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ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

tot wijziging van artikel 70 van het Reglement van het Europees Parlement over 
interinstitutionele onderhandelingen bij wetgevingsprocedures
(2011/2298(REG))

Het Europees Parlement,

– gezien de brief van zijn Voorzitter d.d. 18 april 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

Amendement 1

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 70 – titel

Bestaande tekst Amendement

Interinstitutionele onderhandelingen bij 
wetgevingsprocedures

Interinstitutionele onderhandelingen bij 
gewone wetgevingsprocedures

Or. en

Amendement 2

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 70 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

1. Onderhandelingen met andere 
instellingen om in de loop van een 
wetgevingsprocedure tot overeenstemming 
te komen worden gevoerd met 

1. Onderhandelingen met andere 
instellingen om in de loop van een gewone 
wetgevingsprocedure tot overeenstemming 
te komen worden gevoerd met 
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inachtneming van de gedragscode voor 
onderhandelingen over dossiers volgens de 
gewone wetgevingsprocedure.

inachtneming van de gedragscode voor 
onderhandelingen over dossiers volgens de 
gewone wetgevingsprocedure.

Or. en

Motivering

De onderhandelingen worden overeenkomstig de bindende voorschriften van de gewijzigde 
versie van artikel 70 van het Reglement gevoerd, met inachtneming van de niet-bindende 
bepalingen van de gedragscode. De gedragscode geldt alleen voor gewone 
wetgevingsprocedures, hetgeen in de tekst van het Reglement dient te worden verduidelijkt.

Amendement 3

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 70 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

2. Alvorens dergelijke onderhandelingen te 
beginnen, dient de bevoegde commissie in 
beginsel met de meerderheid van haar 
leden een besluit te nemen en een 
mandaat, richtsnoeren of prioriteiten vast 
te stellen.

2. Wanneer de bevoegde commissie het 
wenselijk acht vóór de goedkeuring van 
een verslag in eerste lezing dergelijke 
onderhandelingen te beginnen, neemt zij
met de meerderheid van haar leden per 
geval voor elke desbetreffende 
wetgevingsprocedure een besluit over de 
opening van onderhandelingen. Bij dit 
besluit worden een mandaat en de 
representatieve samenstelling van het 
onderhandelingsteam vastgesteld.
Het mandaat bestaat in de regel uit een 
reeks amendementen of, wanneer de 
commissie daartoe gegronde redenen 
aanvoert, een reeks duidelijk omschreven 
doelstellingen, prioriteiten of 
richtsnoeren.

Or. en

Motivering

Het besluit wordt in politiek onderbouwde gevallen overeenkomstig de in de gedragscode 
vastgelegde criteria genomen. Wanneer flexibiliteit moet worden gewaarborgd, lijkt het niet 
zinvol om de vorm van een mandaat al te zeer te beperken; het kan dan ook verscheidene 
vormen aannemen, zoals een reeks amendementen of duidelijk omschreven doelstellingen, 
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prioriteiten of richtsnoeren. Het onderhandelingsteam moet qua samenstelling politiek 
evenwichtig zijn.

Amendement 4

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 70 – lid 2 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

2 bis. Het besluit tot opening van 
onderhandelingen in eerste lezing als 
bedoeld in lid 2 wordt vertaald, aan de 
Voorzitter toegezonden en aan alle leden 
van het Parlement rondgedeeld.
Het wordt door de Voorzitter bij de 
opening van de eerste vergaderperiode na 
het nemen van het besluit door de 
bevoegde commissie bekendgemaakt en 
wordt geacht met de bekendmaking ervan, 
behoudens het bepaalde in lid 2 ter, te zijn 
goedgekeurd.

Or. en

Motivering

Met het oog op transparantie van het wetgevingsproces wordt het besluit vertaald en 
rondgedeeld. Ook wordt het met het oog op transparantie in de plenaire vergadering 
bekendgemaakt. Bekendmaking resulteert in de regel in goedkeuring door de plenaire 
vergadering. Aldus zal het onderhandelingsteam van het EP de onderhandelingen beginnen 
op grond van een officieel door de plenaire vergadering goedgekeurd mandaat; de 
goedkeuring vereist geen ingewikkelde of tijdrovende procedure.

Amendement 5

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 70 – lid 2 ter (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

2 ter. Op verzoek van een fractie of 40 
leden dan wel ingevolge een besluit van de 
Conferentie van voorzitters kan op de 
agenda van de vergaderperiode waarin 
het besluit wordt bekendgemaakt een 
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stemming worden ingeschreven over de 
vraag of al dan niet onderhandelingen 
moeten worden geopend op grond van het 
in het besluit van de commissie vervatte 
mandaat. 

Or. en

Motivering

Met het oog op de flexibiliteit en ten einde de rol van de plenaire vergadering te versterken, 
dient een spoedprocedure voor goedkeuring te worden ingevoerd.

Amendement 6

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 70 – lid 2 quater (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

2 quater. Op verzoek van de Conferentie 
van voorzitters of van twee fracties die een 
derde van de leden van het Parlement 
vertegenwoordigen kunnen een debat en 
een stemming over het besluit tot opening 
van onderhandelingen worden 
ingeschreven op de agenda van de 
vergaderperiode die volgt op de in lid 2 bis 
bedoelde bekendmaking. Amendementen 
op het mandaat zijn ontvankelijk onder de 
in de artikelen 156 en 157 genoemde 
voorwaarden. 

Or. en

Motivering

In uitzonderlijke gevallen van politiek belang dient voor de plenaire vergadering de 
mogelijkheid te worden gecreëerd om het mandaat grondiger te toetsen en hierop 
amendementen in te dienen.

Amendement 7

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 70 – lid 2 quinquies (nieuw)



PR\895123NL.doc 7/13 PE473.959v03-00

NL

Bestaande tekst Amendement

2 quinquies. Gedurende de gewone 
wetgevingsprocedure wordt het 
onderhandelingsteam geleid door de 
voorzitter van de bevoegde commissie of 
door een ander door hem aangewezen lid 
van het team. Het onderhandelingsteam 
bestaat uit de rapporteur en eventueel de 
coördinatoren of schaduwrapporteurs. 
Het onderhandelingsteam brengt de
bevoegde commissie regelmatig verslag 
uit over de vorderingen bij en het 
resultaat van de onderhandelingen.
Na elke bijeenkomst met de Raad en de 
Commissie (trialoog) worden alle op die 
bijeenkomst behandelde ontwerpteksten 
ter beschikking van de commissie gesteld.
In de daaropvolgende vergadering wordt 
de commissie over de stand van de 
onderhandelingen geïnformeerd.
Is het niet mogelijk tijdig een vergadering 
van de commissie te beleggen, dan brengt 
het onderhandelingsteam verslag uit aan 
de voorzitter, de schaduwrapporteurs en 
de coördinatoren van de commissie.
De bevoegde commissie kan het mandaat 
naar gelang van de vorderingen bij de 
onderhandelingen bijstellen.

Or. en

Motivering

Mandaten dienen door de meerderheid van een commissie te worden goedgekeurd. In de 
regel dient het team te worden geleid door een persoon die de gehele commissie 
vertegenwoordigt. Met het oog op transparantie dient de commissie door het 
onderhandelingsteam te worden geïnformeerd. Beschikbare ontwerpteksten moeten altijd 
worden rondgedeeld. Het onderhandelingsteam dient in de regel aan de voltallige commissie 
verslag uit te brengen. Mocht dit wegens tijdgebrek niet mogelijk zijn, dan dienen op zijn 
minst de schaduwrapporteurs, de voorzitter en de coördinatoren over de vooruitgang bij en 
het resultaat van de onderhandelingen te worden geïnformeerd.
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Amendement 8

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 70 – lid 3

Bestaande tekst Amendement

3. Wordt in het kader van de 
onderhandelingen, na goedkeuring van het 
verslag door de commissie, een compromis 
met de Raad bereikt, dan wordt de 
commissie in elk geval vóór de stemming 
ter plenaire vergadering opnieuw
geraadpleegd.

3. Wordt in het kader van de 
onderhandelingen een compromis met de 
Raad bereikt, dan worden de 
coördinatoren van de bevoegde commissie 
onverwijld hiervan in kennis gesteld en 
behandelt de bevoegde commissie de 
overeengekomen 
ontwerpwetgevingshandeling.
Keurt de bevoegde commissie de 
overeengekomen 
ontwerpwetgevingshandeling goed, dan 
legt zij deze in de vorm van een verslag, 
van compromisamendementen of van een 
amendement met een geconsolideerde 
tekst aan het Parlement ter behandeling 
voor.

Or. en

Motivering

Een bereikt akkoord wordt altijd door de commissie behandeld. Een officieel besluit wordt 
door de voltallige commissie genomen. Zoals gebruikelijk wordt het ontwerp aan de plenaire 
vergadering voorgelegd in de vorm van een verslag, compromisamendementen of een 
geconsolideerde tekst.

Amendement 9

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 70 – lid 3 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

3 bis. Wordt een 
ontwerpwetgevingshandeling behandeld 
volgens de procedure met 
medeverantwoordelijke commissies 
overeenkomstig artikel 50 of volgens de 
procedure met gezamenlijke 
commissievergaderingen overeenkomstig 
artikel 51, dan zijn deze artikelen ook van 
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toepassing op het besluit tot het openen 
van onderhandelingen en het voeren van 
die onderhandelingen. In geval van 
meningsverschil tussen de betrokken 
commissies, worden de modaliteiten voor 
het openen en het voeren van de 
onderhandelingen door de voorzitter van 
de Conferentie van commissievoorzitters 
overeenkomstig de in die artikelen 
genoemde beginselen vastgesteld.

Or. en

Motivering

Wordt de ontwerpwetgevingshandeling volgens de procedure met medeverantwoordelijke 
commissies (artikel 50) of volgens de procedure met gezamenlijke commissievergaderingen 
(artikel 51) behandeld, dan is het wenselijk diezelfde artikelen op het openen en het voeren 
van de wetgevingsonderhandelingen toe te passen. Aangezien het van belang is dat 
meningsverschillen tussen de betrokken commissies over de toepassing van deze artikelen snel 
worden bijgelegd, dient de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters de 
bevoegdheid te krijgen om over de in die gevallen toe te passen modaliteiten te beslissen.
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TOELICHTING

De Conferentie van commissievoorzitters heeft op 19 oktober 2010 een uitgebreide 
gedachtewisseling gehouden over onderhandelingen in het kader van de gewone 
wetgevingsprocedure. De algemeen secretarissen van de fracties hebben opmerkingen en 
analyses ingediend met het oog op de in de Conferentie van voorzitters te houden discussie.
De Conferentie van voorzitters heeft de kwestie in haar vergadering van 10 maart 2011 
behandeld. In zijn schrijven van 18 april stelde Voorzitter Buzek voorzitter Casini op de 
hoogte van de uitkomst van die vergadering en van het besluit van de Conferentie om de 
Commissie constitutionele zaken te verzoeken artikel 70 van het Reglement te herzien om de 
procedure doeltreffender, transparanter en allesomvattender te maken door een aantal centrale 
onderdelen van de Gedragscode voor onderhandelingen over dossiers volgens de gewone 
wetgevingsprocedure1 op te nemen in het bindende deel van het Reglement, met name de 
delen over:

– het besluit van een commissie om onderhandelingen te openen;
– het besluit over de samenstelling en het mandaat van het onderhandelingsteam;
– de regelmatige rapportage aan de betrokken commissie over het verloop en de 

resultaten van de onderhandelingen, inclusief het bereikte akkoord;
– de hernieuwde raadpleging van de commissie over de overeengekomen tekst 

voorafgaande aan de stemming ter plenaire vergadering.

Naar aanleiding van dit verzoek heeft de heer Lehne aanbevelingen2 aan de heer Casini doen 
toekomen over goede praktijken bij de toepassing van de gedragscode. Daarnaast dient 
rekening te worden gehouden met de interinstitutionele context, met name de 
gemeenschappelijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over 
de wijze van uitvoering van de medebeslissingsprocedure3.

Afgelopen najaar heeft de rapporteur de commissie een werkdocument en een ontwerpverslag 
voorgelegd. In het licht van de debatten over deze documenten is diverse malen overleg 
gepleegd met de Conferentie van commissievoorzitters, de schaduwrapporteurs en binnen de 
fracties. Dankzij deze oriënterende contacten kon de benaderingswijze in het werkdocument 
en het ontwerpverslag enigszins worden aangepast, hetgeen tot deze herziene versie heeft 
geleid.

De kwestie van interinstitutionele onderhandelingen en akkoorden bij wetgevingsprocedures 
raakt – via de beginselen van openheid en democratische verantwoording – de kern van de 
representatieve democratie op Europees niveau4. Sinds het begin van de parlementaire 
democratie bestaat er een verband tussen de openbaarheid van debatten en de democratische 

                                               
1 Bijlage XXI bij het Reglement. (versie van juli 2011)
2 Zie bijlage bij het werkdocument van 14 oktober 2011 (PE 472.201v01.00).
3 PB C 145 van 30.6.2007, blz. 5.
4 Zie artikel 10 VEU: "De werking van de Unie is gegrond op de representatieve democratie. [...]De 
besluitvorming vindt plaats op een zo open mogelijke wijze, en zo dicht bij de burgers als mogelijk is", en artikel 
15 VWEU: "Om goed bestuur te bevorderen en de deelneming van het maatschappelijk middenveld te 
waarborgen, werken de instellingen, organen en instanties van de Unie in een zo groot mogelijke openheid".
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verantwoordingsplicht: als de kiezers geen kennis kunnen nemen van wat hun gekozen 
vertegenwoordigers hebben gezegd en hoe zij hebben gestemd, kunnen zij hen daarop bij de 
volgende verkiezingen niet afrekenen. In dit verband zou de invoering van bindende regels 
waardoor de openheid bij onderhandelingen in wetgevingsprocedures en daarmee de 
verantwoordingsplicht groter wordt, een stap zijn in de richting van versterking van de 
representatieve democratie op Europees niveau.

Anderzijds moet bij de hervorming het vereiste van efficiëntie in aanmerking worden 
genomen, waarbij met name bedacht moet worden dat een akkoord in eerste lezing het 
voordeel heeft dat het lichter en sneller is dan een behandeling met drie lezingen. Logge 
nieuwe procedures zouden dit voordeel tenietdoen. Er moet dan ook een balans worden 
gevonden tussen deze vereisten gedurende de omzetting van de reeds bestaande bepalingen 
(als uiteengezet in de gedragscode en de beste praktijken) in het bindende deel van het 
Reglement. Uw rapporteur stelt dan ook amendementen voor die enerzijds het reeds 
bestaande, doch niet-bindende acquis in dezen weergeven en er anderzijds op gericht zijn aan 
de vereisten van zowel transparantie als efficiëntie te voldoen.

Een dergelijke herziening van artikel 70 moet allereerst een duidelijker beeld geven van de 
juridische status van de gedragscode. In het kader van de wetgevingsonderhandelingen dienen 
bindende voorschriften te worden nageleefd; met de niet-bindende gedragscode wordt 
daarentegen een leidraad of richtsnoer gegeven. Onderhandelingen moeten worden gevoerd 
met inachtneming van de gedragscode, doch alleen voor zover de gedragscode niet in 
tegenspraak is met bindende bepalingen in de situatie in kwestie, of voor zover het wenselijk 
is deze te volgen in het licht van politieke overwegingen of tijdsdruk.

Besluiten tot het openen van wetgevingsonderhandelingen vóór de aanneming van een verslag 
in eerste lezing dienen voor iedere wetgevingsprocedure van geval tot geval te worden 
genomen, zowel met inachtneming van de verschillende kenmerken van elk afzonderlijk 
dossier als van de in de gedragscode vastgelegde criteria. Dit betekent dat een dergelijk 
besluit politiek onderbouwd moet zijn, bijvoorbeeld voor wat betreft:

– politieke prioriteiten;
– het onomstreden of "technische" karakter van het voorstel;
– urgentie; en/of
– de houding van een bepaald voorzitterschap ten opzichte van een specifiek dossier.

Het besluit dient een onderhandelingsmandaat te bevatten. Een te strikte definitie in het 
Reglement van de vorm van een dergelijk mandaat zou qua flexibiliteit en efficiëntie 
contraproductief zijn. Anderzijds dient in het Reglement geregeld te zijn welke vormen een 
mandaat kan hebben. Derhalve dient dan ook te worden aangegeven dat een mandaat met 
name kan bestaan uit een reeks amendementen of duidelijk omschreven doelstellingen, 
prioriteiten of richtsnoeren. Met het besluit moet ook worden ingestaan voor een politiek 
evenwichtige samenstelling van het onderhandelingsteam. Daar het mandaat door de 
commissie moet worden goedgekeurd, dient het team te worden geleid door een onpartijdige 
persoon die de gehele commissie vertegenwoordigt en niet door iemand die als een 
vertegenwoordiger van een bepaalde fractie zou kunnen worden beschouwd. Om die reden 
dient het onderhandelingsteam onder leiding te staan van de voorzitter die deze functie kan 
delegeren aan een ander lid van het team (inclusief de rapporteur). Vanzelfsprekend maakt de 
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rapporteur altijd deel uit van het onderhandelingsteam.

Efficiëntie en flexibiliteit dienen evenwel hand in hand te gaan met transparantie, zodra de 
commissie een officieel besluit tot het openen van wetgevingsonderhandelingen in 
behandeling neemt. Bijgevolg dienen deze besluiten te worden vertaald, aan alle leden te 
worden rondgedeeld, aan de Voorzitter te worden toegezonden en te worden bekendgemaakt 
in de eerstvolgende vergaderperiode na de goedkeuring ervan in de commissie. Ook met de 
bepaling volgens welke het onderhandelingsteam de bevoegde commissie regelmatig verslag 
uitbrengt over de vorderingen en het resultaat van de onderhandelingen, wordt voor 
transparantie gezorgd. Ontwerpteksten dienen na elke trialoog altijd te worden rondgedeeld.
Als algemene regel geldt dat het onderhandelingsteam aan de voltallige commissie verslag uit 
brengt. Mocht dit wegens tijdgebrek niet mogelijk zijn, omdat de voltallige commissie niet 
bijeen kan worden geroepen, dan dienen op zijn minst de schaduwrapporteurs, de Voorzitter 
en de coördinatoren over de vooruitgang bij en het resultaat van de onderhandelingen te 
worden geïnformeerd.

De mogelijke rol van de plenaire vergadering van het Parlement bij de goedkeuring van het 
mandaat en het besluit tot opening van onderhandelingen is in de commissie besproken op 
basis van verschillende in het werkdocument en ontwerpverslag van de rapporteur 
uiteengezette alternatieven. Dit is een zeer complex probleem. Men zou kunnen aanvoeren 
dat, als het onderhandelingsmandaat van een commissie door de plenaire vergadering wordt 
goedgekeurd, dit meer gewicht zou geven aan het standpunt van het Parlement en er 
theoretisch voor zou kunnen zorgen dat alle leden al in een vroeg stadium bij besluiten over 
wetgevingsdossiers worden betrokken. Een algemene regel dat alle ontwerpbesluiten met een 
onderhandelingsmandaat ter behandeling en goedkeuring aan de plenaire vergadering moeten 
worden voorgelegd, zou dus op het eerste gezicht kunnen worden gerechtvaardigd met een 
grotere democratische legitimiteit. Hieraan zouden echter ook aanzienlijke nadelen kleven.
Door volledige en automatische inschakeling van de plenaire vergadering zou de procedure te 
log kunnen worden, hetgeen haaks staat op de efficiëntie en de relatieve snelheid die 
kenmerkend zijn voor akkoorden in eerste lezing. Mocht dit de gebruikelijke gang van zaken 
worden, dan zouden bovendien belangrijke dossiers onopgemerkt kunnen blijven tussen 
talloze andere. Ook zij erop gewezen dat deze oplossing de werklast van de taalkundige 
diensten van het EP zou doen toenemen. Het is dan ook van belang modaliteiten vast te stellen 
die aan de volgende criteria voldoen:

– waarborging van de democratische legitimiteit,
– flexibiliteit en pragmatisme, alsook
– afstemming van de wetgevingsdossiers op het politieke belang ervan.

In het licht van deze overwegingen stelt uw rapporteur de volgende procedures voor:

Amendement 4: in eerste instantie dient een procedure te worden ingevoerd waarmee de 
transparantie en de formele democratische legitimiteit van alle besluiten tot opening van 
onderhandelingen in eerste lezing wordt gewaarborgd en die niet tijdrovend noch ingewikkeld 
is. Een dergelijke procedure dient te worden gebaseerd op de veronderstelling "qui tacet
consentire", i.e. "wie zwijgt stemt toe". (In artikel 211 wordt al van dezelfde veronderstelling 
uitgegaan).
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Amendement 5: ten tweede dient een spoed- of "noodrem"procedure in het leven te worden 
geroepen om eenvoudigweg een "ja/nee"-stemming over het al dan niet openen van 
onderhandelingen mogelijk te maken.

Amendement 6: ten derde moet ook in de mogelijkheid worden voorzien dat de plenaire 
vergadering in uitzonderlijke gevallen van politiek belang een echt debat ter plenaire 
vergadering kan houden, amendementen kan indienen en over het onderhandelingsmandaat 
kan stemmen. Om een dergelijke procedure op gang te brengen is een interventie van gewicht 
vereist: de Conferentie van voorzitters of ten minste twee fracties die een derde van de leden 
van het Parlement vertegenwoordigen.

Wanneer de onderhandelingen tot een compromis met de Raad leiden, worden de 
commissiecoördinatoren onmiddellijk hiervan op de hoogte gesteld, zodat de fracties op de 
hoogte zijn van het akkoord en de discussie in de commissie kan worden toegespitst op het 
bereikte akkoord. Hierna dient het overeengekomen ontwerp door de bevoegde commissie te 
worden behandeld. Het overeengekomen ontwerp dient door de voltallige bevoegde 
commissie te worden goedgekeurd en dient vervolgens door de commissie te worden 
ingediend voor behandeling in het Parlement. Het is van belang de vorm van een dergelijke 
stap nauwkeuriger te omschrijven, aangezien het overeengekomen ontwerp na goedkeuring 
door het Parlement een wetgevingshandeling wordt. Volgens de gebruikelijke gang van zaken 
dient het ontwerp dan ook de vorm aan te nemen van een verslag, van 
compromisamendementen op het voorstel of van een geconsolideerde tekst bestaande uit het 
voorstel en de overeengekomen amendementen.

Wordt de ontwerpwetgevingshandeling volgens de procedure met medeverantwoordelijke 
commissies (artikel 50) of volgens de procedure met gezamenlijke commissievergaderingen 
(artikel 51) behandeld, dan is het wenselijk diezelfde artikelen op het openen en het voeren 
van de wetgevingsonderhandelingen toe te passen. Aangezien het van belang is dat 
meningsverschillen tussen de betrokken commissies over de toepassing van deze artikelen 
snel worden bijgelegd, dient de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters de 
bevoegdheid te krijgen om over de in die gevallen toe te passen modaliteiten te beslissen.


