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Brief d.d. (...) 2012 van Carlo Casini, voorzitter van de Commissie constitutionele zaken, aan 
Martin Schulz, Voorzitter van het Europees Parlement

Vertaling

Betreft: Interpretatie van artikel 117, lid 3, van het Reglement

Mijnheer de Voorzitter,

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, lid 3, 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.

Vragen met verzoek om schriftelijk antwoord moeten binnen een termijn van zes weken worden 
beantwoord (drie weken voor de vragen met voorrang). Indien deze termijn niet gerespecteerd 
wordt, kan de vraagsteller verzoeken dat de vraag op de agenda van de volgende vergadering van 
de bevoegde commissie wordt geplaatst. De Commissie AFET wenst dat het Reglement wordt 
gewijzigd, want zij vreest dat de commissievoorzitters verplicht zullen zijn alle gestelde vragen 
automatisch op de agenda te plaatsen, ongeacht urgentie en inhoud. Het risico bestaat dat er 
daardoor aanzienlijk minder tijd is voor de overige agendapunten en dat het verloop van de 
werkzaamheden erdoor wordt verstoord. 

Artikel 117, lid 3, luidt als volgt: "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."

De Commissie constitutionele zaken (AFCO) heeft twee alternatieven besproken, te weten 
interpretatie of wijziging van het Reglement. Zij is tot de slotsom gekomen dat een interpretatie 
volstaat om duidelijkheid te scheppen.

De voorzitter van een parlementaire commissie is gerechtigd 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 gerechtigd is de vergadering bijeen te roepen, moet hij ook het onderwerp 
van de vergadering die hij bijeenroept, d.i. de ontwerpagenda, kunnen bepalen.

Door de bevoegdheid van de voorzitter om de ontwerpagenda te bepalen mag de verplichting 
ingevolge artikel 117, lid 3, om een schriftelijke vraag op de ontwerpagenda te plaatsen niet in het 
gedrang komen. De voorzitter is dus verplicht dergelijke vragen onder de punten op de 
ontwerpagenda te rangschikken. Dat houdt echter geenszins een inperking in van de discretionaire 
bevoegdheid van de voorzitter om, gelet op de politieke prioriteiten, voorstellen te doen inzake de 

                                               
1 Artikel 116 betreft het vragenuur met de Raad en de Commissie tijdens de plenaire vergaderingen.
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volgorde van de werkzaamheden en de procedurele aspecten (bijv. procedure zonder debat, 
eventueel een besluit over het verdere verloop van de zaak). 

Uiteraard wordt de door de voorzitter voorgestelde ontwerpagenda aan het begin van de 
vergadering ter goedkeuring aan de commissie voorgelegd. Naar analogie van artikel 177 van het 
Reglement inzake uitstel van de beraadslaging of van de stemming, kan een lid verzoeken dat de 
beraadslaging over een agendapunt wordt uitgesteld. (Een dergelijk voornemen moet 24 uur van 
tevoren bij de voorzitter worden gemeld.) Een dergelijk verzoek wordt eveneens ter goedkeuring 
aan de commissie voorgelegd. 

De commissie AFCO heeft de volgende interpretatie van artikel 117, lid 3, van het Reglement 
goedgekeurd1 met ... stemmen voor en .... tegen, bij ... onthoudingen: 

"Aangezien de voorzitter van een parlementaire commissie uit hoofde van artikel 193, lid 1, 
gerechtigd is een vergadering van de commissie bijeen te roepen, is het aan de voorzitter om, ter 
wille van een goed verloop van de vergadering, de ontwerpagenda van de vergadering die hij 
bijeenroept te bepalen. Deze bevoegdheid doet niets af aan de verplichting ingevolge artikel 117, 
lid 3, om een schriftelijke vraag op verzoek van de vraagsteller op de agenda van de volgende 
vergadering van de commissie te plaatsen. De voorzitter beschikt wel over de discretionaire 
bevoegdheid om, met inachtneming van de politieke prioriteiten, voorstellen te doen inzake de 
volgorde van de agenda voor de vergadering, alsook inzake de procedurele aspecten (bijv. een 
procedure zonder debat met eventueel goedkeuring van een besluit over het verdere verloop van 
de zaak, of een aanbeveling om de behandeling van het punt tot een volgende vergadering uit te 
stellen)."

(Slotformule en ondertekening)

                                               
1 De volgende leden waren bij de stemming aanwezig: 


