
II

(Mededelingen)

INTERINSTITUTIONELE AKKOORDEN

EUROPEES PARLEMENT

COMMISSIE

Akkoord tussen het Europees Parlement en de Commissie betreffende de wĳze van toepassing van
Besluit 1999/468/EG van de Raad tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de

aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden, gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG

(2008/C 143/01)

Verstrekking van gegevens aan het Europees Parlement

1. Krachtens artikel 7, lid 3, van Besluit 1999/468/EG (1), houdt de Commissie het Europees Parlement
regelmatig op de hoogte van de werkzaamheden van de comités (2), en wel op een wijze die de transpa-
rantie van het systeem van toezending waarborgt, alsook een opgave van de toegezonden gegevens en
van de onderscheiden fasen van de procedure mogelijk maakt. Te dien einde ontvangt het Parlement,
tegelĳk met de leden van de comités en onder dezelfde voorwaarden, de ontwerpagenda's van de verga-
deringen en de ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die deze comités worden voorgelegd krachtens
de volgens de procedure van artikel 251 van het EG-Verdrag vastgestelde basisbesluiten, alsmede de
uitslagen van de stemmingen, beknopte verslagen van de vergaderingen en de lĳsten van de instanties
en organisaties waartoe de personen behoren die door de lidstaten zĳn aangewezen om hen te vertegen-
woordigen.

Register

2. De Commissie stelt een register in van alle documenten die het Europees Parlement worden toege-
zonden (3). Het Europees Parlement heeft rechtstreekse toegang tot dit register. Overeenkomstig artikel 7,
lid 5, van Besluit 1999/468/EG, worden de gegevens van alle aan het Europees Parlement toegezonden
documenten openbaar gemaakt.

3. Overeenkomstig de toezeggingen die de Commissie heeft gedaan in haar verklaring over artikel 7, lid 3,
van Besluit 1999/468/EG (4), maakt, zodra aan de technische voorwaarden hiervoor is voldaan, het in
punt 2 bedoelde register het volgende mogelijk:

— een duidelijke opgave van de documenten waarop dezelfde procedure van toepassing is en alle wijzi-
gingen betreffende de uitvoeringsmaatregelen in elke fase van de procedure;

— een opgave van de fase van de procedure en het tijdschema;

— het maken van een duidelijk onderscheid tussen de ontwerpmaatregelen die het Europees Parlement
op hetzelfde tijdstip als de leden van het comité uit hoofde van het recht op gegevensverstrekking
ontvangt, en het aan het Europees Parlement toegezonden definitieve ontwerp na het advies van het
comité;
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(1) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23. Besluit gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG (PB L 200 van 22.7.2006, blz. 11).
(2) In dit akkoord verwijst het woord „comité” naar de comités die overeenkomstig Besluit 1999/468/EG zijn ingesteld.
(3) De streefdatum voor de instelling van het register is 31 maart 2008.
(4) PB C 171 van 22.7.2006, blz. 21.
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— een duidelijke vaststelling van alle wijzigingen ten opzichte van de reeds aan het Europees Parlement
toegezonden documenten.

4. Wanneer het Europees Parlement en de Commissie, na een overgangsperiode die ingaat bij de inwer-
kingtreding van dit akkoord, concluderen dat het systeem op bevredigende wijze functioneert, geschiedt
de toezending van documenten aan het Europees Parlement door middel van een elektronische kennis-
geving, die een link bevat naar het in punt 2 bedoelde register. Dit besluit wordt genomen door middel
van een briefwisseling tussen de voorzitters van beide instellingen. Gedurende de overgangsperiode
worden de documenten aan het Europees Parlement toegezonden als bijlage bij een elektronisch post-
bericht.

5. Voorts stemt de Commissie ermee in het Europees Parlement op verzoek van zĳn bevoegde parlemen-
taire commissie, ter kennisneming, specifieke ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen toe te zenden
waarvan de basisbesluiten niet volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag zĳn vastgesteld,
maar die voor het Europees Parlement van bĳzonder belang zĳn. Deze maatregelen worden opgenomen
in het in punt 2 bedoelde register, met een kennisgeving aan het Europees Parlement.

6. Naast de in punt 1 bedoelde beknopte verslagen van de vergaderingen, kan het Europees Parlement om
inzage in de notulen van de comités verzoeken (1). De Commissie onderzoekt elk verzoek per geval,
volgens de in bijlage I bij het Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de
Commissie vastgestelde regels (2).

Vertrouwelijke documenten

7. Vertrouwelĳke documenten worden behandeld volgens de interne administratieve procedures die elke
instelling daartoe heeft vastgesteld, zodat alle nodige waarborgen worden geboden.

Resoluties van het Europees Parlement op grond van artikel 8 van Besluit 1999/468/EG

8. Op grond van artikel 8 van Besluit 1999/468/EG kan het Europees Parlement in een met redenen
omklede resolutie verklaren, dat een ontwerp van maatregelen ter uitvoering van een volgens de proce-
dure van artikel 251 van het Verdrag vastgesteld basisbesluit de bĳ dit basisbesluit verleende uitvoerings-
bevoegdheden overschrĳdt.

9. Het Europees Parlement neemt deze resoluties aan overeenkomstig zijn Reglement, binnen een termĳn
van een maand na ontvangst van het definitieve ontwerp van uitvoeringsmaatregelen in de aan de leden
van het betrokken comité voorgelegde taalversies.

10. Het Europees Parlement en de Commissie komen overeen, dat er permanent een kortere termijn moet
worden vastgesteld voor bepaalde typen urgente uitvoeringsmaatregelen waarover in het belang van een
goed beheer een sneller besluit moet worden genomen. Dit geldt in het bijzonder voor bepaalde typen
maatregelen met betrekking tot het externe beleid, met inbegrip van humanitaire en noodhulp, de
bescherming van de gezondheid en van de veiligheid, alsmede de uitzonderingen op de voorschriften
inzake het plaatsen van overheidsopdrachten. De betrokken typen maatregelen en de hiervoor geldende
termijnen worden vastgelegd in een akkoord tussen het lid van de Commissie en de voorzitter van de
bevoegde parlementaire commissie. Dit soort akkoorden kan op elk tijdstip door elk van beide partijen
worden opgezegd.

11. Behoudens de in punt 10 bedoelde gevallen, is de termĳn korter in urgente gevallen alsmede wanneer
het gaat om maatregelen van dagelĳks beheer en/of met een beperkte geldigheidsduur. In uiterst urgente
gevallen, met name om redenen in verband met de volksgezondheid, kan de termĳn zeer kort zĳn. Het
bevoegde lid van de Commissie stelt met opgave van redenen de termĳn vast. Het Europees Parlement
kan vervolgens een procedure volgen waarbĳ de toepassing van artikel 8 van Besluit 1999/468/EG aan
zĳn bevoegde parlementaire commissie kan worden gedelegeerd, die de Commissie binnen de betrokken
termijn kan antwoorden.
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(1) Zie het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 19 juli 1999, zaak T-188/97,
Rothmans/Commissie, Jurispr. 1999, blz. II-2463.

(2) PB C 121 van 24.4.2001, blz. 122.
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12. Zodra de diensten van de Commissie voorzien, dat onder de punten 10 en 11 vallende ontwerpmaatre-
gelen eventueel aan een comité moeten worden voorgelegd, delen zij dit informeel aan het secretariaat
van de bevoegde parlementaire commissie of commissies mede. Zodra de eerste versie van de ontwerp-
maatregelen aan de leden van het comité is voorgelegd, stellen de diensten van de Commissie het secre-
tariaat van die parlementaire commissie of commissies in kennis van de urgentie ervan en van de
termijnen die gelden wanneer het definitieve ontwerp is voorgelegd.

13. Na de aanneming door het Europees Parlement van een in punt 8 bedoelde resolutie, of een in punt 11
bedoeld antwoord stelt het bevoegde lid van de Commissie het Europees Parlement of eventueel de
bevoegde parlementaire commissie in kennis van het gevolg dat de Commissie voornemens is hieraan
te geven.

14. De in de punten 10 tot en met 13 bedoelde gegevens worden opgenomen in het register.

Regelgevingsprocedure met toetsing

15. Wanneer de regelgevingsprocedure met toetsing van toepassing is, stelt de Commissie, na de stemming
in het comité, het Europees Parlement in kennis van de geldende termijnen. Onverminderd punt 16
beginnen deze termijnen pas te lopen vanaf de datum waarop het Europees Parlement alle taalversies
heeft ontvangen.

16. Wanneer ingekorte termijnen gelden (artikel 5 bis, lid 5, onder b), van Besluit 1999/468/EG) en in
urgente gevallen (artikel 5 bis, lid 6, van Besluit 1999/468/EG), begint de termijn te lopen vanaf de
datum van ontvangst door het Europees Parlement van het definitieve ontwerp van uitvoeringsmaatre-
gelen in de aan de leden van het comité voorgelegde taalversies, behoudens bezwaar van de voorzitter
van de parlementaire commissie. De Commissie tracht in elk geval alle taalversies zo spoedig mogelijk
aan het Europees Parlement te zenden. Zodra de diensten van de Commissie voorzien, dat de onder
artikel 5 bis, lid 5, onder b), of lid 6, vallende ontwerpmaatregelen eventueel aan een comité moeten
worden voorgelegd, delen zij dit informeel aan het secretariaat van de bevoegde parlementaire
commissie of commissies mede.

Financiële diensten

17. Overeenkomstig haar verklaring over artikel 7, lid 3, van Besluit 1999/468/EG verbindt de Commissie
zich met betrekking tot financiële diensten ertoe:

— de functionaris van de Commissie die een vergadering van een comité voorzit, het Europees
Parlement na elke vergadering van het comité desgevraagd verslag te doen uitbrengen over alle
besprekingen over de aan het comité voorgelegde ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen;

— eventuele vragen over de besprekingen betreffende aan een comité voorgelegde uitvoeringsbepa-
lingen mondeling of schriftelijk te beantwoorden.

Ten slotte zorgt de Commissie ervoor, dat de toezeggingen die zijn gedaan tijdens de plenaire vergade-
ring van het Parlement op 5 februari 2002 (1) en een tweede maal tijdens de plenaire vergadering van
31 maart 2004 (2), alsmede de toezeggingen in de punten 1 tot en met 7 van de brief van 2 oktober
2001 (3) van Commissielid Bolkestein aan de voorzitster van de Commissie economische en monetaire
zaken van het Europees Parlement, worden nagekomen met betrekking tot de gehele sector financiële
dienstverlening (met inbegrip van effecten, het bank- en verzekeringswezen, bedrijfspensioenen en boek-
houding).

Jaarrooster van parlementaire werkzaamheden

18. Behalve wanneer ingekorte termijnen gelden of in urgente gevallen, houdt de Commissie bij het
toezenden van documenten krachtens dit akkoord rekening met de recesperioden van het Europees
Parlement (winterreces, zomerreces en de Europese verkiezingen), teneinde te waarborgen dat het
Parlement zijn prerogatieven binnen de termijnen die in Besluit 1999/468/EG en dit akkoord zijn vast-
gelegd, kan uitoefenen.
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(1) PB C 284 E van 21.11.2002, blz. 19.
(2) PB C 103 E van 29.4.2004, blz. 446 en het Volledige verslag der vergaderingen (CRE) van de plenaire vergadering van het

Parlement van 31 maart 2004, onder „Stemming”.
(3) PB C 284 E van 21.11.2002, blz. 83.
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Samenwerking tussen het Europees Parlement en de Commissie

19. De twee instellingen verklaren zich bereid, elkaar wederzijds bijstand te verlenen om te zorgen voor een
volledige samenwerking bij de behandeling van bijzondere uitvoeringsmaatregelen. Hiertoe worden op
administratief niveau de nodige contacten gelegd.

Vorige akkoorden

20. Het akkoord van 2000 tussen het Europees Parlement en de Commissie over de modaliteiten voor de
toepassing van Besluit 1999/468/EG van de Raad (1) wordt hierbij vervangen. Het Europees Parlement
en de Commissie achten voor wat hen betreft de volgende akkoorden vervallen en derhalve niet meer
van kracht: het akkoord Plumb/Delors van 1988, het akkoord Samland/Williamson van 1996 en de
modus vivendi van 1994 (2).

Gedaan te Brussel, 3 juni 2008.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

Hans-Gert PÖTTERING

Voor de Commissie van de Europese Gemeenschappen

De voorzitter

José Manuel DURÃO BARROSO
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(1) PB L 256 van 10.10.2000, blz. 19.
(2) PB C 102 van 4.4.1996, blz. 1.
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