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De voorzitter van de Commissie buitenlandse zaken (AFET) heeft op grond van artikel 211, 
lid 1, van het Reglement een verzoek ingediend tot behandeling van artikel 117 betreffende 
vragen met verzoek om schriftelijk antwoord. Het gaat om vragen die de leden kunnen 
stellen aan de Europese Raad, de Raad, de Commissie of de vicevoorzitter van de 
Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid.

1. Achtergrond van het verzoek tot behandeling

De vragen met verzoek om schriftelijk antwoord moeten binnen een termijn van 6 weken 
worden beantwoord (3 weken voor de vragen met voorrang). Indien deze termijn niet 
gerespecteerd wordt, kan de steller van de vraag verzoeken de vraag op de agenda (OJ) te 
plaatsen van de volgende vergadering van de commissie die voor het onderwerp bevoegd is. 
Wegens de veelvuldige problemen die zich de laatste tijd voordoen, met name bij de 
behandeling van vragen die gericht zijn aan de vicevoorzitter van de Commissie/hoge 
vertegenwoordiger van de Unie (vertragingen bij het doorsturen van de vragen), vreest de 
Commissie AFET dat de commissievoorzitters verplicht zullen zijn alle gestelde vragen 
automatisch op de agenda te plaatsen, ongeacht hun dringend karakter of hun inhoud. Het 
risico bestaat dat er daardoor aanzienlijk minder tijd is voor de andere agendapunten en dat 
het verloop van de werkzaamheden erdoor wordt beïnvloed.

Artikel 117, lid 3: "Kan een vraag niet binnen de gestelde termijn worden beantwoord, dan 
wordt zij op verzoek van de steller op de agenda van de volgende vergadering van de 
bevoegde commissie geplaatst. Artikel 1161 is van overeenkomstige toepassing."

2. Probleemstelling en analyse

Het verzoek tot behandeling heeft betrekking op het recht van de voorzitter van de 
parlementaire commissie om de agenda van de vergadering te bepalen. Er zijn twee 
mogelijke opties: interpretatie van het Reglement (optie 1) of wijziging van het Reglement 
(optie 2).

Optie 1: Interpretatie van het Reglement 

AFCO is van oordeel dat een interpretatie van het Reglement voldoet om de situatie te 
verhelderen. De voorzitter van de parlementaire commissie is immers gemachtigd om de 
ontwerpagenda te bepalen op grond van de interpretatie van artikel 193, lid 1, dat als volgt 
luidt: De commissies komen bijeen, daartoe opgeroepen door hun voorzitter, of op initiatief 
van de Voorzitter van het Parlement. Aangezien de voorzitter gemachtigd is de vergadering 
bijeen te roepen, moet hij ook het onderwerp van de vergadering, d.i. de ontwerpagenda,
kunnen bepalen. Deze interpretatie is in overeenstemming met het beginsel van de goede 
organisatie van de werkzaamheden.

Bovendien wordt de definitieve agenda aan het begin van de vergadering door de 

                                               
1 Artikel 116 betreft het vragenuur met de Raad en de Commissie tijdens de plenaire vergaderingen
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commissie goedgekeurd.  Naar analogie van het bepaalde in artikel 177 van het Reglement 
inzake uitstel van de beraadslaging of van de stemming, kan een lid verzoeken de 
beraadslaging over een agendapunt uit te stellen. Dus, indien het niet opportuun wordt 
geacht een vraag met verzoek om schriftelijk antwoord op de agenda te plaatsen, kan de 
commissie in haar geheel besluiten de beraadslaging uit te stellen. 

De interpretatie van artikel 117, lid 3, zou als volgt kunnen luiden:

"Aangezien de voorzitter gemachtigd is een vergadering van de parlementaire commissie 
bijeen te roepen, zoals vastgelegd in artikel 193, lid 1, en op grond van het beginsel van de 
goede organisatie van de werkzaamheden, bepaalt de voorzitter de ontwerpagenda van de 
vergadering die hij bijeenroept. Zodoende is voor de inschrijving van een vraag met 
verzoek om schriftelijk antwoord op de agenda, de instemming van de voorzitter van de 
bevoegde commissie vereist". 

Optie 2: Wijziging van het reglement

AFCO is van oordeel dat artikel 117, lid 3, enige twijfel zou kunnen zaaien over de 
bevoegdheid van de commissievoorzitters om de agenda te bepalen en dat het daarom 
noodzakelijk is de situatie te verduidelijken door middel van een wijziging van het 
Reglement. Deze wijziging zou als volgt kunnen luiden:

Artikel 117, lid3 nieuw: "Kan een vraag niet binnen de gestelde termijn worden 
beantwoord, dan wordt zij op verzoek van de steller en in overleg met de 
commissievoorzitter op de ontwerpagenda van de volgende vergadering van de bevoegde 
commissie geplaatst. Artikel 116 is van overeenkomstige toepassing."

Er zij op gewezen dat voor de wijziging van het Reglement overeenkomstig artikel 212 de 
meerderheid van de leden van het Parlement vereist is.

3. Conclusie

De Commissie AFCO wordt verzocht zich uit te spreken voor een van de twee voorgestelde 
opties. 
 Optie 1, namelijk een interpretatie van het Reglement, biedt het voordeel van een 

eenvoudige en snelle oplossing. 
 Optie 2, namelijk een wijziging van het Reglement, is procedureel zwaarder, maar biedt 

de gelegenheid om het recht van de commissievoorzitter om de ontwerpagenda te 
bepalen, uitdrukkelijk te formuleren.


