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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over unilaterale verklaringen in de notulen van de zittingen van de Raad
(2011/2090(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het schrijven d.d. 8 december 2009 van de voorzitter van de Conferentie van 
voorzitters aan de voorzitter van zijn commissie constitutionele zaken,

– gezien het interinstitutioneel akkoord van 22 december 1998 betreffende de 
gemeenschappelijke richtsnoeren voor de redactionele kwaliteit van de communautaire 
wetgeving1,

– Gezien de antwoorden van de Raad en de Commissie op respectievelijk schriftelijke vraag 
P-3977/2010 en E-3981/2010,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A7-0000/2011),

A. overwegende dat het Hof van Justitie duidelijk en exclusief bevoegd is uitleg te geven aan 
zowel het primaire als afgeleide Unierecht,

B. overwegende dat het Hof van Justitie herhaaldelijk heeft bevestigd dat verklaringen 
juridisch niet bindend zijn, 

C. overwegende dat de Raad de taak heeft het Parlement volledig op de hoogte te stellen van 
zijn standpunt in het kader van wetgevingsprocedures2,

D. overwegende dat de instellingen uit hoofde van het Verdrag loyaal moeten samenwerken3,

E. overwegende dat unilaterale verklaringen van de Raad de wetgevingsbevoegdheden van 
het Parlement negatief kunnen beïnvloeden, de kwaliteit van de Uniewetgeving schaden 
en het rechtszekerheidsbeginsel ondermijnen kunnen,

F. overwegende dat geen enkele verklaring in de notulen van de zittingen van de Raad of van 
het bemiddelingscomité op geen enkel moment van de wetgevingsprocedure in de plaats 
kan komen van de resultaten van de onderhandelingen tussen de twee takken van de 
wetgevingsautoriteit, 

1. bevestigt andermaal dat verklaringen die niet zijn opgenomen in een wetstekst, maar wel 
op wetgeving betrekking hebben, ongeacht het feit dat ze door EU-instellingen of door 
een of meerdere lidstaten zijn afgelegd, geen rechtskracht hebben en de samenhang van 
het Unierecht en een duidelijke uitleg ervan kunnen ondermijnen;

                                               
1 PB C 73 van 17.3.1999, blz. 1.
2 Artikel 294 VWEU (in eerste lezing).
3 Artikel 13 VEU.
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2. verzoekt de Raad en de Commissie hun verklaringen aan het Parlement door te geven en 
niet in het Officiële Publicatieblad van de Europese Unie te publiceren; 

3. verzoekt de Raad de notulen van het deel van de bijeenkomsten dat op wetgeving 
betrekking heeft, op hetzelfde tijdstip aan het Parlement op te sturen als aan de nationale 
parlementen en de regeringen van de lidstaten;

4. behoudt zich het recht voor alle wettelijke middelen die voorhanden zijn, aan te wenden 
indien unilaterale verklaringen opzettelijk bedoeld zijn om rechtsgevolgen te scheppen; 

5. Verzoekt de Raad en de Commissie uit hoofde van artikel 295 VWEU met het Parlement 
in onderhandeling te treden teneinde de gemeenschappelijke verklaring over de wijze van 
uitvoering van de medebeslissingsprocedure (thans de gewone wetgevingsprocedure) te 
actualiseren om rekening te houden met de inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon en de reikwijdte van unilaterale verklaringen duidelijk af te bakenen;

6. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, en 
de regeringen en parlementen van de lidstaten.


