
PA\900093NL.doc PE487.919v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie economische en monetaire zaken

2011/2298(REG)

24.4.2012

ONTWERPADVIES
van de Commissie economische en monetaire zaken

aan de Commissie constitutionele zaken

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

Rapporteur voor advies: Sharon Bowles



PE487.919v01-00 2/7 PA\900093NL.doc

NL

PA_NonLeg_InterimMod



PA\900093NL.doc 3/7 PE487.919v01-00

NL

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 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 na de goedkeuring van een 
verslag in eerste lezing dergelijke 
onderhandelingen te beginnen, neemt zij
met de meerderheid van haar leden voor 
elke betrokken wetgevingsprocedure 
afzonderlijk een besluit over de opening 
van onderhandelingen. Dat besluit behelst 
in de regel een mandaat en daarin wordt 
ook de samenstelling van het 
onderhandelingsteam bepaald, dat ten 
minste uit de voorzitter, de rapporteur en 
de schaduwrapporteurs bestaat.
In de regel bestaat het mandaat uit het 
door de commissie goedgekeurde verslag.

Or. en

Motivering
Om redenen van duidelijkheid en transparantie alsook ter waarborging van een eerlijke 
vertegenwoordiging van alle fracties in trialogen dient het onderhandelingsteam in alle 
gevallen de in het amendement omschreven samenstelling te hebben. Het verdient de voorkeur 
om het mandaat van het onderhandelingsteam tot het verslag te beperken om ervoor te zorgen 
dat de wensen van de commissie ten volle worden nageleefd. Een uitbreiding ervan tot andere 
"richtsnoeren" kan alleen maar tot verwarring leiden. 
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Amendement 2

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 aan de Voorzitter 
toegezonden.
Het besluit wordt bij de opening van de 
eerste vergaderperiode nadat de bevoegde 
commissie het heeft genomen, door de 
Voorzitter bekendgemaakt en wordt 
geacht met de bekendmaking ervan, 
behoudens het bepaalde in lid 2 ter, te zijn 
goedgekeurd.

Or. en

Amendement 3

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

Bestaande tekst Amendement

2 ter. Op verzoek van twee fracties of ten 
minste veertig leden aan de Conferentie 
van voorzitters bij de aanneming van de 
ontwerpagenda kan de Conferentie van 
voorzitters besluiten op de agenda van de 
vergaderperiode waarin het besluit wordt 
bekendgemaakt een debat en stemming in 
te schrijven over de vraag of al dan niet 
onderhandelingen moeten worden 
geopend.

Or. en
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Amendement 4

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

Bestaande tekst Amendement

2 quater. Bij ontstentenis van een verzoek 
als bedoeld in lid 2 ter kan het 
onderhandelingsteam de 
onderhandelingen beginnen.

Or. en

Amendement 5

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

Bestaande tekst Amendement

2 quinquies. Het onderhandelingsteam 
waarvan de samenstelling bij lid 2 is 
geregeld, wordt geleid door de voorzitter 
van de bevoegde commissie.
Alle documenten, met inbegrip van 
ontwerpteksten en informele documenten, 
worden aan alle leden van het 
onderhandelingsteam rondgedeeld. De in 
de trialogen te bespreken documenten 
worden ten minste 24 uur vóór de 
bijeenkomsten ter beschikking gesteld.
Het onderhandelingsteam brengt in de 
eerste commissievergadering na de 
bijeenkomst met de Raad en de 
Commissie (trialoog) verslag uit over de 
vorderingen en de uitkomst van de 
onderhandelingen. Alle ontwerpteksten en 
informele documenten die tijdens de 
trialoog zijn besproken, worden, eventueel 
via de fracties, aan de commissie ter 
beschikking gesteld.
Is het niet mogelijk tijdig een vergadering 
van de commissie te beleggen, dan brengt 
het onderhandelingsteam verslag uit aan 
de coördinatoren van de commissie.
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Or. en

Amendement 6

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 
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 amendement met een geconsolideerde 
tekst aan het Parlement ter behandeling 
voor.
Mocht een lid van de commissie bezwaar 
maken tegen voorlegging van de 
overeengekomen tekst aan de plenaire 
vergadering, dan wordt de zaak in de 
commissie in stemming gebracht, die bij 
gewone meerderheid beslist.

Or. en

Amendement 7

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 
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artikel 51, dan zijn deze artikelen ook van 
toepassing op het besluit tot 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 
het besluit van de commissie ten 
principale over het al dan niet openen van 
onderhandelingen doorslaggevend, 
onverminderd de procedure als bedoeld in 
lid 2 bis.
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.

Or. en


