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I. Context van de hervorming

I.1. Constitutionele inzet

De kwestie van interinstitutionele onderhandelingen en akkoorden bij wetgevingsprocedures 
raakt – via de beginselen van openheid en democratische verantwoording – de kern van de 
representatieve democratie op Europees niveau1. Sinds het begin van de parlementaire 
democratie bestaat er een verband tussen de openbaarheid van debatten en de democratische 
verantwoordingsplicht: als de kiezers niet kunnen weten wat hun gekozen vertegenwoordigers 
hebben gezegd en hoe zij hebben gestemd, kunnen zij hen daarop bij de volgende 
verkiezingen niet afrekenen. In dit verband zou de invoering van bindende regels waardoor de 
openheid bij onderhandelingen in wetgevingsprocedures en daarmee de 
verantwoordingsplicht groter wordt, een stap zijn in de richting van versterking van de 
representatieve democratie op Europees niveau. 

Anderzijds moet bij de hervorming het vereiste van efficiëntie in aanmerking worden 
genomen, waarbij met name bedacht moet worden dat een akkoord in eerste lezing het 
voordeel heeft dat het lichter en sneller is dan een behandeling met drie lezingen. Logge 
nieuwe procedures zouden dit voordeel tenietdoen.

Er moet dus een evenwicht tussen deze vereisten worden gevonden. 

I.2. Politieke en institutionele context 

De Conferentie van commissievoorzitters heeft op 19 oktober 2010 een uitgebreide 
gedachtewisseling gehouden over onderhandelingen in het kader  van de gewone 
wetgevingsprocedure. De algemeen secretarissen van de fracties hebben opmerkingen en 
analyses ingediend met het oog op de in de Conferentie van voorzitters te houden discussie.

De Conferentie van voorzitters heeft de kwestie op haar vergadering van 10 maart 2011 
behandeld. In zijn brief van 18 april stelde Voorzitter Buzek voorzitter Casini op de hoogte 
van de uitkomst van die vergadering en van het besluit van de Conferentie om AFCO te 
verzoeken artikel 70 van het Reglement te herzien om de procedure doeltreffender, 
transparanter en inclusiever te maken door een aantal centrale onderdelen van de 
Gedragscode voor onderhandelingen over dossiers volgens de gewone wetgevingsprocedure2

op te nemen in het bindende deel van het Reglement, met name de delen over:

– het besluit van een commissie om onderhandelingen te openen;

– het besluit over de samenstelling en het mandaat van het onderhandelingsteam;

– de regelmatige feedback aan de betrokken commissie over het verloop en de 
                                               
1 Zie artikel 10 VEU: "De werking van de Unie i s  gegrond op de representatieve democratie. [...]De 
besluitvorming vindt plaats op een zo open mogelijke wijze, en zo dicht bij de burgers als mogelijk is", en artikel 
15 VWEU: "Om goed bestuur te bevorderen en de deelneming van het maatschappelijk middenveld te 
waarborgen, werken de instellingen, organen en instanties van de Unie in een zo groot mogelijke openheid".
2 Bijlage XXI bij het Reglement.
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resultaten van de onderhandelingen, inclusief het bereikte akkoord; 

– de hernieuwde raadpleging van de commissie over de overeengekomen tekst 
voorafgaande aan de stemming in de plenaire vergadering.

Naar aanleiding van dit verzoek heeft de heer Lehne aanbevelingen1 aan de heer Casini doen 
toekomen over goede praktijken bij de toepassing van de gedragscode. 

Ten slotte moet bij elke Reglementswijziging rekening worden gehouden met de 
interinstitutionele context en met name de gemeenschappelijke verklaring van het EP, de 
Raad en de Commissie over de wijze van uitvoering van de medebeslissingsprocedure2.

II. Verplaatsing van de gedragscode

De reeds bestaande voorschriften (opgenomen in de gedragscode en goede praktijken) zouden 
naar het bindende gedeelte van het Reglement kunnen worden overgebracht door wijziging 
van artikel 70. De rapporteur is van plan amendementen voor te stellen waarin het reeds 
bestaande, zij het niet bindende acquis op dit gebied tot uiting komt.

III. Hoe moet de rol van de plenaire vergadering worden herzien?

III.1. Inleiding

Complexer ligt wellicht de vraag hoe de plenaire vergadering in een vroeg stadium, voordat 
de onderhandelingen in een wetgevingsprocedure van start gaan, bij de zaak moet worden 
betrokken. Moet de plenaire worden gemachtigd het besluit van een commissie over het 
onderhandelingsmandaat goed te keuren en/of te wijzigen, voordat het officiële overleg met 
de Raad wordt geopend?

Als het onderhandelingsmandaat van een commissie door de plenaire vergadering wordt 
goedgekeurd, zou dit meer gewicht aan het standpunt van het Parlement geven en er 
theoretisch voor kunnen zorgen dat alle leden vroegtijdig worden betrokken bij besluiten over 
wetgevingsdossiers. Een algemene regel dat alle ontwerpbesluiten met een 
onderhandelingsmandaat ter goedkeuring aan de plenaire vergadering moeten worden 
voorgelegd, zou dus op het eerste gezicht kunnen worden gerechtvaardigd met een grotere 
democratische legitimiteit. Er zouden echter ook aanzienlijke nadelen aan kleven. Bij 
volledige en automatische inschakeling van de plenaire zou het gevaar bestaan dat de 
procedure te zwaar wordt, hetgeen haaks staat op de efficiëntie en de relatieve snelheid die 
kenmerkend zijn voor akkoorden in eerste lezing. Verder zouden, als dit vaste praktijk zou 
worden, belangrijke dossiers onopgemerkt kunnen blijven tussen tientallen andere. Ook moet 
worden bedacht dat door deze oplossing de werklast van de taalkundige diensten van het EP 
zou toenemen. Voorts zou de uitslag van de stemming in de plenaire vergadering de Raad een 
duidelijk beeld geven van de sterkte of zwakte van de onderhandelingspositie van het 

                                               
1 Zie bijlage bij dit werkdocument.
2 PB C 145 van 30.6.2007, blz. 5.
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Parlement.

De rapporteur is er daarom voorstander van dat een ontwerpbesluit slechts in een beperkt 
aantal gevallen ter goedkeuring aan de plenaire vergadering wordt voorgelegd.

III.2. Criteria voor de afbakening van de rol van de plenaire vergadering

III.2.a. Vaststelling van categorieën

Een mogelijkheid is dat in het Reglement categorieën worden vermeld van belangrijke 
dossiers die vóór het openen van onderhandelingen verplicht aan de plenaire vergadering 
moeten worden voorgelegd, zoals:

– wetgeving die de grondrechten en fundamentele vrijheden van de burgers van de 
Unie rechtstreeks beïnvloedt [of beperkt];

– wetgeving die het institutionele kader van de Unie wijzigt of verder ontwikkelt;

– wetgeving met aanzienlijke budgettaire gevolgen: bijvoorbeeld voorstellen waarvan 
de budgettaire gevolgen ten minste [10%] van de begrotingskredieten in het 
desbetreffende hoofdstuk voor het jaar in kwestie uitmaken.

Als hiervoor in het Reglement zou worden gekozen, zou ook moeten worden vastgelegd 
welke autoriteit de categorie bepaalt waaronder een voorstel valt. Een eenvoudige en 
pragmatische oplossing zou er als volgt kunnen uitzien: de Voorzitter van het EP bepaalt bij 
de verwijzing van het voorstel naar de bevoegde commissie onder welke categorie een 
bepaald dossier valt.

III.2.b. Minderheidsrecht

Voor dossiers die niet onder een van bovengenoemde categorieën vallen, zou in een 
minderheidsrecht kunnen worden voorzien, d.w.z. dat ten minste een tiende van de leden van 
het Parlement (afkomstig uit ten minste twee fracties) het recht heeft om te vragen dat het 
besluit inzake het openen van onderhandelingen aan de plenaire vergadering wordt 
voorgelegd. Dat zou inhouden dat al deze commissiebesluiten zouden moeten worden 
ingediend, vertaald en rondgedeeld aan alle leden van het Parlement.

III.2.c. De Conferentie van voorzitters

Als derde modaliteit zou aan de Conferentie van voorzitters het recht kunnen worden 
toegekend om op verzoek van een (of meer) van haar leden te besluiten dat een besluit inzake 
het openen van onderhandelingen aan de plenaire vergadering moet worden voorgelegd. 

III.3. Procedure ter plenaire vergadering 

Voor gevallen waarin het besluit van de commissie met het onderhandelingsmandaat moet 
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worden goedgekeurd door de plenaire vergadering, lijkt het omwille van een efficiënte 
afhandeling raadzaam een vereenvoudigde procedure in te stellen. Hierbij valt te denken aan 
een procedure die lijkt op die voor de goedkeuring van interpretaties van het Reglement1: Na 
ontvangst deelt de Voorzitter het besluit tijdens de volgende vergaderperiode van het 
Parlement mee. Indien een minderheid van een tiende van de leden van het Parlement 
(afkomstig uit ten minste twee fracties) het ontwerpbesluit betwist, wordt het besluit van de 
commissie in stemming gebracht.

Bij een dergelijke plenaire stemming bestaat het volgende risico: Als de meerderheid die het 
mandaat (of delen ervan) steunt vrij klein is, zou de Raad dit in de onderhandelingen tegen het 
Parlement kunnen gebruiken. Om te waarborgen dat het Parlement een sterke 
onderhandelingspositie kan innemen, zou ervoor kunnen worden gekozen dat het besluit (of 
eventueel amendementen daarop) alleen geacht wordt te zijn goedgekeurd als de meerderheid 
van alle parlementsleden zich erachter schaart. 

Ook moet er nog worden stilgestaan bij de mogelijkheid om amendementen op het besluit toe 
te staan wanneer leden bezwaar maken tegen het door de commissie voorgestelde 
ontwerpmandaat. In dat geval moet een termijn worden vastgesteld voor de indiening van 
amendementen op het ontwerpmandaat. Tijdens de stemming kan het mandaat dan worden 
gewijzigd door de plenaire vergadering (ook hier lijkt het vereiste van een meerderheid van 
alle leden om de hierboven genoemde redenen opportuun). Het gewijzigde mandaat wordt 
naar de commissie teruggezonden met het verzoek de onderhandelingen met de Raad te 
openen. Een andere mogelijkheid is dat amendementen op het mandaat in de plenaire fase niet 
zijn toegestaan, maar dat het mandaat geacht wordt naar de commissie te zijn terugverwezen 
als er geen meerderheid van alle EP-leden tot stand komt. In dat geval zou de commissie 
ofwel een nieuw besluit over het openen van onderhandelingen kunnen indienen, ofwel 
rechtstreeks tot een eerste lezing kunnen overgaan. Deze oplossing is niet geheel zonder risico 
wanneer de meerderheden in de plenaire vergadering en in de commissie het over bepaalde 
aspecten oneens zijn. Een lange procedure waarin besluiten over het openen van 
onderhandelingen heen en weer worden gezonden lijkt onwenselijk. Een optie zou kunnen 
zijn dat het Reglement de bevoegde commissie toestaat slechts eenmaal een gewijzigd besluit 
over het mandaat aan de plenaire vergadering voor te leggen. Wordt dit gewijzigde besluit 
niet goedgekeurd, moet verplicht een gewone eerste lezing plaatsvinden.

Tot slot moet wel worden bedacht dat als een compromis op basis van een door de plenaire 
gewijzigd mandaat wordt bereikt, dit compromis kan worden geblokkeerd als een 
meerderheid in de bevoegde commissie ertegen is. Zo zou de stemming tijdens de 
"hernieuwde raadpleging" in de commissiefase ook kunnen worden gebruikt als "beroep" 
tegen het besluit van de plenaire vergadering over het onderhandelingsmandaat. Om dit te 
ondervangen, zou de regel kunnen worden ingevoerd dat in geval van verwerping door de 
bevoegde commissie ten minste twee gezamenlijk optredende fracties het geconsolideerde 
compromisamendement bij de plenaire vergadering mogen indienen.

***

                                               
1 Zie artikel 211 van het Reglement.
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BIJLAGE

CONFERENTIE VAN COMMISSIEVOORZITTERS

Aanbeveling over goede praktijken 
bij de toepassing van de Gedragscode voor

 onderhandelingen over dossiers volgens de gewone wetgevingsprocedure1

Het aantal akkoorden in eerste lezing is de afgelopen zittingsperiode aanzienlijk toegenomen. 
Hiervoor bestaan diverse verklaringen, waaronder het vaststellen van de agenda op het 
hoogste niveau voor politiek gevoelige dossiers. Het streven naar een akkoord in eerste lezing 
moet geen automatisme worden en blijft één van de opties in de onderhandelingsstrategie, 
zoals is gebleken in veel gevallen waarin de commissies ten volle gebruik hebben gemaakt 
van de verschillende stadia in de procedure. Totdat het Parlement zijn eerste lezing heeft 
afgerond, kan het echter reële controle op het tijdpad uitoefenen en daarmee jegens de 
roulerende voorzitterschappen zijn invloed doen gelden, die het ook maximaal moet benutten, 
mits er gezorgd wordt voor transparantie, verantwoordingsplicht en inspraak. Uitgaande van 
de Gedragscode voor onderhandelingen over dossiers volgens de gewone 
wetgevingsprocedure (bijlage XXI bij het Reglement) zouden een reeks aanbevelingen en 
enkele verdergaande mogelijkheden ertoe kunnen bijdragen deze doelstellingen te 
verwezenlijken.

1. Formeel mandaat 

Alvorens te beslissen of naar een akkoord in eerste lezing wordt gestreefd, stelt het 
Parlement formeel zijn initiële standpunt vast. Dit gebeurt gewoonlijk via een stemming 
over het verslag in de commissie (dan wel een stemming alleen over de amendementen).

Verdere mogelijkheden: per geval wordt bekeken of een stemming in de plenaire 
vergadering, voorafgaande aan het openen van onderhandelingen met de Raad, verstandiger 
is. Dit kan als volgt worden bewerkstelligd:

– op basis van artikel 57, lid 2, d.w.z. het Parlement neemt amendementen aan, maar brengt 
de wetgevingsresolutie niet in stemming. Het EP keurt een onderhandelingsmandaat met 
het oog op een akkoord in eerste lezing goed en verwijst het dossier terug naar de 
commissie, die op basis hiervan aan de onderhandelingen begint. 

                                               
1 NB: Dit document is al in 7 talen vertaald (DE, ES, FI, FR, IT, PL, SV – FDR/DV851402 – PE 439.811rev4).
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– op basis van een volledige stemming (amendementen en wetgevingsresolutie). Het 
Parlement verstrekt een mandaat met het oog op een eventueel vroegtijdig akkoord in 
tweede lezing, waarover tijdens de eerste lezing in de Raad moet worden onderhandeld. 

2. Een duidelijk besluit om onderhandelingen te openen 

Na vaststelling van het initiële standpunt (in de commissie of ter plenaire vergadering) kunnen 
de rapporteur en een team onderhandelaars formeel worden belast met het aangaan van 
onderhandelingen. 

Dit besluit wordt per geval genomen na de goedkeuring van het mandaat, op verzoek van 
de voorzitter en uitgaande van een voorstel van de rapporteur dat politiek 
gerechtvaardigd is in het licht van de in bijlage XXI vermelde criteria. Als er geen consensus 
bestaat, vindt een stemming plaats. Dit besluit wordt in de agenda aangekondigd en in de 
notulen vermeld. Als de commissie besluit geen onderhandelingen aan te gaan, is de 
rapporteur niet gemachtigd namens de commissie te onderhandelen.

Tot het team onderhandelaars behoren normaliter de voorzitter, de rapporteur en de 
schaduwrapporteurs. Ook de medeverantwoordelijke commissies, als bedoeld in artikel 50 
van het Reglement, zijn aanwezig (gewoonlijk de voorzitter en de rapporteur voor advies). 

3. Systematische feedback

De voorzitter zorgt ervoor dat de fractiecoördinatoren stelselmatig na elke trialoog worden 
geïnformeerd en dat de volledige commissie regelmatig op de hoogte wordt gehouden van het 
verloop van de onderhandelingen, eventueel op vergaderingen met gesloten deuren. 

Dit geldt ook voor vergaderingen met het Raadsvoorzitterschap met het oog op een 
vroegtijdig akkoord in tweede lezing. 

4. Ondersteuning van het bereikte compromis in de commissie

Het door de EP-onderhandelaars bereikte compromis wordt altijd voorgelegd aan de bevoegde 
commissie, die een reeks compromisamendementen waarin het akkoord met de Raad tot 
uiting komt, goedkeurt en indient voor de plenaire vergadering. Bij deze gelegenheid 
wordt het fungerend voorzitterschap uitgenodigd om de goedkeuring door de Raad in het 
openbaar te bevestigen. Een alternatief is om deze ondersteuning door middel van consensus 
kenbaar te maken (gezamenlijke ondertekening door rapporteurs en schaduwrapporteurs, 
goedgekeurd door de coördinatoren en de voorzitter).

Verdere mogelijkheden: 

– In geval van uitzonderlijke tijdsdruk kan het met de Raad bereikte compromis in de 
commissie- of plenaire fase worden ingediend in de vorm van een geconsolideerde tekst
(waarin duidelijk is aangegeven hoe het voorstel van de Commissie is gewijzigd.
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– Als het mandaat in de commissie is vastgesteld door alleen over de amendementen te 
stemmen, wordt in het verslag van de commissie uitsluitend het overeengekomen 
compromis weergegeven en komt haar initiële standpunt niet in de plenaire fase, d.w.z. 
dat de plenaire vergadering niet op een standpunt kan terugvallen.

Na deze goedkeuring in de commissie kunnen de fracties naar eigen inzicht een 
afkoelingsperiode inlassen als zij een nadere discussie wensen over de ter plenaire 
vergadering te maken keuze tussen:

– een aantal amendementen van de commissie die het met de Raad bereikte akkoord 
weergeven, met dien verstande dat deze vooraf en bloc in stemming worden gebracht,

– de amendementen van de commissie die het initiële onderhandelingsstandpunt 
weergeven, 

– eventuele amendementen van de fracties.

Ingeval een Commissievoorstel door de bevoegde commissie wordt afgewezen, dient dit 
standpunt eerst aan de plenaire vergadering te worden voorgelegd.

***


