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1. Het verzoek om interpretatie

In een brief van 4 maart 2011 heeft de heer Vital Moreira, voorzitter van de Commissie 
internationale handel, verzocht om een interpretatie van artikel 51 van het Reglement 
"Procedure met gezamenlijke commissievergaderingen" inzake onderzoek en sluiting van 
internationale handelsovereenkomsten. Hij verklaart onder andere dat:

"er gesteld kan worden dat de voorwaarden waarnaar in artikel 51 wordt verwezen, 
dezelfde blijven als degene die op artikel 50 worden toegepast:

● het vraagstuk valt bijna in gelijke mate onder de bevoegdheid van twee of meer 
commissies,
of

● verschillende gedeelten van het vraagstuk vallen onder de bevoegdheid van twee 
of meer commissies.

Onder die omstandigheden kan de Commissie internationale handel voor vrijwel alle 
internationale overeenkomsten die een groter aantal onder haar bevoegdheden 
vallende elementen bevat, verzoeken om toepassing van artikel 51."

"...de Commissie internationale handel wil vragen om toepassing van het huidige 
artikel 51 voor een aantal zeer belangrijke internationale overeenkomsten die zich 
momenteel in hun eindfase bevinden. Doch, alvorens een dergelijk verzoek in te 
dienen, wil ik de commissie eerst verzoeken mij een interpretatie van de 
respectievelijke artikelen te geven."

Hij verklaart voorts dat bij het Verdrag van Lissabon voor het sluiten van alle 
handelsovereenkomsten de goedkeuring van het Parlement vereist is, ongeacht of het gaat om 
'pure' handelsovereenkomsten op grond van artikel 207 VwEU of om een deel van 
internationale overeenkomsten krachtens artikel 217 en/of 218 VwEU. De momenteel aan 
onderzoek onderworpen overeenkomsten zijn de associatieovereenkomsten met de Andes-
Gemeenschap, Mercosur en de landen van Midden-Amerika.

De vraag van de Commissie internationale handel kan derhalve als volgt worden samengevat:

Kan artikel 51 "Procedure met gezamenlijke commissievergaderingen" worden toegepast op 
de procedure die leidt tot een aanbeveling tot goedkeuring of verwerping van het sluiten van 
een internationale overeenkomst krachtens de artikelen 90, lid 6, en 81, lid 1?

2. Motivering

Deze vraag moet worden onderscheiden van de vraag of artikel 50 "Medeverantwoordelijke 
commissies" toepasbaar is op een aanbeveling als eerder genoemd. Op deze vraag heeft onze 
commissie op 13 februari 2009 een antwoord met de volgende interpretatie geformuleerd:
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"Een samenwerkingsverband van commissies overeenkomstig artikel 47 [thans 50] 
voor onderzoek van een internationale overeenkomst uit hoofde van artikel 83 [thans 
90] kan niet van toepassing zijn op de goedkeuringsprocedure overeenkomstig artikel 
75 [thans 81]."1

De interpretatie werd niet betwist en komt thans naar voren in het kader van artikel 50.

Aan deze interpretatie, zoals uitgedrukt in het schrijven aan de voorzitter, lagen in hoofdzaak 
de volgende argumenten ten grondslag:

"De specifieke procedurele regelingen voor nauwere samenwerking tussen commissies 
op grond van artikel 47 kunnen zinvol zijn voor verslagen die overeenkomstig artikel 
83, lid 2 en lid 5 zijn opgesteld in de voorbereidingsfase voorafgaand aan het 
paraferen van een internationale overeenkomst. Voor de eindfase van de procedure, 
waarin de bevoegde commissie de voorgestelde overeenkomst alleen kan goedkeuren 
of afwijzen, is het concept van artikel 47 echter niet geschikt. Dit concept brengt een 
specifiek rolverdelingspatroon met zich mee dat berust op de aanname dat het 
mogelijk is om onderscheid te maken tussen de verschillende bevoegdheidsgebieden 
van de commissies met betrekking tot een en hetzelfde vraagstuk en dat bepaalde 
elementen afkomstig van de medeverantwoordelijke commissie door de ten principale 
bevoegde commissie in haar verslag kunnen worden overgenomen. Daarvan is in een 
goedkeuringsprocedure geen sprake."

Dit kenmerk van de procedure met medeverantwoordelijke commissies, te weten de 
mogelijkheid voor de bevoegde commissie bepaalde elementen over te nemen van de 
medeverantwoordelijke commissie, bestaat niet in de procedure met gezamenlijke 
commissievergaderingen. Hierbij zijn twee commissies op volledige voet van gelijkheid 
betrokken bij het opstellen van een enkel verslag. Het feit dat in artikel 81 naar een 
"aanbeveling" wordt verwezen en niet naar een "verslag" maakt in dit opzicht geen verschil 
uit, omdat een verslag vanuit functioneel oogpunt gelijk staat aan een aanbeveling. Er is dus 
geen reden om artikel 51 niet toe te passen op een procedure voor goedkeuring of verwerping 
van een internationale overeenkomst voor zover aan de in deze voorziening genoemde 
voorwaarden is voldaan.

Artikel 51 wordt momenteel herzien. Het huidige ontwerpverslag zorgt weliswaar voor een 
kleine wijziging van de voor artikel 51 toe te passen voorwaarden, maar die is niet van belang 
voor de vraag die in dit kader is opgeworpen. 

3. Resultaat

De hierboven gestelde vraag kan als volgt worden beantwoord: Artikel 51 "Procedure met 
gezamenlijke commissievergaderingen" kan worden toegepast op de procedure die leidt tot 

                                               
1 De volgende leden waren bij de stemming aanwezig: Jim Allister, Costas Botopoulos, Carlos Carnero 
González, Richard Corbett, Andrew Duff, Aurelio Juri, Íñigo Méndez de Vigo, Ashley Mote, Rihards Pīks, 
György Schöpflin, Adrian Severin, József Szájer, Riccardo Ventre, Johannes Voggenhuber (waarnemend 
voorzitter), Andrzej Wielowieyski.
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een aanbeveling tot goedkeuring of verwerping van het sluiten van een internationale 
overeenkomst krachtens artikel 90, lid 6  en artikel 81, lid 1, mits aan de in deze voorziening 
gestelde voorwaarden is voldaan.

Het kan heel goed zijn dat overeenkomsten van het type dat door de voorzitter van de 
Commissie internationale handel is aangehaald, aan deze voorwaarden voldoen. Of 
afzonderlijke gevallen al dan niet in overeenstemming zijn met de voorwaarden zoals 
neergelegd in artikel 51 kan in de context van een interpretatie echter niet worden 
beantwoord.


