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ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

tot wijziging van de artikelen 49 en 50 van het Reglement van het Europees Parlement 
betreffende de samenwerking tussen de parlementaire commissies
(2012/2012(REG))

Het Europees Parlement,

– gezien de brief van zijn Voorzitter d.d. 19 december 2013,

– gezien de artikelen 211 en 212 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A7-0000/2014),

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. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie
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Amendement 1

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 49 – lid 2 – alinea 2

Bestaande tekst Amendement

In het geval van niet-wetgevingsteksten 
bevat het advies suggesties voor de 
ontwerpresolutie van de ten principale 
bevoegde commissie.

In het geval van niet-wetgevingsteksten 
bevat het advies suggesties voor de 
ontwerpresolutie van de ten principale 
bevoegde commissie ofwel amendementen 
op de ontwerpresolutie van deze 
commissie. In dit laatste geval is lid 4 niet 
van toepassing.  

Or. fr

Amendement 2

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 49 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Een medeadviserende commissie kan in 
plaats van een advies amendementen 
goedkeuren hetzij op het 
wetgevingsvoorstel, hetzij in het geval van 
een niet-wetgevingstekst op de 
ontwerpresolutie van de ten principale 
bevoegde commissie. Deze amendementen 
worden namens de medeadviserende 
commissie door de voorzitter van deze 
commissie ingediend binnen de termijn 
die door de ten principale bevoegde 
commissie overeenkomstig lid 3 is 
vastgesteld. In dit geval is lid 4 niet van 
toepassing. 

Or. fr
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Amendement 3

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 49 – lid 2 – alinea's 3 en 4

Bestaande tekst Amendement

De ten principale bevoegde commissie 
brengt deze ontwerpamendementen of
suggesties in stemming.

De ten principale bevoegde commissie 
brengt deze ontwerpamendementen,
suggesties of amendementen in stemming.

In een advies worden uitsluitend zaken 
behandeld die onder de bevoegdheid van 
de medeadviserende commissie vallen.

In een advies of een amendement worden 
uitsluitend zaken behandeld die onder de 
bevoegdheid van de medeadviserende 
commissie vallen.

Or. fr

Amendement 4

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 49 – lid 3

Bestaande tekst Amendement

3. De ten principale bevoegde commissie 
stelt een termijn vast waarbinnen de 
medeadviserende commissie advies moet 
uitbrengen, wil het door de ten principale 
bevoegde commissie in aanmerking 
worden genomen. Alle wijzigingen op het 
aangekondigde tijdschema worden 
onverwijld door de ten principale bevoegde 
commissie aan de medeadviserende 
commissie(s) medegedeeld. De ten 
principale bevoegde commissie trekt haar 
definitieve conclusies pas wanneer deze 
termijn is verstreken.

3. De ten principale bevoegde commissie 
stelt een termijn vast waarbinnen de 
medeadviserende commissie advies moet 
uitbrengen of amendementen moet 
indienen, willen deze door de ten 
principale bevoegde commissie in 
aanmerking worden genomen. Alle 
wijzigingen op het aangekondigde 
tijdschema worden onverwijld door de ten 
principale bevoegde commissie aan de 
medeadviserende commissie(s) 
medegedeeld. De ten principale bevoegde 
commissie trekt haar definitieve conclusies 
pas wanneer deze termijn is verstreken.

Or. fr
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Amendement 5

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 50 – inleidende formule

Bestaande tekst Amendement

Indien bij de Conferentie van voorzitters 
een competentieconflict aanhangig is 
gemaakt overeenkomstig artikel 188, lid 2, 
of artikel 48 en de Conferentie van 
voorzitters op grond van bijlage VII van 
het Reglement van mening is dat het 
vraagstuk bijna in gelijke mate onder de
bevoegdheid van twee of meer commissies 
valt, of dat verschillende gedeelten van het 
vraagstuk onder de bevoegdheid van twee 
of meer commissies vallen, is artikel 49 
van toepassing met de volgende 
aanvullende bepalingen:

Indien bij de Conferentie van voorzitters 
een competentieconflict aanhangig is 
gemaakt overeenkomstig artikel 188, lid 2, 
of artikel 48 en de Conferentie van 
voorzitters op grond van bijlage VII van 
het Reglement van mening is dat het 
vraagstuk voornamelijk onder de
bevoegdheid van twee of meer commissies 
valt, kan zij besluiten deze commissies 
medeverantwoordelijk te maken teneinde 
ze nauwer te doen samenwerken.    In dit 
geval is artikel 49 van toepassing met de 
volgende aanvullende bepalingen:

Or. fr

Amendement 6

Reglement van het Europees Parlement
Arikel 50 – streepjes 1 t/m 5

Bestaande tekst Amendement

- de betrokken commissies stellen het 
tijdschema in onderling overleg vast;

a) de betrokken commissies stellen het 
tijdschema in onderling overleg vast;

- de rapporteur en de rapporteurs voor 
advies houden elkaar op de hoogte en 
trachten het onderling eens te worden 
over de aan hun commissies voor te 
stellen teksten en over hun standpunt ten 
aanzien van amendementen;

b) de rapporteur en de rapporteurs voor 
advies houden elkaar op de hoogte en 
trachten het onderling eens te worden 
over de aan hun commissies voor te 
stellen teksten en over hun standpunt ten 
aanzien van amendementen;

- de voorzitters, de rapporteur en de 
rapporteurs voor advies gaan gezamenlijk 
na welke onderdelen van de tekst onder 
hun exclusieve of gezamenlijke 
bevoegdheid vallen en bereiken 
overeenstemming over de precieze 
voorwaarden van hun samenwerking. 

c) De voorzitter en de rapporteur van elke 
medeverantwoordelijke commissie worden 
uitgenodigd:
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Ingeval er geen overeenstemming over de 
afbakening van de bevoegdheden wordt 
bereikt, wordt de zaak op verzoek van een 
van de betrokken commissies aan de 
Conferentie van voorzitters voorgelegd, 
die een uitspraak over de afbakening van 
de bevoegdheden kan doen of kan 
besluiten dat de procedure met 
gezamenlijke commissievergaderingen 
van artikel 51 moet worden toegepast; de 
tweede alinea van artikel 188, lid 2, is van 
overeenkomstige toepassing;

- de ten principale bevoegde commissie 
neemt de amendementen van een 
medeverantwoordelijke commissie zonder 
stemming over voorzover deze betrekking 
hebben op vraagstukken die onder de 
exclusieve bevoegdheid van de 
medeverantwoordelijke commissie vallen. 
Indien amendementen die betrekking 
hebben op vraagstukken die onder de 
gezamenlijke bevoegdheid van de ten 
principale bevoegde commissie en de 
medeverantwoordelijke commissie vallen, 
door eerstgenoemde commissie worden 
verworpen, kan laatstgenoemde 
commissie die amendementen ter plenaire 
vergadering indienen;

- voor alle vergaderingen van de bevoegde 
commissie, met inbegrip van de informele 
vergaderingen, de 
werkgroepvergaderingen en de 
vergaderingen van de 
schaduwrapporteurs ,

- voor alle openbare hoorzittingen,

- voor alle vergaderingen van het in 
artikel 70, lid 3, bedoelde 
onderhandelingsteam, en

- voor alle formele of informele 
interinstitutionele 
onderhandelingsvergaderingen 
("trialogen"),

waarin het vraagstuk wordt behandeld;

- ingeval er een bemiddelingsprocedure 
voor het voorstel komt, maakt de 
rapporteur van elke medeverantwoordelijke 
commissie deel uit van de delegatie van het 
Parlement.

d) ingeval er een bemiddelingsprocedure 
voor het voorstel komt, maakt de 
rapporteur van elke medeverantwoordelijke 
commissie deel uit van de delegatie van het 
Parlement.

Or. fr
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Amendement 7

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 50 – lid 1 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

1 bis. Indien de voorwaarden van de 
eerste zin van lid 1 vervuld zijn en 
bovendien een of meer gedeelten van het 
vraagstuk onder de exclusieve 
bevoegdheid van twee of meer commissies 
vallen,

- bepalen de betrokken voorzitters, 
rapporteur en rapporteurs voor advies 
gezamenlijk welke onderdelen van de tekst 
onder de exclusieve bevoegdheid van hun 
respectieve commissie vallen; ingeval er 
geen overeenstemming over de 
afbakening van de bevoegdheden wordt 
bereikt, wordt de zaak op verzoek van een 
van de betrokken commissies aan de 
Conferentie van voorzitters voorgelegd, 
die een uitspraak kan doen over de 
afbakening van de bevoegdheden of kan 
besluiten dat de procedure met 
gezamenlijke commissievergaderingen 
van artikel 51 moet worden toegepast;  
artikel 188, lid 2, tweede alinea, is van 
overeenkomstige toepassing;

- de ten principale bevoegde commissie 
neemt de amendementen van een 
medeverantwoordelijke commissie zonder 
stemming over voor zover deze betrekking 
hebben op vraagstukken die onder de 
exclusieve bevoegdheid van de 
medeverantwoordelijke commissie vallen. 

Or. fr


