo
(namens de PPE-Fractie) en Andrew Duff (namens de ALDE-Fractie)
Compromisamendement

Reglement van het Europees Parlement
Titel IV – hoofdstuk 3 - titel

Bestaande tekst Amendement

VRAGEN AAN DE RAAD, DE 
COMMISSIE EN DE EUROPESE 

CENTRALE BANK

PARLEMENTAIRE VRAGEN

Or. en

Motivering

Vloeit logisch voort uit compromisamendement 2; de titel van hoofdstuk 3 zou te restrictief 
worden indien de Europese Raad een van de instellingen werd waaraan vragen kunnen worden 
gesteld.

Amendement 11
David Martin en Ramón Jáuregui Atondo (namens de S&D-Fractie), Íñigo Méndez de Vigo
(namens de PPE-Fractie) en Andrew Duff (namens de ALDE-Fractie)
Compromisamendement

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 37 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 37 bis
Delegatie van wetgevingsbevoegdheden

1. Bij de bestudering van een voorstel 
voor een wetgevingsbesluit waarbij 
bevoegdheden aan de Commissie worden 
gedelegeerd in de zin van artikel 290 van 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, dient het Parlement 
bijzondere aandacht te besteden aan de 
doelstellingen, de inhoud, de reikwijdte en 
de duur van de delegatie, alsmede aan de 
gestelde voorwaarden.
2. De ten principale bevoegde commissie 
mag te allen tijde verzoeken om het advies 
van de commissie die bevoegd is voor de 
toepassing en interpretatie van het recht 
van de Europese Unie.
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3. De commissie die bevoegd is voor de 
toepassing en interpretatie van het recht 
van de Europese Unie mag tevens, op 
eigen initiatief, onderwerpen aansnijden 
die de delegatie van 
wetgevingsbevoegdheden betreffen. In 
dergelijke gevallen stelt zij de ten 
principale bevoegde commissie daarvan 
naar behoren in kennis.

Or. en

Motivering

Met dit nieuwe artikel wordt een goede coördinatie binnen het Parlement beoogd met betrekking 
tot de nieuwe categorie van gedelegeerde handelingen die is ingevoerd bij het Verdrag van 
Lissabon. Artikel 37 over de controle van de rechtsgrond, dat in de praktijk bijzonder waardevol 
is gebleken, bood daarbij enige inspiratie. Met het nieuwe artikel wordt ook beoogd ervoor te 
zorgen dat de vrijheid van de wetgever en de formele voorwaarden van artikel 290 VWEU 
worden geëerbiedigd.


