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ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de wijziging van artikel 51 van het Reglement van het Europees Parlement 
betreffende de procedures met gezamenlijke commissievergaderingen
(2010/2061(REG))

Het Europees Parlement,

– gezien de brief van de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters d.d. 11 
maart 2010 en de brief van de voorzitter van de Commissie milieubeheer, volkgezondheid 
en voedselveiligheid d.d. 25 maart 2010,

– gelet op de artikelen 211 en 212 van zijn Reglement,

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

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

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

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

Amendement 1

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 51

Oude tekst Amendement

Procedure met gezamenlijke 
commissievergaderingen

Gezamenlijke commissies

Indien voldaan is aan de in artikel 49, lid 
1, en artikel 50 vermelde voorwaarden, 
kan de Conferentie van voorzitters, indien 
zij het vraagstuk bijzonder belangrijk 
acht, besluiten dat de procedure met 
gezamenlijke commissievergaderingen en 
gezamenlijke stemming van toepassing is. 
In dat geval stellen de respectieve 
rapporteurs een enkel ontwerpverslag op. 
De betrokken commissies behandelen dit 
en stemmen erover op gezamenlijke 
vergaderingen onder het gezamenlijk 
voorzitterschap van de betrokken 
voorzitters. De betrokken commissies 
kunnen intercommissiewerkgroepen

Indien aan de Conferentie van voorzitters 
een competentiekwestie op basis van 
artikel 188, lid 2, wordt voorgelegd, kan 
zij op verzoek van meerdere commissies of 
op eigen initiatief besluiten dat de 
procedure met gezamenlijke commissies 
van toepassing is indien: 
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instellen om de gezamenlijke
vergaderingen en stemmingen voor te 
bereiden.

- het onderwerp volgens bijlage VII op 
onverbrekelijke wijze onder de 
bevoegdheid van verschillende commissies 
valt en 
- zij van mening is dat het hierbij om een 
belangrijk onderwerp gaat.
2. In dat geval stellen de respectieve 
rapporteurs een enkel ontwerpverslag op. 
De betrokken commissies behandelen dit 
en stemmen erover op gezamenlijke 
vergaderingen onder het gezamenlijk 
voorzitterschap van de betrokken 
voorzitters. 

De rechten die verbonden zijn aan de 
status van bevoegde commissie kunnen 
uitsluitend door de betrokken commissies 
worden uitgeoefend indien zij gezamenlijk 
handelen. De betrokken commissies 
kunnen werkgroepen instellen om de 
vergaderingen en stemmingen voor te 
bereiden.

3. Indien het onderwerp onder de gewone 
wetgevingsprocedure in de zin van artikel 
294 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie valt, is de 
procedure met gezamenlijke commissies 
op alle fasen van deze procedure van 
toepassing.
4. Op gezamenlijk voorstel van de 
betrokken commissies of op aanbeveling 
van de voorzitter van de Conferentie van 
commissievoorzitters bepaalt de 
Conferentie van voorzitters welke 
commissie verantwoordelijk is voor de 
behandeling van ontwerpen van 
gedelegeerde handelingen in de zin van 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie.

Or. fr
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