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SUGGESTIES

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie constitutionele zaken onderstaande suggesties in haar verslag op te nemen:

Amendementen

Amendement 1

Reglement van het 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 na de goedkeuring van een
verslag in de commissie onderhandelingen
te beginnen, neemt zij met de meerderheid 
van haar leden gevalsgewijs en voor elke 
betrokken wetgevingsprocedure 
afzonderlijk een besluit over de opening 
van onderhandelingen. Het 
onderhandelingsmandaat bestaat uit het 
in de commissie goedgekeurde verslag, 
totdat in de commissie of ter plenaire 
vergadering een mandaat wordt 
aangenomen dat het vorige vervangt. 

Amendement 2

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

Bestaande tekst Amendement

2 bis. Het onderhandelingsteam bestaat in 
elk geval uit de voorzitter, de rapporteur 
en alle schaduwrapporteurs, zodat alle 
fracties vertegenwoordigd zijn. Alhoewel 
vervanging zoveel mogelijk moet worden 
vermeden, kunnen zo nodig 
plaatsvervangers worden ingezet; evenzo 
kunnen in bijzondere omstandigheden, 
zoals bij de onderhandeling over 
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pakketten, extra deelnemers worden 
ingezet.
De voorzitter leidt de trialogen, zorgt 
ervoor dat de juiste procedures worden 
gevolgd en voert zo nodig de 
onderhandelingen over interinstitutionele 
aangelegenheden, zoals in 
interinstitutionele akkoorden of 
vergelijkbare commissiespecifieke 
varianten voorkomende aangelegenheden. 
De rapporteur leidt de onderhandelingen 
over de inhoudelijke wetgevingskwesties. 
De rapporteur vertegenwoordigt niet het 
standpunt van de fractie, maar dat van de 
commissie.

Amendement 3

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

Bestaande tekst Amendement

2 ter. Het in lid 2 genoemde besluit over 
de opening van onderhandelingen voor de 
eerste lezing wordt aan de Voorzitter 
toegezonden en aan alle leden 
rondgedeeld. Het wordt bij de opening van 
de eerste vergaderperiode nadat de 
bevoegde commissie het heeft genomen, 
door de Voorzitter bekendgemaakt.

Amendement 4

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

Bestaande tekst Amendement

2 quater. Het besluit over de opening van 
onderhandelingen voor de eerste lezing 
wordt ter behandeling met stemming, en 
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eventueel een debat, ingeschreven op de 
ontwerpagenda van de eerstvolgende 
vergaderperiode, wanneer: 
- ten minste veertig leden of twee fracties 
binnen 48 uur na de bekendmaking ervan 
hierom verzoeken, of
- de Conferentie van voorzitters in haar 
eerste gewone vergadering na de 
bekendmaking ervan daartoe besluit.
Zo niet, dan wordt het besluit over de 
opening van onderhandelingen geacht te 
zijn goedgekeurd.
In dringende gevallen kunnen trialogen 
vóór de bekendmaking ervan worden 
belegd.

Amendement 5

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

Bestaande tekst Amendement

2 quinquies. Alle documenten, met 
inbegrip van ontwerpteksten en informele 
stukken, worden aan alle leden van het 
onderhandelingsteam rondgedeeld. De 
stukken die in de trialogen zullen worden 
besproken worden ten minste 24 uur vóór 
elke bijeenkomst ter beschikking gesteld. 
Alle ontwerpteksten en informele stukken 
die tijdens de trialoog zijn besproken, 
worden, eventueel via de fracties, aan de 
commissie ter beschikking gesteld.
De rapporteur stelt het 
onderhandelingsteam van tevoren op de 
hoogte van eventuele bilaterale 
besprekingen die met de Commissie of het 
voorzitterschap van de Raad zullen 
worden gevoerd, brengt verslag uit over de 
behandelde thema's en deelt eventuele 
voorstellen of stukken rond. Bilaterale 
onderhandelingen treden niet in de plaats 
van trialoogonderhandelingen en leiden 
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niet tot de sluiting van een akkoord.
De voorzitter brengt officieel verslag uit 
over de vooruitgang die sinds de vorige 
commissievergadering bij de 
trialoogonderhandelingen is geboekt. 
Hebben zich belangrijke ontwikkelingen 
voorgedaan of moeten er prioriteiten 
worden gesteld, dan houden de rapporteur 
en het onderhandelingsteam een debat.
Hebben zich belangrijke ontwikkelingen 
voorgedaan en is het niet mogelijk binnen 
een redelijke termijn een vergadering van 
de commissie te beleggen, dan brengt het 
onderhandelingsteam verslag uit aan de 
coördinatoren van de commissie.
De bevoegde commissie kan het mandaat 
in het licht van de vorderingen bij de 
onderhandelingen bijstellen.

Amendement 6

Reglement van het 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 
wordt het compromis aan de bevoegde 
commissie voorgelegd. Maakt geen van de 
leden van de bevoegde commissie 
bezwaar, dan legt de commissie de 
overeengekomen tekst in de vorm van een 
verslag of compromisamendementen, 
eventueel in de vorm van een 
geconsolideerde tekst, aan het Parlement 
ter behandeling voor.

Maakt een lid van de commissie bezwaar 
tegen voorlegging van de 
overeengekomen tekst aan de plenaire 
vergadering, dan wordt de zaak in 
stemming gebracht in de commissie, die 
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bij gewone meerderheid besluit. De 
stemming kan aan de agenda van die 
commissievergadering worden 
toegevoegd.

Amendement 7

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

Bestaande tekst Amendement

3 bis. In afwijking van artikel 57, lid 2, 
kunnen bij de eindstemming door de 
bevoegde commissie, een fractie of ten 
minste veertig leden amendementen 
worden ingediend, wanneer ter plenaire 
vergadering om een mandaat is verzocht, 
doch geen eindstemming over de 
wetgevingsresolutie heeft plaatsgevonden.

Amendement 8

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

Bestaande tekst Amendement

3 ter. 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 
toepassing op het besluit over het openen 
van onderhandelingen en het voeren van 
die onderhandelingen. Is artikel 50 van 
toepassing, dan is bij een verschil van 
mening tussen de betrokken commissies, 
onverminderd de in lid 2 bis bedoelde 
procedure, het besluit van de commissie 
ten principale over het al dan niet openen 
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van onderhandelingen doorslaggevend.
Is artikel 51 van toepassing, dan worden 
bij een verschil van mening tussen de 
beide betrokken commissies, de 
modaliteiten voor het openen en het 
voeren van de onderhandelingen door de 
voorzitter van de Conferentie van 
commissievoorzitters overeenkomstig de 
in het Reglement vastgelegde beginselen 
bepaald.
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