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ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de wijziging van artikel 51 van het Reglement van het Europees Parlement 
betreffende de procedure 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 

1. Wanneer op grond van artikel 188, lid 
2, een competentiekwestie aan haar wordt 
voorgelegd, kan de Conferentie van 
voorzitters 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 vraagstuk volgens bijlage VII 
onlosmakelijk verbonden is met de 
bevoegdheid van meerdere commissies en 
- zij het vraagstuk van bijzonder belang 
acht.
2. In dat geval stellen de respectieve 
rapporteurs een enkel ontwerpverslag op 
dat door de betrokken commissies op 
gezamenlijke vergaderingen onder het 
gezamenlijk voorzitterschap van de 
betrokken voorzitters wordt behandeld en 
in stemming wordt gebracht. 
De aan de status van bevoegde commissie 
verbonden rechten kunnen door de 
betrokken commissies alleen gezamenlijk 
worden uitgeoefend. De betrokken 
commissies kunnen werkgroepen instellen 
om de vergaderingen en stemmingen voor 
te bereiden.

3. Wanneer het vraagstuk 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 stadia 
van deze procedure van toepassing.
4. Wanneer aan het Parlement een 
ontwerp van gedelegeerde handeling of 
van uitvoeringshandeling wordt 
voorgelegd waarop de procedure met 
gezamenlijke commissies is toegepast, 
bepaalt de Voorzitter op aanbeveling van 
de voorzitter van de Conferentie van 
commissievoorzitters onverwijld en met 
inachtneming van de in lid 1 vastgelegde 
criteria welke commissie voor de 
behandeling van dit ontwerp bevoegd is 
dan wel welke commissies gezamenlijk 
voor de behandeling van dit ontwerp 
bevoegd zijn.

Or. fr
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TOELICHTING

I. ACHTERGROND

De Conferentie van voorzitters heeft in de vorige zittingsperiode een werkgroep voor
parlementaire hervorming opgericht die de werking van het Parlement opnieuw moest 
bezien en voorstellen moest doen voor verbeteringen. In het kader van het hoofdstuk dat 
gewijd is aan de samenwerking tussen commissies, heeft de werkgroep voorgesteld om niet 
alleen de positie van de medeverantwoordelijke commissie te versterken binnen de procedure 
met medeverantwoordelijke commissies – ex artikel 47, thans artikel 50 van het Reglement –, 
maar ook om een nieuwe vorm van samenwerking tussen commissies tot stand te brengen –
, die is ingesteld bij het nieuwe artikel 51.

De reden die aan het voorstel ten grondslag lag was dat, in bijzondere gevallen, "wanneer een 
wetgevingsdossier van bijzonder belang niet duidelijk onder de bevoegdheid van een 
commissie valt, maar daarentegen ook in gelijke mate over meerdere commissies kan worden 
verdeeld [...], het bevoegdheidsconflict dient te worden opgelost volgens de beginselen van
gelijkheid en samenwerking. De betrokken commissies vergaderen gezamenlijk ten einde van 
tevoren argumenten uit te kunnen wisselen (…) waardoor zij een duidelijker beeld krijgen van 
de meerderheden en minderheden binnen de respectieve commissies. De leden van de 
betrokken commissies stemmen vervolgens gezamenlijk over de op het wetgevingsvoorstel  
ingediende amendementen. Vervolgens wordt één enkel verslag met een evenwichtiger 
karakter aan de plenaire vergadering voorgelegd.”

De Conferentie van voorzitters heeft zich in haar vergadering van 19 maart 2009  
uitgesproken vóór “het opnemen van een nieuwe optie in het Reglement op grond waarvan de 
Conferentie van voorzitters een procedure kan starten met gezamenlijke 
commissievergaderingen en gezamenlijke stemming in zeer bijzondere gevallen, wanneer het 
vraagstuk vrijwel in gelijke mate onder de bevoegdheid van ten minste twee commissies valt 
[....]".

Op 6 mei 2009 is het Parlement overgegaan tot herziening van zijn Reglement en heeft met  
artikel 51 een nieuwe "procedure met gezamenlijke commissievergaderingen” 1 ingesteld:

"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 
voorzitters van de betrokken commissies. De betrokken commissies kunnen 
intercommissiewerkgroepen instellen om de gezamenlijke vergaderingen en stemmingen voor te 
bereiden."

Begin 2010 heeft de Conferentie van commissievoorzitters een ontwerp van 'richtsnoeren 
voor samenwerking tussen commissies overeenkomstig artikel 51 van het Reglement ' 
behandeld. De heer Leinen en mevrouw Bowles hebben namens de Commissie milieubeheer, 
                                               
1 Verslag A6-0273/2009 van de Commissie constitutionele zaken, rapporteur Richard Corbett 
(P6_TA(2009)0359 van 6 mei 2009).
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volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) respectievelijk de Commissie economische en 
monetaire zaken (ECON) opmerkingen gemaakt en voorstellen gedaan voor wijzigingen van 
deze tekst.

In aansluiting op deze briefwisseling heeft de voorzitter van de Conferentie van 
commissievoorzitters, de heer Lehne, de Commissie constitutionele zaken drie  vragen over 
de toepassing van artikel 51 voorgelegd die als volgt kunnen worden samengevat:

1) Is de procedure van artikel 51 in geval van de gewone wetgevingsprocedure van 
toepassing gedurende de gehele wetgevingsprocedure of alleen in eerste lezing?

2) Mogen de rechten die verbonden zijn aan de status van 'ten principale bevoegde 
commissie’, waaronder het recht om amendementen of een voorstel tot verwerping ter 
plenaire vergadering in te dienen, alleen gebruikt worden door de gezamenlijk 
handelende betrokken commissies?

3) Moeten de commissies gezamenlijk beslissen over de wijze waarop het Parlement 
gebruik maakt van zijn rechten ten aanzien van ontwerpen van gedelegeerde handelingen 
of uitvoeringshandelingen die gebaseerd zijn op een wetgevingshandeling die op haar 
beurt is aangenomen volgens de procedure van artikel 51?

De heer Lehne heeft bovendien voorgesteld om op grond van artikel 215, onder d), 
richtsnoeren in het Reglement op te nemen die de toepassing van deze vernieuwende 
procedure moeten vergemakkelijken.

De heer Leinen heeft de kwestie eveneens aan de Commissie constitutionele zaken 
voorgelegd en gesuggereerd dat helderheid in de situatie moest worden gebracht middels  
wijziging van het Reglement. Hij voert met name aan dat het in de praktijk niet mogelijk is 
om twee of meerdere commissies in tweede lezing bij medebeslissing of in het kader van een 
comitéprocedure samen te brengen. In een hele reeks artikelen van het Reglement [43, lid 1; 
63, lid 1; 87; 88, leden 2 en 3; en met name 188] is er slechts sprake van één commissie, 
hetgeen betekent dat er in het kader van een dergelijke procedure voor een tweede commissie 
geen plaats is.

II. VOORGESTELDE WIJZIGING VAN HET REGLEMENT

Uw rapporteur is van mening dat in het onderhavige geval een interpretatie van het Reglement 
of richtsnoeren ter vergemakkelijking van de tenuitvoerlegging ervan niet voldoen. Het gaat 
om een belangrijke procedurekwestie waarover ter plenaire vergadering met een voor de 
wijziging van het Reglement vereiste meerderheid, te weten de meerderheid van de leden van 
het Parlement, moet worden beslist, te meer daar de formulering van het artikel een 
interpretatie in de ene dan wel in de andere zin mogelijk maakt.

Met de voorgestelde nieuwe versie van artikel 51 worden drie dingen beoogd:

1) Betere leesbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van het artikel;

2) Herdefinitie van de voorwaarden voor de toepassing van het artikel;
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3) Definitie van de normatieve substantie.

Om het eerste doel te bereiken,  zijn de toepassingsvoorwaarden niet meer in de vorm van 
een verwijzing naar andere artikelen geformuleerd. Beide voorwaarden worden zodanig 
geformuleerd dat zij duidelijk en onmiddellijk te begrijpen zijn.

De verwezenlijking van het tweede doel, de herdefinitie van de toepassingsvoorwaarden, 
heeft een zekere wijziging in de substantie met zich gebracht. Tot dusverre was het – via de 
verwijzing naar artikel 50 – voldoende “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”; vanaf nu is het 
evenwel noodzakelijk dat “het vraagstuk  onlosmakelijk verbonden is met  de bevoegdheid 
van meerdere commissies…”.
Met deze wijziging wordt het uitzonderlijke karakter van de procedure met gezamenlijke 
commissies onderstreept; dit uitzonderlijke karakter is gerechtvaardigd onder meer in het licht 
van de administratieve en technische belasting die deze procedure met zich brengt.

Voor de verwezenlijking van het derde doel, de definitie van de normatieve substantie van 
artikel 51, i.e. de vaststelling van de praktische gevolgen van de toepassing ervan voor het 
verloop van de wetgevingsprocedure,  ligt de zaak moeilijker.  Het gaat  hier met name om de 
volgende vraag: tot in welk stadium er sprake is van een “gezamenlijke” procedure, 
gedurende de gehele procedure of  alleen in eerste lezing?
Zelfs al kunnen er argumenten van praktische aard voor de tweede optie worden aangevoerd, 
steunt uw rapporteur toch de eerste optie. Wanneer het doel van de nieuwe procedure - zoals 
algemeen wordt aangenomen – erin bestaat om voor de betrokken commissies de 
mogelijkheid te scheppen in een vroeg stadium argumenten uit te wisselen en in gevallen van 
bijzonder belang “het terrein voor te bereiden” voor de plenaire vergadering, dan geldt deze 
logica in de gewone wetgevingsprocedure voor alle stadia tot de vaststelling van het besluit. 
Aldus worden de gezamenlijke commissies voor deze procedure de “ten principale bevoegde 
commissie” in de zin van het Reglement.

De behandeling van ontwerpen van gedelegeerde handelingen of uitvoeringshandelingen in 
geval van gezamenlijke commissies wordt gekenmerkt door enkele specifieke aspecten. 
Allereerst kan worden aangevoerd dat de behandeling van zulke handelingen ”een nieuwe 
procedure” is (het Reglement bevestigt dit overigens: De desbetreffende artikelen staan in 
Hoofdstuk 11 “Overige procedures“ en niet in de hoofdstukken die aan de 
wetgevingsprocedures zijn gewijd). Voorts zij erop gewezen dat de afgeleide handelingen 
normaliter niet van hetzelfde “bijzondere belang” zijn als het basisbesluit. Tot slot, een 
ontwerp van gedelegeerde handeling of uitvoeringshandeling kan naar gelang van de inhoud 
gemakkelijker aan de ene of de andere commissie worden toegewezen dan een basisbesluit, 
daar het ontwerp van gedelegeerde handeling of uitvoeringshandeling een specifieker karakter 
heeft. Men kan hieruit bijgevolg concluderen dat eventuele gedelegeerde handelingen of 
uitvoeringshandelingen niet onder de toewijzing van een dossier aan twee of meerdere 
commissies overeenkomstig artikel 51 vallen. 

Vanzelfsprekend kan het voorkomen dat er in dat geval verschillen van mening zijn; het in het 
ontwerpverslag voorgestelde artikel voorziet in een procedurele oplossing voor die situatie 
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waarbij rekening wordt gehouden met eventuele tijdsdruk.


