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PR_CNS_art55app

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten. 

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Uit een bepaling van de bestaande tekst overgenomen tekstdelen die 
in de ontwerptekst niet zijn gewijzigd, maar die door het Parlement worden 
geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele schrapping van 
dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerpprotocol tot wijziging van protocol nr. 36 betreffende de 
overgangsbepalingen in verband met de samenstelling van het Europees Parlement tot 
het einde van de zittingsperiode 2009-2014
(17196/2009 – C7-0001/2010 – 2009/0813(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

– gezien de brief van de voorzitter van de Europese Raad aan de Voorzitter van het 
Europees Parlement van 18 december 1009 over de wijziging van protocol nr. 36 
betreffende de overgangsbepalingen (17196/2009),

– gelet op artikel 48, lid 3, van het EU-Verdrag op grond waarvan het Parlement door de 
Europese Raad is geraadpleegd (C7-0001/2010),

– gelet op artikel 14, lid 2, van het EU-Verdrag,

– gelet op protocol nr. 36 betreffende de overgangsbepalingen, gehecht aan het Verdrag van 
Lissabon, 

– gelet op de Akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezing van de leden van het 
Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 11 oktober 2007 over de samenstelling van het 
Europees Parlement1,

– gezien de conclusies van de bijeenkomsten van de Europese Raad van 11 en 12 december 
2008 en van 18 en 19 juni 2009,

– gelet op artikel 55, artikel 11, lid 4, en artikel 74 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A6-0000/2010),

A. overwegende dat in artikel 14, lid 2, van het EU-Verdrag, zoals gewijzigd bij het Verdrag 
van Lissabon, is vastgelegd dat de Europese Raad met eenparigheid van stemmen op 
initiatief van en na goedkeuring door het Europees Parlement een besluit vaststelt inzake 
de samenstelling van het Europees Parlement, 

B. overwegende dat het Europees Parlement, in het licht van de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Lissabon en uit hoofde van protocol nr. 36 bij dit Verdrag, op 11 oktober 
2007 middels zijn bovengenoemde resolutie in het verslag-Lamassoure-Severin een 
ontwerpbesluit van de Europese Raad over de zetelverdeling in het Parlement heeft 
voorgelegd,

                                               
1 PB C 227 van 4.9.2008, blz. 132.
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C. overwegende dat de Europese Raad op het moment van de ondertekening van het Verdrag 
van Lissabon geen officieel besluit over de samenstelling van het Europees Parlement had 
aangenomen, maar had ingestemd met het voorstel in bovengenoemde resolutie, na het 
totale aantal leden van het Europees Parlement van de oorspronkelijk geplande 750 tot 
751 te hebben verhoogd,

D. overwegende dat volgens het aldus in de Europese Raad tot stand gekomen akkoord het 
totaal aantal leden met 15 werd verhoogd ten opzichte van het Verdrag van Nice (van 736 
tot 751), aangezien 18 extra zetels over 12 lidstaten zijn verdeeld en Duitsland uit hoofde 
van het in het EU-Verdrag vastgelegde maximum 3 zetels minder heeft gekregen,

E. overwegende dat, aangezien het Verdrag van Lissabon niet vóór de Europese verkiezingen 
van 2009 in werking is getreden, deze volgens de bepalingen van het Verdrag van Nice 
zijn gehouden waardoor het Europees Parlement thans 736 leden telt,

F. overwegende dat, aangezien het Verdrag van Lissabon tenslotte op 1 december 2009 in 
werking is getreden, het legitiem is dat de 18 extra leden uit de 12 betrokken lidstaten 
voortaan in het Parlement zitting kunnen nemen,

G. overwegende dat het uit hoofde van artikel 5 van de Akte van 1976 betreffende de 
verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse 
algemene verkiezingen ondenkbaar is het mandaat van een lid tijdens de zittingsperiode te 
onderbreken en dus het aantal leden van de huidige Duitse delegatie in het Europees 
Parlement met drie te verlagen,

H. overwegende derhalve dat de komst van 18 extra leden tijdens de zittingsperiode 2009-
2014 het totale aantal leden van het Europees Parlement op 754 zal brengen en dat deze 
overschrijding van het in het Verdrag van Lissabon vastgelegde aantal van 751 zetels een 
wijziging van het primaire recht noodzakelijk maakt, 

I. overwegende dat in de conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 11 en
12 december 2008 reeds was voorzien in de vaststelling van overgangsmaatregelen om 
tijdens de huidige zittingsperiode de komst van extra leden mogelijk te maken en 
overwegende dat in de conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 18 en 19 
juni 2009 de voorwaarden zijn vastgelegd volgens welke de tijdelijke verhoging van het 
aantal leden van het Europees Parlement zou moeten plaatsvinden,

J. overwegende dat het Europees Parlement zelf op 25 november 2009 zijn Reglement zo 
heeft gewijzigd dat de extra leden als waarnemers in het Parlement zitting kunnen nemen 
in afwachting van de inwerkingtreding van de maatregelen die hen in staat stellen om als 
lid in het Parlement zitting te nemen,

1. is van oordeel dat de door de Europese Raad gevraagde wijziging van protocol nr. 36 
rechtstreeks voortvloeit uit de nieuwe bepalingen van het Verdrag van Lissabon en een 
werkbare oplossing biedt die alle lidstaten die over extra zetels beschikken, in staat stelt 
de betrokken leden aan te wijzen;

2. betreurt het feit dat de Raad niet tijdig de maatregelen heeft goedgekeurd die de extra 
leden in staat zouden hebben gesteld om vanaf de inwerkingtreding van het Verdrag van 
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Lissabon in het Parlement zitting te nemen, en dat één van de in de gevraagde wijziging 
overwogen oplossingen niet strookt met de geest van de Akte van 1976 waarin is 
vastgelegd dat de leden van het Europees Parlement middels rechtstreekse verkiezingen 
worden gekozen en niet op indirecte wijze via een verkiezing in een nationaal parlement;

3. stemt niettemin in met het bijeenroepen van een intergouvernementele conferentie, met 
dien verstande dat deze uitsluitend zal worden gewijd aan de duidelijk afgebakende 
kwestie van de vaststelling van overgangsmaatregelen in verband met de samenstelling 
van het Europees Parlement tot het einde van de zittingsperiode 2009-2014;

4. wijst erop dat in de periode tussen de aanneming van de wijziging van protocol nr. 36 en 
de inwerkingtreding ervan de extra leden, uit hoofde van artikel 11, lid 4, van het 
Reglement van het Europees Parlement, als waarnemers in het Parlement zitting kunnen 
nemen;

5. herinnert er voorts aan dat een besluit over de samenstelling van het Europees Parlement 
door de Europese Raad in elk geval tijdig vóór het einde van de lopende zittingsperiode 
moet worden aangenomen en dat het Parlement uit hoofde van artikel 14, lid 2, van het 
EU-Verdrag een initiatief terzake zal indienen;

6. onderstreept bovendien dat in elk nieuw besluit over de samenstelling van het Europees 
Parlement rekening moet worden gehouden met de eventuele tussentijdse toetredingen en 
dat bijgevolg moet worden voorzien in het aantal aan de nieuwe lidstaten toegekende 
zetels; 

7. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de 
Europese Raad, de Raad, de Commissie en de parlementen van de lidstaten.


