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Amendement 2
Carlo Casini

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 51

Bestaande tekst Amendement

Indien voldaan is aan de in artikel 49, lid 
1, en artikel 50 vermelde voorwaarden,
kan de Conferentie van voorzitters, indien 
zij het vraagstuk bijzonder belangrijk 
acht, besluiten dat de procedure met 
gezamenlijke commissievergaderingen en 
gezamenlijke stemming van toepassing is.
In dat geval stellen de respectieve 
rapporteurs een enkel ontwerpverslag op. 
De betrokken commissies behandelen dit
en stemmen erover op gezamenlijke 
vergaderingen onder het gezamenlijk 
voorzitterschap van de betrokken 
voorzitters. De betrokken commissies 
kunnen intercommissiewerkgroepen 
instellen om de gezamenlijke
vergaderingen en stemmingen voor te 
bereiden.

1. Wanneer uit hoofde van artikel 188, 
lid 2, een competentiekwestie aan de 
Conferentie van voorzitters wordt 
voorgelegd, kan zij besluiten dat de 
procedure met gezamenlijke commissies 
van toepassing is, indien:

- het vraagstuk volgens bijlage VII 
onlosmakelijk met de bevoegdheid van 
meerdere commissies verbonden is, en
- zij het vraagstuk bijzonder belangrijk 
acht.
2. In dat geval stellen de respectieve 
rapporteurs een enkel ontwerpverslag op 
dat door de betrokken commissies in
gezamenlijke vergaderingen onder het 
gezamenlijk voorzitterschap van de 
betrokken voorzitters wordt behandeld en 
in stemming wordt gebracht. 

In alle stadia van de procedure kunnen de 
aan de status van bevoegde commissie 
verbonden rechten door de betrokken 
commissies alleen gezamenlijk worden 
uitgeoefend. De betrokken commissies 
kunnen werkgroepen instellen om de 
vergaderingen en stemmingen voor te 
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bereiden.

3. In de tweede lezing van de gewone 
wetgevingsprocedure wordt het standpunt 
van de Raad behandeld in een 
gezamenlijke vergadering van de 
betrokken commissies die bij ontstentenis 
van een akkoord tussen de voorzitters van 
die commissies plaatsvindt op de 
woensdag van de eerste week die voor de 
vergaderingen van parlementaire organen 
is gereserveerd en die volgt op de 
mededeling van het standpunt van de 
Raad aan het Parlement. Bij ontstentenis 
van een akkoord over de bijeenroeping 
van een volgende vergadering, wordt deze 
bijeengeroepen door de voorzitter van de 
Conferentie van commissievoorzitters. 
Over de aanbeveling voor de tweede lezing 
wordt in een gezamenlijke vergadering 
gestemd op basis van een 
gemeenschappelijke ontwerptekst die door 
de respectieve rapporteurs van de 
betrokken commissies wordt opgesteld; bij 
gebreke van een gemeenschappelijke 
ontwerptekst wordt over de in de 
betrokken commissies ingediende 
amendementen gestemd.
In de derde lezing van de gewone 
wetgevingsprocedure maken de voorzitters 
en rapporteurs van de betrokken 
commissies automatisch deel uit van de 
delegatie in het bemiddelingscomité.
4. Met inachtneming van de in lid 1 
genoemde criteria en van eventuele 
akkoorden tussen de voorzitters van de 
betrokken commissies, bepaalt de 
Voorzitter  welke commissie bevoegd is 
dan wel welke commissies gezamenlijk 
bevoegd zijn voor de behandeling van 
gedelegeerde handelingen of 
ontwerpuitvoeringsmaatregelen 
onmiddellijk na ontvangst hiervan.

Or. fr
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Amendement 3
David Martin

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 51

Bestaande tekst Amendement

Procedure met gezamenlijke 
commissievergaderingen

Gezamenlijke commissies

Indien voldaan is aan de in artikel 49, lid 1, 
en artikel 50 vermelde voorwaarden, kan 
de Conferentie van voorzitters, indien zij 
het vraagstuk bijzonder belangrijk acht, 
besluiten dat de procedure met 
gezamenlijke commissievergaderingen en 
gezamenlijke stemming van toepassing is. 
In dat geval stellen de respectieve 
rapporteurs een enkel ontwerpverslag op. 
De betrokken commissies behandelen dit 
en stemmen erover op gezamenlijke 
vergaderingen onder het gezamenlijk 
voorzitterschap van de betrokken 
voorzitters. De betrokken commissies 
kunnen intercommissiewerkgroepen 
instellen om de gezamenlijke 
vergaderingen en stemmingen voor te 
bereiden.

1. Wanneer uit hoofde van artikel 188, 
lid 2, een competentiekwestie aan de 
Conferentie van voorzitters wordt 
voorgelegd, kan zij besluiten dat de 
procedure met gezamenlijke commissies 
van toepassing is, indien,

- het vraagstuk volgens Bijlage VII 
onlosmakelijk met de bevoegdheid van 
meerdere commissies verbonden is, en
- zij het vraagstuk bijzonder belangrijk 
acht.
2. In dat geval stellen de respectieve 
rapporteurs een enkel ontwerpverslag op 
dat door de betrokken commissies in
gezamenlijke vergaderingen onder het 
gezamenlijk voorzitterschap van de 
betrokken voorzitters wordt behandeld en 
in stemming wordt gebracht.

Voor de goedkeuring van het 
ontwerpverslag is een gewone 
meerderheid van de van elke commissie 
aanwezige leden vereist.
De aan de status van bevoegde commissie 
verbonden rechten kunnen door de 
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betrokken commissies alleen gezamenlijk 
worden uitgeoefend. De betrokken 
commissies kunnen werkgroepen instellen 
om de vergaderingen en stemmingen voor 
te bereiden.

3. Wanneer het vraagstuk onder de 
gewone wetgevingsprocedure in de zin 
van artikel 294 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie valt, is de procedure met 
gezamenlijke commissies op alle stadia 
van deze procedure van toepassing.
4. Wanneer aan het Parlement een 
ontwerp van gedelegeerde handeling of 
van uitvoeringsmaatregel wordt 
voorgelegd waarop de procedure met 
gezamenlijke commissies is toegepast, 
bepaalt de Voorzitter op aanbeveling van 
de voorzitter van de Conferentie van 
commissievoorzitters onverwijld en met 
inachtneming van de in lid 1 vastgelegde 
criteria welke commissie voor de 
behandeling van dit ontwerp bevoegd is 
dan wel welke commissies gezamenlijk 
voor de behandeling van dit ontwerp 
bevoegd zijn.

Or. en


