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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 
7 van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief 
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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PROCEDUREVERLOOP

Bij schrijven van 28 november 2003 verzocht de Raad, overeenkomstig artikel 245, tweede 
alinea van het EG-Verdrag en artikel 160, tweede alinea van het EGA-Verdrag, het Parlement 
om advies inzake het ontwerpbesluit van de Raad houdende wijziging van het reglement voor 
de procesvoering van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen inzake de 
regeling van het taalgebruik (artikel 29) (15167/2003– 2003/0824(CNS)).

Op 3 december 2003 gaf de Voorzitter van het Parlement kennis van de verwijzing van dit 
ontwerpbesluit naar de Commissie juridische zaken en interne markt als commissie ten 
principale en naar de Commissie constitutionele zaken als medeadviserende commissie     
(C5-0585/2003).

De Commissie juridische zaken en interne markt benoemde op haar vergadering van 
22 januari 2004 José María Gil-Robles Gil-Delgado tot rapporteur.

De commissie behandelde het ontwerpbesluit van de Raad en het ontwerpverslag op haar 
vergaderingen van 23 februari en 8 maart 2004.

Op laatstgenoemde vergadering hechtte zij met algemene stemmen haar goedkeuring aan de 
ontwerpwetgevingsresolutie.

Bij de stemming waren aanwezig: Giuseppe Gargani (voorzitter), Ioannis Koukiadis 
(ondervoorzitter), Bill Miller (ondervoorzitter), José María Gil-Robles Gil-Delgado 
(rapporteur), Uma Aaltonen, Gordon J. Adam (verving Maria Berger, overeenkomstig artikel 
153, lid 2 van het Reglement), Ward Beysen, Isabelle Caullery (verving Brian Crowley), 
Enrico Ferri (verving Bert Doorn), Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, 
Klaus-Heiner Lehne, Sir Neil MacCormick, Toine Manders, Arlene McCarthy, Manuel 
Medina Ortega, Angelika Niebler (verving Kurt Lechner), Elena Ornella Paciotti (verving 
Fiorella Ghilardotti), Anne-Marie Schaffner, Marianne L.P. Thyssen, Ian Twinn (verving 
Rainer Wieland) en Diana Wallis.

De Commissie constitutionele zaken heeft op 19 januari 2004 besloten geen advies uit te 
brengen.

Het verslag werd ingediend op 10 maart 2004.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerpbesluit van de Raad houdende wijziging van het reglement voor de 
procesvoering van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen inzake de 
regeling van het taalgebruik (artikel 29)
(15167/2003 – C5-0585/2003 – 2003/0824(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

 gezien het ontwerpbesluit van de Raad (15167/2003)1,

 gezien het advies van de Commissie overeenkomstig artikel 245, tweede alinea, van het 
EG-Verdrag over de verzoeken tot wijziging van artikel 29 van het reglement voor de 
procesvoering van het Hof van Justitie en artikel 35 van het reglement voor de 
procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg, die door het Hof en het Gerecht zijn 
ingediend overeenkomstig artikel 64 van het Statuut van het Hof van Justitie (SEC(2004) 
223),

 gelet op artikel 245, tweede alinea van het EG-Verdrag en artikel 160, tweede alinea van 
het EGA-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd        
(C5-0585/2003),

 gelet op artikel 67 van zijn Reglement,

 gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en interne markt (A5-0127/2004),

1. hecht zijn goedkeuring aan het ontwerpbesluit van de Raad;

2. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3. wenst dat de overlegprocedure als bedoeld in de gemeenschappelijke verklaring van 
4 maart 1975 wordt ingeleid ingeval de Raad voornemens is af te wijken van de door het 
Parlement goedgekeurde tekst;

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

1 /PB C ... Nog niet in het PB gepubliceerd.
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TOELICHTING

Het voorstel heeft tot doel na de uitbreiding de nieuwe officiële talen van de Unie op te nemen 
bij de in het reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie voorgestelde 
procestalen. Het gaat om het Ests, het Hongaars, het Lets, het Litouws, het Maltees, het Pools, 
het Sloveens, het Slowaaks en het Tsjechisch. Deze talen worden toegevoegd aan artikel 29, 
lid 1 van het reglement voor de procesvoering.

Het voorstel van het Hof is op de juiste rechtsgrondslag gebaseerd en is een logisch uitvloeisel 
van de uitbreiding van de Unie. Het moet dan ook zonder amendementen worden 
goedgekeurd.


