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Achtergrond

In een brief van 8 juni 2007 (309662) heeft Voorzitter Pöttering de Commissie constitutionele 
zaken overeenkomstig artikel 201, lid 1, verzocht om te onderzoeken of artikel 116 op 
zodanige zou kunnen worden geïnterpreteerd dat de inhoud van schriftelijke verklaringen zich 
moet beperken tot onderwerpen die binnen het bereik vallen van de "politieke activiteiten" 
van de Europese Unie (zoals het geval is met de inhoud van ontwerpresoluties 
overeenkomstig artikel 113) of dat ook kwesties betreffende administratieve zaken of de 
interne organisatie van het Parlement in schriftelijke verklaringen aan de orde kunnen worden 
gesteld.
De Voorzitter maakt duidelijk dat naar zijn mening artikel 116 bepaalt dat de inhoud van 
schriftelijke verklaringen zich zou moeten beperken tot de "politieke" activiteiten. In het licht 
van een betoog van de heer Corbette ter plenaire vergadering heeft de Voorzitter evenwel 
besloten de kwestie ter behandeling voor te leggen aan de Commissie constitutionele zaken.
Overeenkomstig artikel 201 moet deze commissie allereerst beslissen of de kwestie via een 
interpretatie kan worden geregeld, of dat hiervoor een wijziging van het Reglement vereist is.

De vraag

De vraag waarop de commissie een antwoord moet geven, is: of de leden van mening zijn dat 
er een verschil moet worden gemaakt tussen politieke en administratieve onderwerpen van 
schriftelijke verklaringen. Indien het antwoord "ja" is, dan rijst er een nieuwe vraag: hoe een 
duidelijke definitie te geven van wat "politiek" en wat "administratief" is.

Op het eerste oog lijkt het dat er een duidelijk onderscheid kan worden gemaakt tussen deze
beide categorieën. Door enkele voorbeelden aan te halen, kan men echter aantonen dat onder 
bepaalde omstandigheden het onderscheid tussen "politieke activiteiten" en "administratieve 
kwesties" of "de interne organisatie van het Parlement" een zeer heikele zaak kan worden.

Indien bijvoorbeeld het Parlement zou besluiten om artikel 29 van zijn Reglement op een 
zodanige wijze te veranderen dat het minimum aantal leden voor het vormen van een politieke 
fractie op 100 zou worden gebracht,  zou een dergelijk besluit zeer beslist politieke 
consequenties hebben, hoewel het formeel alleen een kwestie van de interne organisatie van 
het Parlement lijkt te zijn.

Een ander voorbeeld: indien de quaestoren zouden besluiten dat het gebruik van een sluier of 
boerka niet is toegestaan in de gebouwen van het Parlement, zou zo'n besluit de vorm 
aannemen van een administratief besluit, maar het zou aanzienlijke politieke consequenties 
hebben.

Ook zouden wij ons de hypothetische situatie kunnen voorstellen dat er een politieke fractie 
van Europese Rokers zou bestaan. Zou een volledig verbod op het roken binnen het EP, met 
inbegrip van de interne vergaderingen van een dergelijke fractie, in dat geval een politiek 
besluit zijn?

Suggesties voor een mogelijke interpretatie

Om de hierboven genoemde redenen lijkt het moeilijk een interpretatie te ondersteunen die 
beperkingen stelt aan de mogelijke onderwerpen welke in een schriftelijke verklaring aan de 
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orde kunnen worden gesteld. 
Door middel van een interpretatie zou evenwel kunnen worden verduidelijkt wat de reikwijdte
is van schriftelijke verklaringen, voor zover duidelijk kan worden vastgesteld dat de inhoud 
van een schriftelijke verklaring niet de vorm van een verklaring te buiten mag gaan en, in het 
bijzonder, geen besluit mag bevatten over kwesties voor de goedkeuring waarvan er in het 
Reglement specifieke procedures en bevoegdheden zijn vastgesteld.

Tijdsplan

Indien de commissie tot een consensus kan komen over bovengenoemde interpretatie, zou 
deze onmiddellijk op de volgende commissievergadering kunnen worden goedgekeurd. 
Anders zal de kwestie op een van de komende vergaderingen opnieuw aan de orde moeten 
worden gesteld.
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