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Via de heer Klaus-Heiner Lehne hebben de voorzitters van de commissies overeenkomstig 
artikel 211, lid 1, een verzoek gedaan tot interpretatie van artikel 192 betreffende de positie 
van de niet-ingeschreven leden in de coördinatorenvergaderingen.

1. Oorsprong en wordingsgeschiedenis van artikel 192

Artikel 1921 is ingevoerd aan het eind van de vorige zittingsperiode bij de algemene herziening 
van het Reglement in mei 2009 (verslag-Corbett2). Het artikel behelst de eerste formele 
vastlegging van de tot dan toe informele wijze van bijeenroepen van de 
commissiecoördinatoren voor hun vergaderingen. In artikel 192, lid 1, is het volgende bepaald: 
"De fracties kunnen een van hun leden als coördinator aanwijzen", en wordt de deelname van 
de niet-ingeschreven leden dus niet uitdrukkelijk genoemd.

De huidige bepalingen inzake de niet-ingeschrevenen vormen de weerslag van de politieke 
stellingname die naar voren is gekomen tijdens het debat over het verslag-Corbett. Het ontwerp 
van het verslag-Corbett voorzag in eerste instantie in de mogelijkheid voor de niet-
ingeschrevenen om eveneens een coördinator aan te wijzen, die zou worden uitgenodigd voor 
de vergaderingen, maar deze bepaling is geamendeerd en geschrapt bij de goedkeuring van het 
verslag in de Commissie AFCO. In de plenaire vergadering is het verslag-Corbett met een 
ruime meerderheid van 522 stemmen vóór aangenomen.

De toepassing van artikel 192 is eveneens besproken in de Conferentie van 
commissievoorzitters3 aan het begin van de zittingsperiode. De deelnemers aan die vergadering 
werden het eens over de gemeenschappelijke interpretatie dat de niet-ingeschrevenen niet aan 
de vergaderingen kunnen deelnemen omdat zij geen coördinator hebben.

2. Probleemstelling en analyse

Aangezien de deelname van de niet-ingeschreven leden niet met zoveel woorden wordt 
genoemd, varieert de wijze waarop artikel 192 wordt toegepast van commissie tot commissie, 
hetgeen de kwestie opwerpt van de gelijke behandeling binnen de geledingen van de niet-
ingeschreven leden zelf. Hierbij moet worden opgemerkt dat de invoering van artikel 192 
rechtstreeks effect heeft gehad op de deelname van de niet-ingeschrevenen aan de 
coördinatorenvergaderingen, aangezien die deelname is gedaald ten opzichte van de 
voorgaande zittingsperiode. 

Volgens de rechtspraak4, staat het beginsel van gelijke behandeling eraan in de weg dat 
vergelijkbare situaties verschillend en verschillende situaties gelijk worden behandeld, 
behoudens wanneer een dergelijke behandeling objectief gerechtvaardigd is. 

Hier moet aan worden toegevoegd dat de niet-ingeschreven afgevaardigden en de 
afgevaardigden die lid zijn van een fractie, in een aantal gevallen anders worden behandeld, 
welke verschillen voortvloeien uit de interne bepalingen van het Parlement (met name de 
artikelen 24, 106, 68 en 170 van het Reglement). Het is niet zo dat deze bepalingen op 
ongerechtvaardigde wijze beperkingen zouden opleggen aan de uitoefening van het 
parlementaire mandaat door de niet-ingeschrevenen, gezien het feit dat zij niet tot een fractie 

                                               
1 Zie voor de tekst bijlage 2.
2 Verslag-Corbett, TA-0359-2009, aangenomen op 6 mei 2009.
3 Zie bijlage 3: passage uit de notulen van 15.9.2009 - PV\769940FR.doc, punt 10.2.
4 Zie met name het arrest van het Hof van 28 juni 1990, Hoche, C-174/89, Jur. 1990 bladzijde I-02681, punt 25.
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behoren. Het is in de eerste plaats de taak van het Parlement om in het kader van deze interne 
procedures te onderzoeken of deze verschillen in behandeling alle noodzakelijk zijn in het licht 
van de realisering van de legitieme doelstellingen die het Parlement nastreeft, met name het 
uitdragen van gemeenschappelijke politieke idealen en het bereiken van compromissen.1 Deze 
bepalingen zijn bevestigd bij de herziening van het Reglement in 2009.

Met betrekking tot de positie van de niet-ingeschrevenen in de coördinatorenvergaderingen is 
uit het onderzoek van het secretariaat van de Commissie AFCO van juni 2011 naar voren 
gekomen dat slechts 3 van de 20 parlementaire commissies de niet-ingeschrevenen de 
mogelijkheid bieden om de vergaderingen als waarnemer bij te wonen, naar het voorbeeld van 
het model van de Conferentie van fractievoorzitters, dat voorziet in de deelname van een 
vertegenwoordiger van de niet-ingeschrevenen zonder stemrecht (artikel 24 van het 
Reglement). Hoewel de meeste commissies dus geen niet-ingeschrevenen toelaten tot de 
coördinatorenvergaderingen, wordt de desbetreffende informatie in de regel wel naar behoren 
doorgegeven om te zorgen dat de niet-ingeschreven leden hun parlementaire rechten 
onverminderd kunnen uitoefenen. Een meerderheid (13) van de commissies heeft ervoor 
gekozen het secretariaat van de niet-ingeschrevenen uit te nodigen voor de 
coördinatorenvergaderingen en hen dus langs die weg op te nemen in het informatiecircuit. 
Van de 7 commissies die dat secretariaat niet uitnodigen ontvangen de niet-ingeschrevenen de 
agenda en de uitkomsten van de vergaderingen, met uitzondering van 2 commissies, die geen 
agenda naar de niet-ingeschrevenen sturen. 

Voor wat betreft artikel 192, lid 2, dat voorziet in de mogelijkheid om "de bevoegdheid tot het 
nemen van bepaalde besluiten, uitgezonderd besluiten tot goedkeuring van verslagen, adviezen 
en amendementen, aan de coördinatoren [te] delegeren", is bij bovengenoemd onderzoek 
vastgesteld dat slechts 2 commissies hebben voorzien in een mandaat voor besluitvorming 
door de coördinatoren.
 Van de 18 commissies die formeel geen bevoegdheden hebben gedelegeerd, keurt de ene helft 
de genomen besluiten achteraf goed, terwijl de andere helft de besluiten van de coördinatoren 
puur ter informatie ontvangt. De procedure van deze 9 commissies werpt een 
legitimiteitskwestie op sinds de invoering van artikel 192, dat de coördinatorenvergaderingen 
de bevoegdheid toekent van "[het] voorbereid[en] van door de commissie te nemen besluiten", 
maar niet die van het in plaats van die commissie nemen van besluiten bij gebrek aan 
specifieke delegatie.
Bij het onderzoek is overigens gebleken dat de mogelijkheid van delegatie van bevoegdheden 
aan de coördinatoren een regel is die nauwelijks bekendheid geniet, terwijl een systeem van 
bevoegdheidsdelegatie in de praktijk in alle commissies bestaat. 

Met betrekking tot de deelname van de niet-ingeschrevenen aan de 
coördinatorenvergaderingen komt uit de ontwikkeling van het artikel duidelijk de bedoeling 
van het Parlement naar voren om de deelname te beperken tot de fracties, met de mogelijkheid 
om de ondervoorzitters uit te nodigen als raadgevers (artikel 192, lid 2). De kwestie van de 
deelname van de niet-ingeschrevenen aan de vergaderingen is in alle gevallen rechtstreeks 
gekoppeld aan de kwestie van de beslissingsbevoegdheid van de coördinatoren.

Met betrekking tot de beslissingsbevoegdheid voorziet artikel 192, lid 2, slechts in twee wijzen 
van besluitvorming: 1/ besluitvorming door de commissie zelf, 2/ delegatie aan de 
coördinatoren (uitgezonderd besluiten tot goedkeuring van verslagen, adviezen en 
                                               
1 Zie het arrest van het Gerecht van 2 oktober 2001 in de gevoegde zaken T-222/99, T-327/99 en T-329/99 (met 
name de punten 156, 157, 165, 202).
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amendementen). De tekst is helder waar het gaat om het toewijzen van een voorbereidende rol 
aan de coördinatorenvergaderingen zonder eigen beslissingsbevoegdheid, tenzij de commissie 
haar beslissingsbevoegdheid wil delegeren aan de coördinatoren. Wil zij volledig in 
overeenstemming zijn met artikel 192, dan moet deze delegatie formeel en vooraf worden 
verleend, en worden vermeld in, of als bijlage gehecht aan, de notulen van de 
commissievergadering. In dit geval delegeren de niet-ingeschreven leden eveneens hun 
beslissingsbevoegdheid, daar zij bijdragen tot de vaststelling van het betreffende mandaat. Is 
vooraf geen mandaat verleend, dan zouden de besluiten van de coördinatoren genomen moeten 
worden in de vorm van aanbevelingen die achteraf goedgekeurd moeten worden door alle 
leden van de commissie, waaronder de niet-ingeschrevenen. Is er wel sprake van een mandaat 
of van goedkeuring achteraf van de besluiten, dan speelt de kwestie van de legitimiteit van 
besluiten zonder deelname van de niet-ingeschrevenen aan de coördinatorenvergaderingen niet 
langer.

3. Voorstel voor de interpretatie

De niet-ingeschreven afgevaardigden vormen geen fractie in de zin van artikel 30 en kunnen 
dus geen coördinatoren aanwijzen, de enige leden die van rechtswege kunnen deelnemen aan 
de coördinatorenvergaderingen. 
De coördinatorenvergaderingen dienen ter voorbereiding van de besluiten van een commissie 
en kunnen niet in de plaats komen van de vergaderingen van de commissie in kwestie, 
behoudens uitdrukkelijke delegatie. Daarom moet voor besluiten die in een 
coördinatorenvergadering worden genomen, vooraf een delegatie worden verleend. Bij 
ontstentenis daarvan kunnen de coördinatoren slechts aanbevelingen doen, die achteraf 
formeel moeten worden goedgekeurd door de commissie.
In alle gevallen moet het recht van de niet-ingeschreven leden op toegang tot de desbetreffende 
informatie overeenkomstig het beginsel van gelijke behandeling worden gewaarborgd middels 
het doorgeven van informatie en de aanwezigheid van een lid van het secretariaat van de niet-
ingeschreven afgevaardigden bij de coördinatorenvergaderingen.
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BIJLAGE 1

Conceptbrief aan de Voorzitter van het Parlement, de heer Jerzy Buzek

Mijnheer de Voorzitter,

Via de heer Klaus-Heiner Lehne hebben de voorzitters van de commissies overeenkomstig 
artikel 211, lid 1, een verzoek gedaan tot interpretatie van artikel 192 betreffende de positie 
van de niet-ingeschreven leden in de coördinatorenvergaderingen.

Artikel 192 is ingevoerd aan het eind van de vorige zittingsperiode bij de algemene herziening 
van het Reglement in mei 2009 (verslag-Corbett1). Het artikel behelst de eerste formele 
vastlegging van de tot dan toe informele wijze van bijeenroepen van de 
commissiecoördinatoren voor hun vergaderingen. In artikel 192, lid 1, is het volgende bepaald: 
"De fracties kunnen een van hun leden als coördinator aanwijzen", en wordt de deelname van 
de niet-ingeschreven leden aan de vergaderingen dus niet uitdrukkelijk genoemd.

De huidige bepalingen inzake de niet-ingeschrevenen vormen de weerslag van de politieke 
stellingname die naar voren is gekomen tijdens het debat over het verslag-Corbett. Het ontwerp 
van het verslag-Corbett voorzag in eerste instantie in de mogelijkheid voor de niet-
ingeschrevenen om eveneens een coördinator aan te wijzen, die zou worden uitgenodigd voor 
de vergaderingen, maar deze bepaling is geamendeerd en geschrapt bij de goedkeuring van het 
verslag in de Commissie AFCO. In de plenaire vergadering is het verslag-Corbett met een 
ruime meerderheid van 522 stemmen vóór aangenomen.

De toepassing van artikel 192 is eveneens besproken in de Conferentie van 
commissievoorzitters2 aan het begin van de zittingsperiode. De deelnemers aan die vergadering 
werden het eens over de gemeenschappelijke interpretatie dat de niet-ingeschrevenen niet aan 
de vergaderingen kunnen deelnemen omdat zij geen coördinator hebben.

In de praktijk varieert de wijze waarop artikel 192 wordt toegepast, evenwel van commissie tot 
commissie, hetgeen de kwestie van de gelijke behandeling opwerpt. Met het oog op een 
geharmoniseerde toepassing van artikel 192 is het dan ook raadzaam om tot een officiële 
interpretatie te komen. 

Met betrekking tot de deelname van de niet-ingeschrevenen aan de vergaderingen komt uit de 
ontwikkeling van het artikel duidelijk de bedoeling van het Parlement naar voren om de 
deelname te beperken tot de fracties, met de mogelijkheid om de ondervoorzitters uit te 
nodigen als raadgevers (artikel 192, lid 2). De kwestie van de deelname van de niet-
ingeschrevenen aan de vergaderingen is in alle gevallen rechtstreeks gekoppeld aan de kwestie 
van de beslissingsbevoegdheid van de coördinatoren.

                                               
1 Verslag-Corbett, TA-0359-2009, aangenomen op 6 mei 2009.
2 Zie de notulen van 15.9.2009 - PV\769940FR.doc, punt 10.2.
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Met betrekking tot de beslissingsbevoegdheid voorziet artikel 192, lid 2, slechts in twee wijzen 
van besluitvorming: 1/ besluitvorming door de commissie zelf, 2/ delegatie aan de 
coördinatoren (uitgezonderd besluiten tot goedkeuring van verslagen, adviezen en 
amendementen). De tekst is helder waar het gaat om het toewijzen van een voorbereidende rol 
aan de coördinatorenvergaderingen zonder eigen beslissingsbevoegdheid, tenzij de commissie 
haar beslissingsbevoegdheid wil delegeren aan de coördinatoren. Wil zij volledig in 
overeenstemming zijn met artikel 192, dan moet deze delegatie formeel en vooraf worden 
verleend, en worden vermeld in, of als bijlage gehecht aan, de notulen van de 
commissievergadering. In dit geval delegeren de niet-ingeschreven leden eveneens hun 
beslissingsbevoegdheid, daar zij bijdragen tot de vaststelling van het betreffende mandaat. Is 
vooraf geen mandaat verleend, dan zouden de besluiten van de coördinatoren genomen moeten 
worden in de vorm van aanbevelingen die achteraf goedgekeurd moeten worden door alle 
leden van de commissie, waaronder de niet-ingeschrevenen. Is er wel sprake van een mandaat 
of van goedkeuring achteraf van de besluiten, dan speelt de kwestie van de legitimiteit van 
besluiten zonder deelname van de niet-ingeschrevenen aan de coördinatorenvergaderingen niet 
langer.

Bij wijze van conclusie heeft de Commissie AFCO tijdens haar vergadering van ..., met ... 
stemmen vóór, haar goedkeuring gehecht aan de volgende interpretatie van artikel 192 van het 
Reglement: 

"De niet-ingeschreven afgevaardigden vormen geen fractie in de zin van artikel 30 en kunnen 
dus geen coördinatoren aanwijzen, de enige leden die van rechtswege kunnen deelnemen aan 
de coördinatorenvergaderingen.
De coördinatorenvergaderingen dienen ter voorbereiding van de besluiten van een commissie 
en kunnen niet in de plaats komen van de vergaderingen van de commissie in kwestie, 
behoudens uitdrukkelijke delegatie. Daarom moet voor besluiten die in een 
coördinatorenvergadering worden genomen, vooraf een delegatie worden verleend. Bij 
ontstentenis daarvan kunnen de coördinatoren slechts aanbevelingen doen, die achteraf 
formeel moeten worden goedgekeurd door de commissie. 
In alle gevallen moet het recht van de niet-ingeschreven leden op toegang tot de desbetreffende 
informatie overeenkomstig het beginsel van gelijke behandeling worden gewaarborgd middels 
het doorgeven van informatie en de aanwezigheid van een lid van het secretariaat van de niet-
ingeschreven afgevaardigden bij de coördinatorenvergaderingen."

Hoogachtend,

Carlo Casini
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Bijlage 2
Excerpt uit het Reglement, artikel 192

Reglement van het Europees Parlement
Zevende zittingsperiode - Maart 2011 Printversie 1402k

INHOUD
ZAAKREGISTER
HANDLEIDING VOOR DE GEBRUIKER

TITEL VII : COMMISSIES EN DELEGATIES

HOOFDSTUK 1 : COMMISSIES – INSTELLINGEN EN TAKEN

Artikel 192 : Commissiecoördinatoren en schaduwrapporteurs

1.    De fracties kunnen een van hun leden als coördinator aanwijzen. 

2.    De coördinatoren worden zo nodig door de voorzitter van de commissie bijeengeroepen ter voorbereiding van 
door de commissie te nemen besluiten, met name inzake de te volgen procedure en de benoeming van rapporteurs. 
De commissie kan de bevoegdheid tot het nemen van bepaalde besluiten, uitgezonderd besluiten tot goedkeuring 
van verslagen, adviezen en amendementen, aan de coördinatoren delegeren. De ondervoorzitters kunnen worden 
uitgenodigd om als raadgevers aan het coördinatorenberaad deel te nemen. De coördinatoren trachten tot 
overeenstemming te komen. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt, kunnen zij slechts een besluit 
nemen met een meerderheid die, gezien de ledentallen van de fracties, duidelijk een ruime meerderheid van de 
commissie vertegenwoordigt. 

3.    De fracties kunnen voor elk verslag een schaduwrapporteur aanwijzen om de voortgang bij de opstelling van het 
verslag te volgen en namens de fractie tot compromissen te komen. Hun namen worden aan de voorzitter 
medegedeeld. De commissie kan op voorstel van de coördinatoren besluiten de schaduwrapporteurs bij het overleg 
te betrekken om in gewone wetgevingsprocedures tot overeenstemming met de Raad te komen. 

Laatst bijgewerkt op: 12 mei 2011
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Bijlage 3
Passage uit de notulen 

Straatsburg, 15 september 2009

CONFERENTIE VAN COMMISSIEVOORZITTERS

Vergadering van 15 september 2009, te Straatsburg

Notulen

10.2 Coördinatorenvergaderingen, niet-ingeschreven afgevaardigden

De VOORZITTER verwijst naar artikel 192, waarin wordt bepaald dat fracties een coördinator 
kunnen aanwijzen. Het is daarom duidelijk dat niet-ingeschreven afgevaardigden geen 
coördinator kunnen worden en daarom niet kunnen deelnemen aan deze vergaderingen. Een 
amendement met het doel om niet-ingeschreven afgevaardigden toe te staan een coördinator aan 
te wijzen, is uitdrukkelijk verworpen in de Commissie AFCO. 

Deze situatie zou echter niets mogen afdoen aan de parlementaire rechten van de niet-
ingeschrevenen als Europese afgevaardigden. De commissies zouden er, ieder volgens de eigen 
procedures, voor moeten zorgen dat de niet-ingeschreven afgevaardigden tijdig vóór de 
coördinatorenvergadering geraadpleegd worden over de betreffende onderwerpen. De voorzitter 
of het secretariaat van de commissie zouden de niet-ingeschrevenen dan kunnen raadplegen over 
hun mogelijke belangen. In het algemeen leggen de coördinatoren vervolgens hun voorstellen 
voor aan de commissie. Ieder lid van de commissie kan wijzigingen voorstellen met betrekking 
tot dat voorstel. De commissie heeft het laatste woord over de voorstellen van de coördinatoren 
en kan deze indien nodig wijzigen. Volgens de VOORZITTER zou een aanpassing van het 
Reglement noodzakelijk zijn om de niet-ingeschrevenen het recht te geven om deel te nemen aan 
de coördinatorenvergaderingen. 

De heer TRZASKOWSKI, ondervoorzitter van de Commissie AFCO, bevestigt de interpretatie 
van de voorzitter dat de niet-ingeschreven afgevaardigden geen coördinator mogen aanwijzen. 
Bij wijze van minimale gemeenschappelijke richtlijn stelt hij voor om de niet-ingeschrevenen 
direct na de coördinatorenvergadering te informeren.

Mevrouw PACK, voorzitter van de Commissie CULT, onderstreept de noodzaak van een gelijke 
benadering van alle commissies, overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter. 

De VOORZITTER merkt op dat er overeenstemming is bij de commissievoorzitters.

In de tweede plaats, met betrekking tot de andere vraag over het aantal coördinatoren per fractie, 
verwijst de VOORZITTER naar artikel 192, waarin wordt bepaald dat er slechts één coördinator 
per fractie kan zijn. Toch komt het voor dat een fractie een medecoördinator heeft die deelneemt 
aan de vergadering, vaak om praktische redenen. Daarom stelt de VOORZITTER voor dat een 
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fractie slechts door een enkele coördinator vertegenwoordigd mag worden. De medecoördinator, 
ook al is hij aanwezig, mag de fractie niet vertegenwoordigen in de vergadering als de 
rechtmatige coördinator aanwezig is. 

De heer LEINEN, voorzitter van de Commissie ENVI stelt voor dat de Commissie AFCO dit 
vraagstuk interpreteert.

De heer HARBOUR, voorzitter van de Commissie IMCO, steunt de pragmatische benadering 
van de voorzitter met betrekking tot de mogelijke deelname van een medecoördinator. Hierdoor 
kan de medecoördinator ervaring opdoen en de rechtmatige coördinator vervangen als die niet 
aanwezig kan zijn, zodat de groep coördinatoren de werkzaamheden doeltreffend kan regelen. 

Mevrouw BOWLES, voorzitter van de Commissie ECON, vraagt om een benadering die in lijn 
is met de hiervoor goedgekeurde benadering met betrekking tot de deelname van niet-
ingeschreven afgevaardigden.

De VOORZITTER onderstreept nogmaals dat het recht om een coördinator aan te wijzen 
wezenlijk verbonden is met het bestaan van een fractie. 

Mevrouw BERÈS, voorzitter van de Commissie EMPL, stelt voor dat slechts één persoon per 
fractie het woord mag voeren, teneinde een gelijke behandeling van de fracties te waarborgen.

De heer SIMPSON, voorzitter van de Commissie TRAN deelt, deelt de mening dat de niet-
ingeschreven afgevaardigden, die niet tot een fractie behoren, geen coördinator kunnen 
aanwijzen. Met betrekking tot de deelname van een medecoördinator stelt hij voor dat deze 
slechts kan deelnemen bij afwezigheid van de rechtmatige coördinator. 

De VOORZITTER geeft aan dat er geen overeenstemming is over de deelname van een 
medecoördinator van een fractie en stelt voor dat de Commissie constitutionele zaken eventueel 
wordt verzocht om hetzij het Reglement te interpreteren, hetzij een passende wijziging voor te 
stellen. 

Tot slot, met betrekking tot de aanwezigheid van de ondervoorzitters van de commissies bij de 
coördinatorenvergaderingen, verwijst de VOORZITTER naar artikel 192, waarin hun niet het 
recht wordt toegekend om deel te nemen, maar waarin wel uitdrukkelijk wordt voorzien in de 
mogelijkheid dat de voorzitter hen uitnodigt om als raadgever deel te nemen. 


