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ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

tot wijziging van artikel 116 en bijlage II van het Reglement betreffende het vragenuur
(2013/2083(REG))

Het Europees Parlement,

– gezien de brief van de voorzitter van de Commissie constitutionele zaken d.d. 13 februari 
2013,

– gezien de artikelen 211 en 212 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A7-0000/2013),

1. besluit onderstaande wijzigingen in zijn Reglement op te nemen;

2. wijst erop dat deze wijzigingen op de eerste dag van de eerstvolgende vergaderperiode in 
werking treden;

3. besluit dat het bij de wijzigingen ingevoerde lotingssysteem ter bepaling van de leden die 
een vraag mogen stellen na een proefperiode van ... na de inwerkingtreding zal worden 
geëvalueerd;

4. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie

Amendement 1

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 116

Bestaande tekst Amendement

1. Tijdens elke vergaderperiode wordt een 
vragenuur met de Commissie gehouden, en 
wel op door het Parlement op voorstel van
de Commissie van voorzitters vastgestelde 
tijdstippen.

1. Tijdens elke vergaderperiode wordt 
gedurende 90 minuten een vragenuur met 
de Commissie gehouden over een specifiek 
horizontaal thema dat in beginsel een 
maand van tevoren door de Conferentie 
van voorzitters wordt vastgesteld.

2. Per vergaderperiode mag een lid de 
Commissie slechts één vraag stellen.

2. De commissarissen die door de 
Conferentie van voorzitters worden 
uitgenodigd, beheren een portefeuille die 
verband houdt met het specifieke 
horizontale thema. Het aantal 
deelnemende commissarissen wordt 
beperkt tot twee per vergaderperiode, met 
de mogelijkheid om afhankelijk van het 
specifieke horizontale thema van het 
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vragenuur een derde commissaris uit te 
nodigen.

3. De vragen worden schriftelijk 
ingediend bij de Voorzitter, die beslist over 
de ontvankelijkheid en de volgorde van 
behandeling. Deze beslissing wordt 
onverwijld aan de vraagstellers 
medegedeeld.

3. De leden die een vraag aan een van de 
commissarissen mogen stellen worden via 
het volgende lotingssysteem gekozen:

– 30 minuten voor het begin van het 
vragenuur worden er bij het 
voorzittersgestoelte twee stembussen 
geplaatst; 
– leden die een vraag willen stellen doen 
een formulier met hun naam erop in een 
van de stembussen;
– de Voorzitter opent het vragenuur en 
sluit de stembussen;
– de Voorzitter trekt telkens één formulier 
en roept de naam af van het 
desbetreffende lid, dat een vraag aan de 
ter zake bevoegde commissaris mag 
stellen. Het lid krijgt een minuut de tijd 
om de vraag te formuleren en de 
commissaris krijgt twee minuten om deze 
te beantwoorden. De Voorzitter kan bij 
uitzondering toestemming geven voor een 
aanvullende vraag van 30 seconden van 
een van de aanwezige leden indien hij 
meent dat het antwoord van de 
commissaris daartoe aanleiding geeft. De 
commissaris krijgt vervolgens twee 
minuten de tijd voor een aanvullend 
antwoord.

4. Het vragenuur is nader geregeld bij in 
bijlage bij dit Reglement neergelegde 
richtsnoeren17.
5. Overeenkomstig de door de Conferentie 
van voorzitters vastgestelde richtsnoeren 
kunnen specifieke vragenuren met de 
Raad, de voorzitter van de Commissie, de 
vicevoorzitter van de Commissie/hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en 
de voorzitter van de Eurogroep worden 

4. Overeenkomstig de door de Conferentie 
van voorzitters vastgestelde richtsnoeren 
kunnen specifieke vragenuren met de 
Raad, de voorzitter van de Commissie, de 
vicevoorzitter van de Commissie/hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en 
de voorzitter van de Eurogroep worden 
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gehouden. gehouden.
_______________
17Zie bijlage II.

Or. en

Amendement 2

Reglement van het Europees Parlement
Bijlage II

Bestaande tekst Amendement

[…] Schrappen

Or. en
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TOELICHTING

1) Voorgeschiedenis

In juni 2011 boog de Conferentie van voorzitters zich over de opzet van het vragenuur met de 
Commissie met de bedoeling het te verbeteren en levendiger te maken. De nieuwe opzet zou 
vanaf september 2011 gedurende een proeffase gehanteerd worden, waarna een evaluatie zou 
plaatsvinden alvorens definitieve wijzigingen door te voeren.

Op haar vergadering van 17 januari 2013 behandelde de Conferentie van voorzitters het 
evaluatierapport over de proefperiode van de hand van ondervoorzitter McMillan-Scott en 
besloot zij tot de definitieve invoering van de gewijzigde opzet van het vragenuur, dat 
maandelijks zou worden gehouden en telkens 90 minuten zou duren.

De Conferentie van voorzitters specificeerde verder het volgende:

- het aantal deelnemende commissarissen moet in de regel beperkt blijven tot twee per 
vergadering, met de mogelijkheid om afhankelijk van het onderwerp een derde 
commissaris uit te nodigen;

- de Conferentie van voorzitters moet in principe een maand voor de vergaderperiode in 
kwestie besluiten over het te bespreken onderwerp, zodat de aanwezigheid van de juiste 
commissarissen kan worden gewaarborgd; desondanks moet er ruimte zijn voor een 
zekere flexibiliteit om het plannen van de plenaire agenda te vergemakkelijken.

De Conferentie van voorzitters besloot ten slotte een lotingssysteem in te voeren als 
vervanging van de "catch-the-eyeprocedure" en dit systeem in een later stadium te evalueren.

Bij schrijven van 13 februari 2013 stelde de Voorzitter de voorzitter van de Commissie 
constitutionele zaken van deze besluiten in kennis en verwees hij de zaak naar die commissie 
voor behandeling overeenkomstig artikel 211 van het Reglement en eventuele wijziging van 
artikel 116 en bijlage II.

2) Wijziging van het Reglement

De in dit ontwerpverslag voorgestelde wijziging van artikel 116 en bijlage II van het 
Reglement sluit aan bij het besluit van de Conferentie van voorzitters.

De hoofdpunten van de wijziging zijn:

- de leden die een vraag mogen stellen worden niet meer via "catch the eye" maar door loting 
aangewezen, waardoor absolute objectiviteit gegarandeerd is;

- de vragen worden niet van tevoren schriftelijk ingediend en de ontvankelijkheid wordt niet 
van tevoren getoetst;
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- bijlage II, die uitvoerige richtsnoeren voor de toetsing van de ontvankelijkheid van de 
vragen en aanvullende vragen en de termijnen bevat, is hiermee overbodig geworden.


