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ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de herziening van het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees 
Parlement en de Commissie
(2010/2118(ACI))

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 295 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien zijn besluit van 26 mei 2006 over de herziening van het kaderakkoord over de 
betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Commissie1, en zijn resolutie van 9 
februari 2010 over een herzien kaderakkoord tussen het Europees Parlement en de 
Commissie voor de volgende zittingsperiode2,

– gezien de besluiten van de Conferentie van voorzitters van 26 november 2009 en 1 juli 
2010,

– gezien het ontwerp voor een herzien kaderakkoord over de betrekkingen tussen het 
Europees Parlement en de Commissie (hierna genoemd "het akkoord"),

– gelet op artikel 25, lid 3, artikel 127 en bijlage VII, punt XVIII, lid 4, van zijn Reglement,

– gezien zijn besluit over de aanpassing van het Reglement van het Parlement aan het 
herziene kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de 
Commissie (2010/0000/REG))3,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A7-0000/2010),

A. overwegende dat in de Verdragen voor het eerst uitdrukkelijk een juridische grondslag 
voor interinstitutionele akkoorden wordt genoemd,

B. overwegende dat het Verdrag van Lissabon nieuwe bevoegdheden voor het Parlement en 
voor de Commissie met zich meebrengt en een nieuwe interinstitutioneel evenwicht 
aanbrengt dat in het akkoord moet doorklinken,

C. overwegende dat de democratie door het Verdrag van Lissabon aanzienlijk wordt verdiept 
doordat aan de burgers van de Unie, voornamelijk via het Parlement, een grotere 
bevoegdheid tot controle van de Commissie wordt toegekend,

D. overwegende dat het Parlement door het Verdrag van Lissabon in de gewone 
wetgevingsprocedure en in begrotingsaangelegenheden op hetzelfde niveau wordt gesteld 
als de Raad, en dat zijn rol in het externe beleid van de EU wordt versterkt, met 
uitzondering van de rol in verband met de Gemeenschappelijk Buitenlands en 
Veiligheidsbeleid,

                                               
1 PB C 117 E van 18.5.2006, blz. 123.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0009.
3 Aangenomen teksten, P7_TA ...
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E. overwegende dat deze ontwikkelingen in het nieuwe akkoord doorklinken, al zijn er 
enkele, hieronder uiteengezette, verduidelijkingen noodzakelijk,

1. beschouwt het herziene akkoord als een belangrijke doorbraak voor het Parlement in zijn 
samenwerking met de Commissie;

2. wijst op de bevoegdheden waarover parlementen in het licht van de scheiding der machten 
van oudsher beschikken en die het kader zullen bieden voor de verworvenheden van het 
akkoord, terwijl het Verdrag van Lissabon volledig wordt nageleefd: wetgevende 
bevoegdheden, parlementaire controle van de uitvoerende macht (met inbegrip van de 
dimensie internationale betrekkingen ), informatieplicht en aanwezigheid van de 
uitvoerende macht in het Parlement; 

3. spreekt met name zijn waardering uit voor onderstaande verbeteringen in het nieuwe 
akkoord:

3.1. Wetgevingsprocedure en planning: onderlinge samenwerking

(a) de herziene bepalingen inzake het werkprogramma van de Commissie en de 
programmering van de EU, waardoor de betrokkenheid van het Parlement 
verbetert (paragrafen 27, 30, 41 quater nieuw en de herziene bijlage 4),

(b) de herziening van alle hangende voorstellen aan het begin van de ambtstermijn 
van een nieuwe Commissie, naar behoren rekening houdend met de standpunten 
van het Parlement (paragraaf 32),

(c) in sectoren waar het Parlement als regel betrokken wordt bij het 
wetgevingsproces, past de Commissie uitsluitend in naar behoren gemotiveerde 
gevallen en na voorafgaande raadpleging van het Parlement zachte wetgeving 
toe (paragraaf 36 ter nieuw),

(d) de toezegging van de Commissie de Gemeenschapswetgeving zo spoedig 
mogelijk aan te passen aan het nieuwe stelsel van gedelegeerde handelingen 
(paragraaf 41 bis nieuw),

(e) de toezegging van de Commissie verslag te doen van de concrete maatregelen 
naar aanleiding van verzoeken om wetgevingsinitiatieven overeenkomstig artikel 
225 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

3.2. Parlementaire controle

(f) de gedetailleerde bepalingen over de verkiezing van de voorzitter van de 
Commissie en over de Commissie als orgaan en haar samenstelling, eventuele 
aanpassing en herschikking,

(g) De nieuwe voorschriften voor de deelname van leden van de Commissie aan 
verkiezingscampagnes (paragraaf 2 ter nieuw),

(h) de verplichting van de Commissie het Parlement om advies te vragen als zij
voornemens is de gedragscode te herzien,
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(i) de verplichting voor kandidaten voor de functie van uitvoerend directeur van 
regelgevende agentschappen in een hoorzitting te verschijnen voor de bevoegde 
Parlementaire commissies (paragraaf 26 nieuw),

3.3. De interinstitutionele dimensie van de internationale betrekkingen van de EU

(j) de gedetailleerde bepalingen betreffende de uitgebreide rol van het Parlement 
tijdens internationale onderhandelingen, o.m. de belofte van de Commissie 
vertrouwelijke documenten inzake deze onderhandelingen met inachtneming van 
de noodzakelijke procedures en garanties door te sturen (paragrafen 19-21 ter 
nieuw en de nieuwe bijlage 3),

3.4. Informatieplicht

(k) de erkenning door de Commissie van de rol die door de Verdragen is toegekend 
aan het Parlement en aan de Raad, in het bijzonder met betrekking tot het 
grondbeginsel van gelijke behandeling, met name wat betreft toegang tot 
vergaderingen en het leveren van bijdragen of andere vormen van informatie, in 
het bijzonder over wetgevende en begrotingsaangelegenheden (paragraaf 8),

(l) de instelling van een regelmatige dialoog tussen de voorzitter van de Commissie 
en de Voorzitter van het Parlement over essentiële horizontale problemen en 
belangrijke wetsvoorstellen (paragraaf 10),

(m) de gedetailleerde bepalingen over de informatie die aan het Parlement ter 
beschikking moet worden gesteld over Commissievergaderingen met nationale 
deskundigen en de opstelling en tenuitvoerlegging van unitaire en zachte 
wetgeving (paragraaf 13 bis nieuw en nieuwe bijlage 1),

(n) de uitvoeringsbepalingen voor samenwerking op het gebied van betrekkingen 
met nationale parlementen (paragraaf 15 bis nieuw),

(o) de gedetailleerde bepaling over de toegang van het Parlement tot vertrouwelijke 
gegevens, waaronder gerubriceerde documenten (herziene bijlage 2),

(p) verzoekt zijn bevoegde commissie het advies van de Commissie in te winnen, 
wanneer zij een herziening van zijn Reglement op het punt van de betrekkingen 
met de Commissie voorstelt,

3.5. Aanwezigheid van de Commissie in het Parlement

(q) de toezegging van de Commissie op verzoek voorrang te geven aan haar 
aanwezigheid op plenaire vergaderingen of vergaderingen van andere 
Parlementaire organen (paragraaf 37),

(r) het nieuwe vragenuur met alle leden van de Commissie naar analogie van het 
Vragenuur met de voorzitter van de Commissie (paragraaf 37bis nieuw),

(s) verbeteringen op het gebied van spreektijd, waarbij de hand wordt gehouden aan 
de bij benadering toegewezen tijd,
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(t) uitnodiging tot het bijwonen van vergaderingen van de Conferentie van 
voorzitters en de Conferentie van commissievoorzitters (paragraaf 10, derde 
streepje);

4. is van mening dat het advies overeenkomstig paragraaf 6 van het akkoord een advies is dat 
na besluit van de Conferentie van voorzitters moet worden doorgestuurd door de 
Voorzitter van het Parlement; is van mening dat de Conferentie van voorzitters alvorens 
een dergelijk besluit te nemen, moet nagaan hoe de Conferentie van commissievoorzitters 
staat tegenover het ontwerp van een gedragscode voor leden van de Commissie inzake 
belangenconflicten of ethisch verantwoord gedrag; 

5. stelt vast dat de Commissie aan leden van het Parlement de status van waarnemer tijdens 
alle internationale conferenties toekent en het mogelijk maakt dat zij alle desbetreffende 
bijeenkomsten bijwonen, met name coördinatievergaderingen waarop de Commissie haar 
standpunt in het onderhandelingsproces toelicht; slechts in uitzonderlijke gevallen kan de 
Commissie aan leden van het Parlement wegens het ontbreken van wettelijke, technische 
of diplomatieke mogelijkheden de status van waarnemer weigeren, maar deze concepten 
moeten vooraf aan het Parlement worden uitgelegd en door de Commissie zeer strikt 
worden geïnterpreteerd;

6. begrijpt dat de woorden internationale conferenties waarnaar wordt verwezen in de 
paragrafen 21 en 21 ter nieuw van het akkoord niet alleen multilaterale overeenkomsten 
dekken, maar eveneens bilaterale overeenkomsten van bijzondere politieke betekenis (te 
weten, belangrijke overeenkomsten op het gebied van politieke samenwerking, handel of 
visserij) waarvoor de instemming van het Parlement hoe dan ook vereist is;

7. is van mening dat de bijeenkomsten van uit hoofde van multilaterale internationale 
overeenkomsten opgezette organen overeenkomstig paragraaf 21 bis nieuw van het 
akkoord eveneens de organen dekken die zijn ingesteld uit hoofde van bilaterale 
overeenkomsten, mits is voldaan aan de in deze paragraaf uiteengezette voorwaarden;

8. overeenkomstig artikel 218, lid 10 VWEU stelt de Commissie het Parlement onmiddellijk 
en volledig op de hoogte als zij voornemens is een internationale overeenkomst voorlopig 
toe te passen of wanneer zij opschorting daarvan overweegt, en zij dient de opvattingen 
van het Parlement in overweging te nemen alvorens de Raad de besluiten neemt;

9. verzoekt de Commissie aan het Parlement alle informatie te verstrekken over de 
onderhandelingen over internationale overeenkomsten met inbegrip van de 
“vertrouwelijke informatie” in de zin van paragraaf 1.2.1 van Bijlage 2 bij het akkoord, 
overeenkomstig de nauwkeurig omschreven regelingen die in deze bijlage worden 
uiteengezet; dit geldt, afhankelijk van de instemming van opsteller, eveneens voor 
vertrouwelijke documenten afkomstig van lidstaten of derde landen;

10. begrijpt dat zachte wetgeving in het kader van het akkoord aanbevelingen, interpretatieve 
mededelingen, vrijwillige overeenkomsten en facultatieve instrumenten omvat;

11. verleent zijn goedkeuring aan het aan dit besluit gehechte akkoord;

12. besluit het akkoord, om de toegang te vergemakkelijken en de doorzichtigheid te 
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waarborgen, ter vervanging van Bijlage XIV toe te voegen aan zijn Reglement;

13. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de bijlage ter informatie te doen toekomen aan de 
Raad, de Commissie en de parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

Tot het Verdrag van Lissabon en de nieuwe rechtsgrondslag in artikel 291 VWEU werden de 
EU-instellingen door de Verdragen niet uitdrukkelijk aangemoedigd tot het sluiten van 
interinstitutionele akkoorden. Bepalingen van de primaire wetgeving mogen door 
interinstitutionele overeenkomsten niet worden gewijzigd; niettemin worden zij er vaak door 
verhelderd. Het ontwerp voor een herzien kaderakkoord inzake de betrekkingen tussen het 
Parlement en de Commissie, die de Conferentie van voorzitters met het oog op goedkeuring 
ter plenaire vergadering heeft toegezonden aan de Commissie constitutionele zaken, is in feite 
de vijfde overeenkomst van dit soort tussen beide instellingen. Hierin klinkt louter het 
institutionele evenwicht door dat is aangebracht door het Verdrag van Lissabon .

De nieuwe overeenkomst is een duidelijke en betekenisvolle verbetering van de betrekkingen 
met de Commissie. Zoals alle overeenkomsten is de definitieve tekst veeleer een vergelijk 
tussen beide delen; maar dit eindcompromis is een evenwichtig oordeel en een beredeneerde 
en samenhangende tenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon . 

Bedenkend welke de hoofdpijlers zijn van de parlementaire architectuur waarop in het verslag 
wordt gewezen – wetgevende bevoegdheden, parlementaire controle van de uitvoerende 
macht (met inbegrip van de dimensie internationale betrekkingen ), informatieplicht en 
aanwezigheid van de uitvoerende macht in het Parlement - worden de opmerkingen in de 
toelichting beperkt tot de thema’s die in het verslag onvermeld blijven. 

Met betrekking tot wetgevingsprocedure en -planning moet uitdrukkelijk worden gewezen 
op twee thema’s die niet met name worden genoemd. Ten eerste de wijzigingen inzake betere 
wetgeving en de aankondiging dat de interinstitutionele overeenkomst over betere wetgeving 
wordt herzien, hetgeen een politieke standpuntbepaling van het hoogste belang is. Ten 
tweede, de nieuwe voorschiften voor de door de Commissie gevolgde procedure ter 
beoordeling van de gevolgen. Een procedure die transparant zal zijn, rekening houdend met 
een aantal uiteenlopende scenario’s, waaronder een “niets doen”-optie, en die in beginsel aan 
de bevoegde parlementaire commissie wordt gepresenteerd tijdens de periode van raadpleging 
van nationale parlementen uit hoofde van het Verdrag van Lissabon;

Met betrekking tot Parlementaire controle worden de meest ter zake dienende thema’s in het 
verslag uiteen gezet. Ten aanzien van de interinstitutionele dimensie van de internationale 
betrekkingen van de EU zij er nogmaals op gewezen dat dit probleem zich heeft ontwikkeld 
tot het moeilijkste punt van de onderhandelingen. Het Parlement streeft ernaar volledig 
voorgelicht te worden om zijn instemming te vergemakkelijken, de procedure voorspelbaarder 
te maken en te voorkomen dat internationale overeenkomsten niet worden gesloten als de 
onderhandelingen reeds zijn afgerond.  

Wat betreft de voorlichtingsplicht is er uitvoerig van gedachten gewisseld over 
vertrouwelijke informatie en de ambtenaren die om informatie kunnen verzoeken, en de 
technische bijzonderheden over de manier en het tijdstip waarop gegevens moeten worden 
doorgestuurd namen een aanzienlijke hoeveelheid tijd in beslag. De vroegtijdige 
samenwerking met het Parlement over verzoeken van burgerinitiatieven om de inleiding van 
wetgevingsprocedures ontwikkelt zich tot een maatregel van betekenis om ervoor te zorgen 
dat het Parlement in contact blijft met de burgers. De nieuwe voorschriften voor beter toezicht 
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op omzetting en tenuitvoerlegging van unitaire wetgeving zijn een resultaat van de nieuwe 
bevoegdheden van het Parlement. 

De voornaamste bepalingen inzake de aanwezigheid van de Commissie in het Parlement
worden in het verslag toegelicht. Niettemin moet er met nadruk op worden gewezen dat deze 
bepalingen gelden voor alle leden van de Commissie, met inbegrip van de voorzitter en de 
vicevoorzitter voor externe betrekkingen/ Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid. 

Overeenkomstig zijn laatste paragraaf wordt dit kaderakkoord vóór eind 2011 herzien in het 
licht van de opgedane ervaringen.

Door het nieuwe kaderakkoord dat aan het Parlement ter goedkeuring is voorgelegd wordt 
hetgeen door het Verdrag van Lissabon tot stand is gebracht dus geconsolideerd en er wordt, 
volledig rekening houdend met de verdragen, een aantal bepalingen toegevoegd die een 
enorme stap voorwaarts vormen in het proces van versteviging van de politieke betrekkingen 
tussen beide instellingen.


