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ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

tot wijziging van de artikelen 20 en 27 en inzake de interpretatie van artikel 48, lid 2, en 
artikel 50 van het Reglement van het Europees Parlement
(2012/2012(REG))

Het Europees Parlement,

– gezien de brieven van de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters d.d. 
17 maart en 27 september 2011,

– gezien de artikelen 211 en 212 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A7-0000/2012),

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

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

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie.
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Amendement 1

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 20 – lid 3 bis (nieuw) 

Bestaande tekst Amendement

3 bis. Voor een goed verloop van de 
parlementaire procedures kan de 
Voorzitter naar aanleiding van een 
overeenkomstig artikel 27, lid 2, derde 
alinea, ingediend voorstel van de 
voorzitter van de Conferentie van 
commissievoorzitters passende 
maatregelen nemen, waaronder zo nodig 
wijziging of nietigverklaring van een 
procedurebesluit van een parlementaire 
commissie of de voorzitter van die 
commissie. Tegen het besluit van de 
Voorzitter is geen beroep mogelijk.

Or. fr

Amendement 2

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 27 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

2. De Conferentie van 
commissievoorzitters kan de Conferentie 
van voorzitters aanbevelingen doen inzake 
commissiewerkzaamheden en de agenda 
voor de vergaderperioden.

2. De Conferentie van 
commissievoorzitters draagt zorg voor de 
coördinatie van de werkzaamheden van de 
commissies. Zij doet de Conferentie van 
voorzitters aanbevelingen inzake 
commissiewerkzaamheden en de agenda 
voor de vergaderperioden.

Wanneer de voorzitter van een commissie 
een verschil van inzicht ten aanzien van 
de samenwerking tussen commissies en de 
eerbiediging van hun respectieve rechten 
en plichten aan de orde stelt, wordt de 
zaak aan de Conferentie van 
commissievoorzitters voorgelegd.



PR\890629NL.doc 5/9 PE480.747v01-00

NL

Wanneer de voorzitter van de Conferentie 
van commissievoorzitters vaststelt dat een 
parlementaire commissie de bepalingen 
van het Reglement of de regels inzake 
loyale samenwerking tussen commissies 
op grove wijze heeft geschonden, 
waardoor het goede verloop van de 
parlementaire procedures ernstig in 
gevaar zou kunnen komen, kan hij, na de 
voorzitters van de betrokken commissies te 
hebben gehoord, de Voorzitter voorstellen 
passende maatregelen overeenkomstig 
artikel 20, lid 3 bis, te nemen.

Or. fr

Amendement 3

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 48 – lid 2 – interpretatie (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Bij toepassing van de procedure met een 
medeverantwoordelijke commissie worden 
de prerogatieven van de rapporteur met 
betrekking tot de vraagstukken die onder 
de exclusieve bevoegdheid van de 
medeverantwoordelijke commissie vallen, 
door de rapporteur voor advies 
uitgeoefend. Bij toepassing van de 
procedure met gezamenlijke 
commissievergaderingen kunnen de 
rapporteurs uitsluitend in onderlinge 
overeenstemming amendementen 
indienen.

Or. fr

Amendement 4

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 50 – streepje 4 – interpretatie (nieuw)
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Bestaande tekst Amendement

Het prerogatief om uit hoofde van het 
vierde streepje amendementen ter plenaire 
vergadering in te dienen vormt een 
bijzondere bepaling die ten doel heeft de 
plenaire vergadering over de resterende 
geschilpunten tussen de commissie ten 
principale en de medeverantwoordelijke 
commissie te laten beslissen, wanneer de 
in dit streepje omschreven 
omstandigheden zich voordoen. De 
overige Reglementsbepalingen waardoor 
het recht van indiening van 
amendementen wordt ingeperkt, gelden 
niet voor de rechten van een 
medeverantwoordelijke commissie uit 
hoofde van dit streepje.

Or. fr



PR\890629NL.doc 7/9 PE480.747v01-00

NL

TOELICHTING

Bij schrijven van 17 maart 2011 verzocht de voorzitter van de Conferentie van 
commissievoorzitters onze commissie zich te buigen over de vraag of de bepalingen van 
artikel 48, lid 2, betreffende de indiening van amendementen op initiatiefverslagen ter 
plenaire vergadering verhinderen dat een medeverantwoordelijke commissie op grond van 
artikel 50, vierde streepje, ter plenaire vergadering amendementen indient.

Voorts heeft de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters bij schrijven van 27 
september 2011 melding gemaakt van problemen rond de toepassing van artikel 50 wat betreft 
de nakoming van de afspraken tussen de commissie ten principale en de 
medeverantwoordelijke commissie(s) over tekstgedeelten die onder exclusieve bevoegdheid 
dan wel gezamenlijke bevoegdheid vallen. Hij heeft ons gevraagd of wij wellicht een 
mechanisme kunnen creëren om te bereiken dat afspraken worden nagekomen. 

Stand van zaken

Artikel 50 regelt de samenwerking tussen medeverantwoordelijke commissies. De tweede zin 
van het vierde streepje luidt als volgt: "Indien amendementen die betrekking hebben op 
vraagstukken die onder de gezamenlijke bevoegdheid van de ten principale bevoegde 
commissie en de medeverantwoordelijke commissie vallen, door eerstgenoemde commissie 
worden verworpen, kan laatstgenoemde commissie die amendementen ter plenaire 
vergadering indienen;" Deze bepaling is echter strijdig met artikel 48, lid 2, betreffende 
initiatiefverslagen, waarin wordt bepaald dat amendementen op initiatiefverslagen slechts 
ontvankelijk zijn indien ze worden ingediend door de rapporteur van de commissie ten 
principale om rekening te houden met nieuwe informatie, of door ten minste een tiende van de 
leden.

Aangezien artikel 48, lid 2, is aangevoerd om door een medeverantwoordelijke commissie ter 
plenaire vergadering ingediende amendementen niet-ontvankelijk te verklaren, verzoekt de 
voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters om opheldering ten aanzien van de 
relatie tussen artikel 50 en artikel 48, lid 2.

Doel

Artikel 48 is in het Reglement opgenomen om de plenaire behandeling en goedkeuring van 
initiatiefverslagen te bespoedigen. We moeten ons dus afvragen of dit doel zich niet verzet 
tegen een recht van indiening van amendementen voor de rapporteur van een 
medeverantwoordelijke commissie. Als het recht van amendement te ruim wordt, gaat er een 
doos van Pandora open en wordt het oogmerk van artikel 48 gefnuikt.

Daar staat tegenover dat artikel 50 stoelt op het beginsel van loyale samenwerking tussen 
medeverantwoordelijke commissies in het kader van een procedure volgens welke, afgezien 
van de vraagstukken die onder de exclusieve bevoegdheid van de medeverantwoordelijke 
commissie vallen, het laatste woord in de regel aan de commissie ten principale is. Bij 
ontstentenis van een mogelijkheid tot ingrijpen en/of beroep in geval van niet-naleving van 
gezamenlijk overeengekomen regels kan niet geheel en al worden uitgesloten dat een 
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commissie ten principale misbruik van haar positie maakt. De tweede zin van artikel 50 
fungeert als vangnet, want daarmee heeft de medeverantwoordelijke commissie de 
mogelijkheid amendementen direct ter plenaire vergadering in te dienen, maar deze gang van 
zaken botst met artikel 48, lid 2. 

Het gaat er dus om dat we opheldering verschaffen over de relatie tussen de twee artikelen, 
waarbij voorkomen moet worden dat de procedure voor de plenaire behandeling en 
goedkeuring van initiatiefverslagen nodeloos omslachtig wordt; tevens moet het beginsel van 
loyale samenwerking tussen medeverantwoordelijke commissies in het kader van artikel 50 
overeind blijven.

De kwestie draait dus om de volgende vragen:

a) Is het gewenst de rapporteur van een medeverantwoordelijke commissie het recht te geven 
amendementen op een initiatiefverslag in te dienen?

b) Moet dit recht gelijk zijn aan dat van de rapporteur van de commissie ten principale of 
moet het beperkt blijven tot de vraagstukken die onder de exclusieve bevoegdheid van de 
medeverantwoordelijke commissie vallen?

c) Moeten voor het recht om amendementen ter plenaire vergadering in te dienen (artikel 50, 
vierde streepje) de in artikel 48, lid 2, genoemde restricties gelden, of moet eerstgenoemde 
bepaling veeleer worden gezien als een bijzondere bepaling, bedoeld om de prerogatieven van 
de medeverantwoordelijke commissies in alle stadia van de parlementaire behandeling te 
waarborgen?

d) Is het wellicht zinnig om hierbij ook de figuur van de gezamenlijke commissies te 
betrekken?

Voor de interpretatie van de twee artikelen worden in dit ontwerpverslag de volgende 
uitgangspunten gehanteerd:

- De rapporteur van een medeverantwoordelijke commissie moet ten aanzien van de 
elementen die onder de exclusieve bevoegdheid van zijn commissie vallen, dezelfde rechten 
hebben als de rapporteur van de commissie ten principale.

- De rechten van medeverantwoordelijke commissies mogen niet worden aangetast en daarom 
mag het toepassingsgebied van artikel 50, vierde streepje, in geen geval ingeperkt worden.

- Bij de procedure met gezamenlijke commissies moeten de twee rapporteurs eensgezind 
optreden.

Een ruimere regeling?

De verzoeken van de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters hebben 
betrekking op de invoering van een mechanisme om eventuele conflicten tussen 
medeverantwoordelijke commissies bij initiatiefverslagen op te lossen. Dit wettigt de vraag of 
het niet zinvol is deze gelegenheid te baat te nemen om een ruimere regeling te treffen op 
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grond waarvan de Conferentie van commissievoorzitters de bevoegdheid krijgt om alle 
conflicten tussen commissies te trachten op te lossen, zowel bij de toepassing van artikel 50 
als in andere gevallen.

De vraag rijst dus of er een beroepsinstantie moet komen die een onderzoek moet instellen als 
een medeadviserende of medeverantwoordelijke commissie een klacht indient die gestaafd is 
door voldoende bewijsmateriaal voor de stelling dat de ten principale bevoegde commissie 
met opzet en op grove wijze de regels voor loyale samenwerking tussen commissies heeft 
geschonden. 

Als voor deze aanpak wordt gekozen, is het zaak de artikelen 20 en 27 van het Reglement in 
dier voege aan te vullen dat de Voorzitter de bevoegdheid krijgt om in aansluiting op een 
procedure waarin de Conferentie van commissievoorzitters een rol speelt, passende 
maatregelen te nemen (zo nodig vernietiging van een procedurebesluit) en aldus een eind te 
maken aan procedureconflicten tussen commissies, los van de specifieke gevallen die zich 
kunnen voordoen bij de toepassing van de artikelen 50 en 48, lid 2.


