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Amendement 10
Helmut Scholz

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 70 – titel

Bestaande tekst Amendement

Interinstitutionele onderhandelingen bij
wetgevingsprocedures

Interinstitutionele onderhandelingen bij de 
gewone wetgevingsprocedure

Or. de

Amendement 11
Andrew Duff

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 70 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

1. Onderhandelingen met andere 
instellingen om in de loop van een 
wetgevingsprocedure tot overeenstemming 
te komen worden gevoerd met 
inachtneming van de gedragscode voor 
onderhandelingen over dossiers volgens 
de gewone wetgevingsprocedure.

1. Onderhandelingen met andere 
instellingen om in de loop van een 
wetgevingsprocedure tot overeenstemming 
te komen worden gevoerd met 
inachtneming van de in bijlage XXI 
opgenomen gedragscode.

Or. en

Amendement 12
Helmut Scholz

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 70 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

1. Onderhandelingen met andere 
instellingen om in de loop van een 
wetgevingsprocedure tot overeenstemming 
te komen worden gevoerd met 
inachtneming van de gedragscode voor 

1. Onderhandelingen met andere 
instellingen om in de loop van een gewone
wetgevingsprocedure tot overeenstemming 
te komen worden gevoerd met 
inachtneming van de gedragscode voor 
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onderhandelingen over dossiers volgens de 
gewone wetgevingsprocedure.

onderhandelingen over dossiers volgens de 
gewone wetgevingsprocedure.

Or. de

Amendement 13
Marietta Giannakou, Manfred Weber

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 70 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

1. Onderhandelingen met andere 
instellingen om in de loop van een 
wetgevingsprocedure tot overeenstemming 
te komen worden gevoerd met
inachtneming van de gedragscode voor 
onderhandelingen over dossiers volgens de 
gewone wetgevingsprocedure.

1. Onderhandelingen met andere 
instellingen om in de loop van een 
wetgevingsprocedure tot overeenstemming 
te komen worden gevoerd in 
overeenstemming met de gedragscode 
voor onderhandelingen over dossiers 
volgens de gewone wetgevingsprocedure.

Or. en

Amendement 14
Andrew Duff

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 70 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

2. Alvorens dergelijke onderhandelingen te 
beginnen, dient de bevoegde commissie in 
beginsel met de meerderheid van haar 
leden een besluit te nemen en een 
mandaat, richtsnoeren of prioriteiten vast 
te stellen.

2. Wanneer de bevoegde commissie het 
wenselijk acht met het oog op de 
goedkeuring van een verslag in eerste 
lezing dergelijke onderhandelingen te 
beginnen, neemt zij met de meerderheid 
van haar leden per geval voor elke 
betrokken wetgevingsprocedure een 
besluit tot opening van onderhandelingen. 
Bij dit besluit worden een mandaat in de 
vorm van een reeks amendementen en de 
representatieve samenstelling van het 
onderhandelingsteam vastgesteld.
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Or. en

Amendement 15
Helmut Scholz

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 70 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

2. Alvorens dergelijke onderhandelingen te 
beginnen, dient de bevoegde commissie in 
beginsel met de meerderheid van haar 
leden een besluit te nemen en een 
mandaat, richtsnoeren of prioriteiten vast 
te stellen.

2. Wanneer de bevoegde commissie het 
wenselijk acht vóór de goedkeuring van 
een verslag voor de eerste lezing
dergelijke onderhandelingen te beginnen,
neemt zij met de meerderheid van haar 
leden voor elke betrokken 
wetgevingsprocedure afzonderlijk een 
besluit tot opening van onderhandelingen. 
Bij dit besluit worden een mandaat en de 
representatieve samenstelling van het 
onderhandelingsteam, bestaande uit leden 
van alle fracties, vastgesteld.

Het mandaat bestaat in de regel uit een 
reeks amendementen of, wanneer de 
commissie daartoe gegronde redenen 
aanvoert, een reeks duidelijk omschreven 
doelstellingen, prioriteiten of 
richtsnoeren.

Or. de

Amendement 16
Gerald Häfner

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 70 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

2. Alvorens dergelijke onderhandelingen te 
beginnen, dient de bevoegde commissie in 
beginsel met de meerderheid van haar 
leden een besluit te nemen en een 
mandaat, richtsnoeren of prioriteiten vast 

2. Dergelijke onderhandelingen worden 
pas begonnen nadat de bevoegde 
commissie voor elke betrokken 
wetgevingsprocedure afzonderlijk een 
besluit tot opening van onderhandelingen 
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te stellen. heeft genomen, waarin het mandaat en de 
samenstelling van het 
onderhandelingsteam worden vastgesteld.

Het mandaat bestaat uit een verslag of 
een reeks door de commissie 
goedgekeurde amendementen, eventueel 
vergezeld van een reeks duidelijk 
omschreven doelstellingen of prioriteiten.

Or. en

Amendement 17
Enrique Guerrero Salom

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 70 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

2. Alvorens dergelijke onderhandelingen te 
beginnen, dient de bevoegde commissie in 
beginsel met de meerderheid van haar 
leden een besluit te nemen en een 
mandaat, richtsnoeren of prioriteiten vast 
te stellen.

2. Dergelijke onderhandelingen worden 
pas begonnen nadat de bevoegde 
commissie voor elke betrokken 
wetgevingsprocedure afzonderlijk een 
besluit tot opening van onderhandelingen 
heeft genomen, waarin het mandaat en de 
samenstelling van het 
onderhandelingsteam worden vastgesteld.

In de regel bestaat het mandaat uit een 
verslag. Wanneer de bevoegde commissie 
het wenselijk acht onderhandelingen te 
beginnen vóór goedkeuring van een 
verslag in eerste lezing, dan bestaat het 
mandaat uitzonderlijkerwijs uit een reeks 
amendementen of, wanneer de commissie 
daartoe gegronde redenen aanvoert, uit 
een reeks duidelijk omschreven 
doelstellingen, prioriteiten of 
richtsnoeren.

Or. en

Amendement 18
Marietta Giannakou, Manfred Weber
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Reglement van het Europees Parlement
Artikel 70 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

2. Alvorens dergelijke onderhandelingen te 
beginnen, dient de bevoegde commissie in 
beginsel met de meerderheid van haar 
leden een besluit te nemen en een mandaat, 
richtsnoeren of prioriteiten vast te stellen.

2. Alvorens dergelijke onderhandelingen te 
beginnen, neemt de bevoegde commissie
met een meerderheid van haar leden een 
besluit tot opening van onderhandelingen
en stelt zij een mandaat vast.

Dit besluit bepaalt de samenstelling van 
het onderhandelingsteam van Parlement.
In de regel bestaat het mandaat uit een 
verslag. Wanneer de bevoegde commissie 
het wenselijk acht onderhandelingen te 
beginnen vóór goedkeuring van een 
verslag in eerste lezing, dan bestaat het 
mandaat uitzonderlijkerwijs uit een reeks 
duidelijk omschreven doelstellingen, 
prioriteiten of richtsnoeren.
Het besluit van de bevoegde commissie tot 
opening van onderhandelingen in een 
wetgevingsprocedure wordt in alle 
officiële talen vertaald, toegezonden aan 
de Voorzitter en aan alle leden van het 
Parlement rondgedeeld.

Or. en

Amendement 19
Andrew Duff

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 70 – lid 2 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

2 bis. Op verzoek van de Conferentie van 
voorzitters of twee fracties kunnen op de 
agenda van de vergaderperiode waarin 
het besluit wordt bekendgemaakt een 
debat en een stemming worden 
ingeschreven over de vraag of er al dan 
niet onderhandelingen moeten worden 
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geopend met het oog op de goedkeuring 
van een verslag in eerste lezing op basis 
van het door de bevoegde commissie 
voorgestelde mandaat.

Or. en

Amendement 20
Stanimir Ilchev

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 70 – lid 2 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

2 bis. Het besluit tot opening van 
onderhandelingen in eerste lezing als 
bedoeld in lid 2 wordt in alle officiële 
talen vertaald, aan de Voorzitter 
toegezonden en aan alle leden van het 
Parlement rondgedeeld.
Het wordt door de Voorzitter bij de 
opening van de eerste vergaderperiode na 
het nemen van het besluit door de 
bevoegde commissie bekendgemaakt en 
wordt geacht met de bekendmaking ervan, 
behoudens het bepaalde in lid 2 ter, te zijn 
goedgekeurd.

Or. en

Amendement 21
Helmut Scholz

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 70 – lid 2 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

2 bis. Het besluit tot opening van 
onderhandelingen in eerste lezing als 
bedoeld in lid 2 wordt vertaald, aan de 
Voorzitter toegezonden en aan alle leden 
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van het Parlement rondgedeeld.
Het besluit wordt bij de opening van de 
eerste vergaderperiode nadat de bevoegde 
commissie het heeft genomen, door de 
Voorzitter bekendgemaakt en wordt 
geacht met de bekendmaking ervan, 
behoudens het bepaalde in lid 2 ter, te zijn 
goedgekeurd.

Or. de

Amendement 22
Gerald Häfner

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 70 – lid 2 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

2 bis. Het onderhandelingsteam is 
representatief samengesteld. Het wordt 
voorgezeten door de voorzitter van de 
bevoegde commissie of door een ander 
door de voorzitter aangewezen lid van het 
team. Het onderhandelingsteam bestaat 
uit de rapporteur en voor elke fractie de 
schaduwrapporteur of de coördinator.

Or. en

Amendement 23
Enrique Guerrero Salom

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 70 – lid 2 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

2 bis. Het onderhandelingsteam is 
representatief samengesteld. Het wordt 
voorgezeten door de voorzitter van de 
bevoegde commissie of door een ander 
door de voorzitter aangewezen lid van het 
team. Het onderhandelingsteam bestaat 
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uit de rapporteur en eventueel de 
coördinatoren of schaduwrapporteurs.

Or. en

Amendement 24
Marietta Giannakou, Manfred Weber

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 70 – lid 2 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

2 bis. De samenstelling van het 
onderhandelingsteam weerspiegelt in de 
regel het politieke evenwicht. Het wordt 
voorgezeten door de voorzitter van de 
bevoegde commissie of door een door de 
voorzitter aangewezen ondervoorzitter. 
Het onderhandelingsteam bestaat uit de 
rapporteur en de schaduwrapporteurs.
Het secretariaat van de commissie wordt 
belast met de praktische organisatie van 
de bijeenkomsten met de Raad en de 
Commissie ("trialogen").

Or. en

Amendement 25
Francesco Enrico Speroni

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 70 – lid 2 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

2 bis. Bij de gewone wetgevingsprocedure
wordt het onderhandelingsteam geleid 
door de voorzitter van de bevoegde 
commissie of door een ander door hem 
aangewezen lid van het team. Het 
onderhandelingsteam bestaat uit de 
rapporteur en eventueel de coördinatoren 
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of schaduwrapporteurs.
De vergaderingen van het 
onderhandelingsteam vinden op dezelfde 
dagen maar niet op hetzelfde tijdstip als 
de vergaderingen van de bevoegde 
commissie plaats, volgens een door de 
commissie vastgesteld vergaderrooster.
Het onderhandelingsteam brengt de 
bevoegde commissie regelmatig verslag 
uit over de vorderingen bij en het 
resultaat van de onderhandelingen.
Na elke bijeenkomst met de Raad en de 
Commissie (trialoog) worden alle op die 
bijeenkomst behandelde ontwerpteksten 
ter beschikking van de commissie gesteld. 
In de daaropvolgende vergadering wordt 
de commissie over de stand van de 
onderhandelingen geïnformeerd.
Is het niet mogelijk tijdig een vergadering 
van de commissie te beleggen, dan brengt 
het onderhandelingsteam verslag uit aan 
de voorzitter, de schaduwrapporteurs en 
de coördinatoren van de commissie.
De bevoegde commissie kan het mandaat 
in het licht van de vorderingen bij de 
onderhandelingen bijstellen.

Or. it

Amendement 26
Andrew Duff

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 70 – lid 2 ter (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

2 ter. Bij de gewone wetgevingsprocedure 
wordt het onderhandelingsteam geleid 
door de rapporteur en voorgezeten door 
de voorzitter of een ondervoorzitter van de 
bevoegde commissie.
Het onderhandelingsteam brengt de 
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bevoegde commissie regelmatig verslag 
uit over de vorderingen bij en het 
resultaat van de onderhandelingen.
Na elke bijeenkomst met de Raad en de 
Commissie ("trialoog") worden alle op 
die bijeenkomst behandelde 
ontwerpteksten ter beschikking van de 
commissie gesteld. In de daaropvolgende 
vergadering wordt de commissie over de 
stand van zaken bij de onderhandelingen 
geïnformeerd.
Is het niet mogelijk tijdig een vergadering 
van de commissie te beleggen, dan brengt 
de rapporteur verslag uit aan de 
coördinatoren van de commissie.
De bevoegde commissie kan het mandaat 
in het licht van de vorderingen bij de 
onderhandelingen bijstellen.

Or. en

Amendement 27
Stanimir Ilchev

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 70 – lid 2 ter (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

2 ter. Op verzoek van een fractie of 40 
leden dan wel ingevolge een besluit van de 
Conferentie van voorzitters kan op de 
agenda van de vergaderperiode waarin 
het besluit wordt bekendgemaakt een 
stemming worden ingeschreven over de 
vraag of er al dan niet onderhandelingen 
moeten worden geopend aan de hand van 
het in het besluit van de commissie 
vervatte mandaat.

Or. en
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Amendement 28
Helmut Scholz

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 70 – lid 2 ter (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

2 ter. Op verzoek van een fractie of 40 
leden dan wel ingevolge een besluit van de 
Conferentie van voorzitters kan op de 
agenda van de vergaderperiode waarin 
het besluit wordt bekendgemaakt een 
stemming worden ingeschreven over de 
vraag of er al dan niet onderhandelingen 
moeten worden geopend op grond van het 
in het besluit van de commissie vervatte 
mandaat.

Or. de

Amendement 29
Enrique Guerrero Salom

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 70 – lid 2 ter (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

2 ter. Alle stukken die tijdens een 
bijeenkomst met de Raad en de 
Commissie ("trialoog") zullen worden 
besproken, worden ten minste 48 uur vóór 
de desbetreffende bijeenkomst aan alle 
leden van het onderhandelingsteam 
rondgedeeld.
Het onderhandelingsteam brengt de 
bevoegde commissie in de eerstvolgende 
vergadering na de trialoog verslag uit. 
Alle stukken die tijdens de trialoog in 
kwestie zijn besproken, worden aan de 
commissie ter beschikking gesteld.
Is het niet mogelijk tijdig een vergadering 
van de commissie te beleggen, dan brengt 
het onderhandelingsteam verslag uit aan 
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de voorzitter, de schaduwrapporteurs en 
de coördinatoren van de commissie, voor 
zover van toepassing.
De bevoegde commissie kan het mandaat 
in het licht van de vorderingen bij de 
onderhandelingen bijstellen.

Or. en

Amendement 30
Marietta Giannakou, Manfred Weber

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 70 – lid 2 ter (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

2 ter. Alle stukken voor de 
onderhandelingen worden (gepresenteerd 
in vier kolommen) ten minste 24 uur vóór
elke bijeenkomst aan het 
onderhandelingsteam ter hand gesteld.
Het onderhandelingsteam brengt in de 
eerstvolgende vergadering na de trialoog 
aan de commissie verslag uit.
Is het niet mogelijk tijdig een vergadering 
van de commissie te beleggen, dan brengt 
het onderhandelingsteam verslag uit aan 
de voorzitter, de schaduwrapporteurs en 
de coördinatoren van de commissie, voor 
zover van toepassing.
Alle stukken die het resultaat van de 
laatste trialoog weergeven worden 
(gepresenteerd in vier kolommen) aan de 
commissie ter hand gesteld.

Or. en

Amendement 31
Stanimir Ilchev
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Reglement van het Europees Parlement
Artikel 70 – lid 2 quater (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

2 quater. Op verzoek van de Conferentie 
van voorzitters of van een aantal leden die 
eenderde deel van de leden van het 
Parlement uitmaken en uit ten minste 
twee fracties afkomstig zijn, kunnen een 
debat en een stemming over het besluit tot 
opening van onderhandelingen worden 
ingeschreven op de agenda van de 
vergaderperiode die volgt op de in lid 2 bis 
bedoelde bekendmaking. Amendementen 
op het besluit zijn ontvankelijk onder de 
in de artikelen 156 en 157 genoemde 
voorwaarden.

Or. en

Amendement 32
Helmut Scholz

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 70 – lid 2 quater (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

2 quater. Op verzoek van een fractie of 40 
leden dan wel ingevolge een besluit van de 
Conferentie van voorzitters kunnen een 
debat en een stemming over het besluit tot 
opening van onderhandelingen worden 
ingeschreven op de agenda van de 
vergaderperiode die volgt op de in lid 2 bis 
bedoelde bekendmaking. Amendementen 
op het mandaat zijn ontvankelijk onder de 
in de artikelen 156 en 157 genoemde 
voorwaarden.

Or. de
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Amendement 33
Stanimir Ilchev

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 70 – lid 2 quinquies (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

2 quinquies. Bij de gewone 
wetgevingsprocedure wordt het 
onderhandelingsteam geleid door de 
voorzitter van de bevoegde commissie of 
door een ander door hem aangewezen lid 
van het team. Het onderhandelingsteam 
bestaat uit de rapporteur, de 
schaduwrapporteurs en de coördinatoren.
Het onderhandelingsteam brengt de 
bevoegde commissie regelmatig verslag 
uit over de vorderingen bij en het 
resultaat van de onderhandelingen.
Na elke bijeenkomst met de Raad en de 
Commissie (trialoog) worden alle op die 
bijeenkomst behandelde ontwerpteksten 
ter beschikking van de commissie gesteld. 
In de daaropvolgende vergadering wordt 
de commissie over de stand van de 
onderhandelingen geïnformeerd.
Is het niet mogelijk tijdig een vergadering 
van de commissie te beleggen, dan brengt 
het onderhandelingsteam verslag uit aan 
de voorzitter, de schaduwrapporteurs en 
de coördinatoren van de commissie. In dat 
geval wordt de commissie in de 
daaropvolgende vergadering over de stand 
van de onderhandelingen geïnformeerd.
De bevoegde commissie kan het mandaat 
in het licht van de vorderingen bij de 
onderhandelingen bijstellen.

Or. en

Amendement 34
Helmut Scholz
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Reglement van het Europees Parlement
Artikel 70 – lid 2 quinquies (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

2 quinquies. Bij de gewone 
wetgevingsprocedure wordt het 
onderhandelingsteam voorgezeten door de 
voorzitter van de bevoegde commissie of 
de betrokken rapporteur. Tot het 
onderhandelingsteam behoren de 
rapporteur en de schaduwrapporteurs, 
dan wel, als dezen verhinderd zijn, de 
coördinatoren.
Het onderhandelingsteam brengt de 
bevoegde commissie regelmatig verslag 
uit over de vorderingen bij en het 
resultaat van de onderhandelingen.
Na elke bijeenkomst met de Raad en de 
Commissie (trialoog) worden alle op die 
bijeenkomst behandelde ontwerpteksten 
ter beschikking van de commissie gesteld. 
In de daaropvolgende vergadering wordt 
de commissie over de stand van de 
onderhandelingen geïnformeerd.
Is het niet mogelijk tijdig een vergadering 
van de commissie te beleggen, dan brengt 
het onderhandelingsteam verslag uit aan 
de voorzitter, de schaduwrapporteurs en 
de coördinatoren van de commissie.
De bevoegde commissie kan het mandaat 
in het licht van de vorderingen bij de 
onderhandelingen overeenkomstig het 
bepaalde in de leden 2, 2 bis en 2 ter 
bijstellen.

Or. de

Amendement 35
Andrew Duff

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 70 – lid 3
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Bestaande tekst Amendement

3. Wordt in het kader van de 
onderhandelingen, na goedkeuring van het 
verslag door de commissie, een compromis 
met de Raad bereikt, dan wordt de 
commissie in elk geval vóór de stemming 
ter plenaire vergadering opnieuw 
geraadpleegd.

3. Wordt in het kader van de 
onderhandelingen een compromis met de 
Raad bereikt, dan worden de
coördinatoren van de bevoegde commissie
onverwijld hiervan in kennis gesteld en 
behandelt de bevoegde commissie de 
overeengekomen 
ontwerpwetgevingshandeling.

Keurt de bevoegde commissie de 
overeengekomen 
ontwerpwetgevingshandeling goed, dan 
legt zij deze in de vorm van 
compromisamendementen of van een 
verslag dat de amendementen op de 
oorspronkelijke tekst duidelijk weergeeft, 
aan het Parlement ter behandeling voor.

Or. en

Amendement 36
Helmut Scholz

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 70 – lid 3

Bestaande tekst Amendement

3. Wordt in het kader van de 
onderhandelingen, na goedkeuring van het 
verslag door de commissie, een compromis 
met de Raad bereikt, dan wordt de 
commissie in elk geval vóór de stemming 
ter plenaire vergadering opnieuw 
geraadpleegd.

3. Wordt in het kader van de 
onderhandelingen een compromis met de 
Raad bereikt, dan worden de
coördinatoren van de bevoegde commissie
onverwijld hiervan in kennis gesteld en 
behandelt de bevoegde commissie de 
overeengekomen 
ontwerpwetgevingshandeling.

Keurt de bevoegde commissie de 
overeengekomen 
ontwerpwetgevingshandeling goed, dan 
legt zij deze in de vorm van een verslag, 
van compromisamendementen of van een 
amendement met een geconsolideerde 
tekst aan het Parlement ter behandeling 
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voor.

Or. de

Amendement 37
Enrique Guerrero Salom

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 70 – lid 3

Bestaande tekst Amendement

3. Wordt in het kader van de 
onderhandelingen, na goedkeuring van het 
verslag door de commissie, een compromis 
met de Raad bereikt, dan wordt de 
commissie in elk geval vóór de stemming 
ter plenaire vergadering opnieuw 
geraadpleegd.

3. Wordt in het kader van de 
onderhandelingen een compromis met de 
Raad bereikt, dan worden de 
coördinatoren van de bevoegde commissie 
onverwijld hiervan in kennis gesteld. De 
overeengekomen 
ontwerpwetgevingshandeling wordt aan
de bevoegde commissie voorgelegd en 
wordt na goedkeuring aan het Parlement 
ter behandeling voorgelegd in de vorm, 
naargelang van het geval, van:
- een verslag, of
- compromisamendementen, eventueel in 
de vorm van een geconsolideerde tekst.

Or. en

Amendement 38
Gerald Häfner

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 70 – lid 3

Bestaande tekst Amendement

3. Wordt in het kader van de 
onderhandelingen, na goedkeuring van het 
verslag door de commissie, een compromis 
met de Raad bereikt, dan wordt de 
commissie in elk geval vóór de stemming 
ter plenaire vergadering opnieuw 

3. Wordt in het kader van de 
onderhandelingen een compromis met de 
Raad bereikt, dan wordt de bevoegde
commissie onverwijld hiervan in kennis 
gesteld. De overeengekomen 
ontwerpwetgevingshandeling wordt aan 
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geraadpleegd. de bevoegde commissie voorgelegd en 
wordt na goedkeuring aan het Parlement 
ter behandeling voorgelegd in de vorm 
van een verslag of 
compromisamendementen, eventueel in 
de vorm van een geconsolideerde tekst.

Or. en

Amendement 39
Marietta Giannakou

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 70 – lid 3

Bestaande tekst Amendement

3. Wordt in het kader van de 
onderhandelingen, na goedkeuring van het 
verslag door de commissie, een compromis 
met de Raad bereikt, dan wordt de 
commissie in elk geval vóór de stemming
ter plenaire vergadering opnieuw 
geraadpleegd.

3. Wordt in het kader van de 
onderhandelingen, na goedkeuring van het 
verslag door de commissie,  een 
compromis met de Raad bereikt, dan
worden de coördinatoren van de bevoegde 
commissie onverwijld hiervan in kennis 
gesteld. De overeengekomen tekst wordt 
vóór de stemming in de plenaire 
vergadering aan de bevoegde commissie 
ter goedkeuring voorgelegd.

Or. en

Amendement 40
Andrew Duff

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 70 – lid 3 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

3 bis. Wordt de procedure met 
medeverantwoordelijke commissies of de 
procedure met gezamenlijke 
commissievergaderingen gevolgd, dan zijn 
de artikelen 50 en 51 van toepassing op 
het besluit tot opening van 



AM\906027NL.doc 21/28 PE492.564v01-00

NL

onderhandelingen en het voeren van die 
onderhandelingen.

Or. en

Amendement 41
Helmut Scholz

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 70 – lid 3 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

3 bis. Wordt een 
ontwerpwetgevingshandeling behandeld 
volgens de procedure met 
medeverantwoordelijke commissies 
overeenkomstig artikel 50 of volgens de 
procedure met gezamenlijke 
commissievergaderingen overeenkomstig 
artikel 51, dan is artikel 50 c.q. 51 ook 
van toepassing op het besluit tot het 
openen van onderhandelingen en op het 
voeren van die onderhandelingen. Bij een 
verschil van mening tussen de betrokken 
commissies worden de modaliteiten voor 
het openen en het voeren van de 
onderhandelingen door de Conferentie 
van commissievoorzitters overeenkomstig 
de in die artikelen genoemde beginselen 
vastgesteld.

Or. de

Amendement 42
Gerald Häfner

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 70 – lid 3 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

3 bis. Wordt een 
ontwerpwetgevingshandeling behandeld 
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volgens de procedure met 
medeverantwoordelijke commissies 
overeenkomstig artikel 50 of volgens de 
procedure met gezamenlijke 
commissievergaderingen overeenkomstig 
artikel 51, dan zijn deze artikelen ook van 
toepassing op het besluit tot het openen 
van onderhandelingen en het voeren van 
die onderhandelingen. Bij een verschil 
van mening tussen de betrokken 
commissies wordt de zaak aan de 
Conferentie van voorzitters voorgelegd, 
die, onverminderd het bepaalde in artikel 
70 bis, een besluit kan nemen over de 
modaliteiten voor het openen en het 
voeren van de onderhandelingen 
overeenkomstig de in genoemde artikelen 
uiteengezette beginselen.

Or. en

Amendement 43
Enrique Guerrero Salom

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 70 – lid 3 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

3 bis. Wordt een 
ontwerpwetgevingshandeling behandeld 
volgens de procedure met 
medeverantwoordelijke commissies 
overeenkomstig artikel 50 of volgens de 
procedure met gezamenlijke 
commissievergaderingen overeenkomstig 
artikel 51, dan zijn deze artikelen ook van 
toepassing op het besluit tot het openen 
van onderhandelingen en het voeren van 
die onderhandelingen. Bij een verschil 
van mening tussen de betrokken 
commissies worden de modaliteiten voor 
het openen en het voeren van de 
onderhandelingen door de voorzitter van 
de Conferentie van commissievoorzitters 
overeenkomstig de in genoemde artikelen 
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uiteengezette beginselen bepaald.

Or. en

Amendement 44
Enrique Guerrero Salom

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 70 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 70 bis
Goedkeuring van een besluit tot opening 
van interinstitutionele onderhandelingen 
vóór de goedkeuring van een verslag in 

eerste lezing
1. Een besluit van een commissie tot 
opening van onderhandelingen vóór de 
goedkeuring van een verslag in eerste 
lezing wordt in alle officiële talen 
vertaald, aan alle leden van het Parlement 
rondgedeeld en aan de Conferentie van 
voorzitters voorgelegd.
De Conferentie van voorzitters kan 
besluiten het onderwerp voor behandeling 
met debat en stemming in te schrijven op 
de ontwerpagenda van de eerstvolgende 
vergaderperiode na de ronddeling.
Doet de Conferentie van voorzitters dit 
niet, dan wordt het besluit tot opening van 
onderhandelingen bij de opening van de 
eerstvolgende vergaderperiode door de 
Voorzitter bekendgemaakt.
2. Indien een aantal leden die eentiende 
deel van de leden van het Parlement 
uitmaken en uit ten minste twee fracties 
afkomstig zijn zulks wensen, wordt het 
onderwerp voor behandeling met debat en 
stemming ingeschreven op de 
ontwerpagenda voor de eerstvolgende 
vergaderperiode na de bekendmaking en 
stelt de Voorzitter een termijn voor de 
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indiening van amendementen vast.
Zo niet, dan wordt het besluit tot opening 
van onderhandelingen geacht te zijn 
goedgekeurd.

Or. en

Amendement 45
Gerald Häfner

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 70 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 70 bis
Goedkeuring van een besluit tot opening 
van interinstitutionele onderhandelingen 
vóór de goedkeuring van een verslag in 

eerste lezing
1. Een besluit van een commissie tot 
opening van onderhandelingen vóór de 
goedkeuring van een verslag in eerste 
lezing wordt in alle officiële talen 
vertaald, aan alle leden van het Parlement 
rondgedeeld en aan de Conferentie van 
voorzitters voorgelegd.
De Conferentie van voorzitters kan 
besluiten het onderwerp voor behandeling 
met debat en stemming in te schrijven op 
de ontwerpagenda van de eerstvolgende 
vergaderperiode na de ronddeling.
Doet de Conferentie van voorzitters dit 
niet, dan wordt het besluit tot opening van 
onderhandelingen bij de opening van de 
eerstvolgende vergaderperiode door de 
Voorzitter bekendgemaakt.
2. Indien twee fracties die tezamen ten 
minste eentiende deel van de leden van 
het Parlement uitmaken zulks wensen, 
wordt het onderwerp voor behandeling 
met debat en stemming ingeschreven op 
de ontwerpagenda voor de eerstvolgende 
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vergaderperiode na de bekendmaking en 
stelt de Voorzitter een termijn voor de 
indiening van amendementen vast.
Zo niet, dan wordt het besluit tot opening 
van onderhandelingen geacht te zijn 
goedgekeurd.

Or. en

Amendement 46
Gerald Häfner

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 70 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 70 bis
Goedkeuring van een besluit tot opening 
van interinstitutionele onderhandelingen 

vóór de goedkeuring van een verslag
1. Een besluit van een commissie tot 
opening van onderhandelingen vóór de 
goedkeuring van een verslag wordt in alle 
officiële talen vertaald, aan alle leden van 
het Parlement rondgedeeld en aan de 
Conferentie van voorzitters voorgelegd.
De Conferentie van voorzitters kan 
besluiten het onderwerp voor behandeling 
met debat en stemming in te schrijven op 
de ontwerpagenda van de eerstvolgende 
vergaderperiode na de ronddeling.
Doet de Conferentie van voorzitters dit 
niet, dan wordt het besluit tot opening van 
onderhandelingen bij de opening van de 
eerstvolgende vergaderperiode door de 
Voorzitter bekendgemaakt.
2. Indien twee fracties die tezamen ten 
minste eentiende deel van de leden van 
het Parlement uitmaken zulks wensen, 
wordt het onderwerp voor behandeling 
met debat en stemming ingeschreven op 
de ontwerpagenda voor de eerstvolgende 
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vergaderperiode na de bekendmaking en 
stelt de Voorzitter een termijn voor de 
indiening van amendementen vast.
Zo niet, dan wordt het besluit tot opening 
van onderhandelingen geacht te zijn 
goedgekeurd.

Or. en

Motivering

De rapporteur stelt een nieuw artikel 70 bis voor betreffende overeenstemming in eerste 
lezing. Het is het overwegen waard om deze procedure ook toe te passen op andere relevante 
wetgevingsprocedures als een commissie interinstitutionele onderhandelingen wil starten 
voordat het verslag in de plenaire vergadering is behandeld.

Amendement 47
Vital Moreira

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 70 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 70 bis
Goedkeuring van een besluit tot opening 
van interinstitutionele onderhandelingen 
vóór de goedkeuring van een verslag in 

eerste lezing
1. Een besluit tot opening van 
onderhandelingen vóór de goedkeuring 
van een verslag in eerste lezing kan alleen 
om gegronde redenen en met 
tweederdemeerderheid van de bevoegde 
commissie worden genomen.
2. Het besluit wordt in alle officiële talen 
vertaald en aan de Voorzitter en de 
voorzitters van de fracties en van de 
commissies toegezonden.
Het besluit wordt bij de opening van de 
eerste vergaderperiode nadat de bevoegde 
commissie het heeft genomen, door de 
Voorzitter bekendgemaakt.
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3. Het besluit van de commissie kan 
worden herroepen
- door de Conferentie van voorzitters in 
haar gewone vergadering na de 
bekendmaking;
- bij een stemming in de plenaire 
vergadering op verzoek van twee fracties 
die een vierde van de leden van het 
Parlement vertegenwoordigen binnen 48 
uur na de bekendmaking.

Or. en

Motivering

Een besluit tot opening van vroegtijdige onderhandelingen, vóór het debat met stemming in 
de plenaire vergadering, moet terdege gemotiveerd zijn en door een gekwalificeerde 
meerderheid gesteund worden. Behalve in uitzonderlijke gevallen moet als regel gelden dat 
onderhandelingen met de Raad pas worden gestart na een debat en stemming in de plenaire 
vergadering om de fracties de gelegenheid te geven amendementen op het verslag in te dienen 
en de onderhandelingspositie van het Parlement te versterken.

Amendement 48
Marietta Giannakou, Manfred Weber, Rafał Trzaskowski

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 70 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 70 bis
Goedkeuring van een besluit tot opening 
van interinstitutionele onderhandelingen 
vóór de goedkeuring van een verslag in 

eerste lezing
1. Een besluit van een commissie tot 
opening van onderhandelingen vóór de 
goedkeuring van een verslag in eerste 
lezing wordt in alle officiële talen 
vertaald, aan alle leden van het Parlement 
rondgedeeld en aan de Conferentie van 
voorzitters voorgelegd.
2. Op verzoek van ten minste een fractie 
schrijft de Conferentie van voorzitters het 
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onderwerp voor behandeling met debat, 
vaststelling van een termijn voor de 
indiening van amendementen en 
stemming in op de ontwerpagenda voor de 
eerstvolgende vergaderperiode nadat de 
bevoegde commissie het besluit heeft 
genomen en het in alle officiële talen is 
rondgedeeld.
3. Doet de Conferentie van voorzitters dit 
niet, dan wordt het besluit tot opening van 
onderhandelingen bij de opening van de 
eerstvolgende vergaderperiode door de 
Voorzitter bekendgemaakt. Het besluit 
wordt geacht te zijn goedgekeurd tenzij 40 
leden binnen 48 uur na de bekendmaking 
een schriftelijk verzoek indienen om 
inschrijving van het onderwerp op de 
ontwerpagenda voor de eerstvolgende 
vergaderperiode na de bekendmaking 
voor behandeling met debat en stemming. 
De Voorzitter stelt een termijn voor de 
indiening van amendementen vast.
4. Het verslag zoals goedgekeurd door de 
plenaire vergadering vormt de grondslag 
voor het mandaat van het 
onderhandelingsteam en wordt als 
zodanig aan de bevoegde commissie 
toegezonden. De bevoegde commissie 
neemt een besluit over elk akkoord dat het 
resultaat van de onderhandelingen is.

Or. en


