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1. Inleiding

De heer Saryusz-Wolski, voorzitter van de Commissie buitenlandse zaken (AFET), heeft 
overeenkomstig artikel 201 van het Reglement van het Europees Parlement aan de heer 
Leinen, voorzitter van de commissie AFCO, een verzoek doen toekomen om uitlegging of 
eventuele wijziging van artikel 182 van het Reglement.

De heer Saryusz-Wolski, wijzend op het bijzonder statuut van de commissie AFET, die als 
enige bijgestaan wordt door twee subcommissies (rechten van de mens, DROI, en veiligheid 
en defensie, SEDE), motiveerde zijn verzoek met de wens om de twee subcommissies meer 
zichtbaarheid te verlenen door de voorzitters ervan het ambt van ondervoorzitter van de 
commissie AFET te verlenen. Deze erkenning zou bijvoorbeeld inhouden dat de voorzitters 
van de twee subcommissies de vergaderingen van de commissie AFET kunnen voorzitten 
voor de agendapunten die tot hun bevoegdheid behoren.

In het verleden, meer in het bijzonder op haar vergadering van 12 juli 2007, heeft de 
Conferentie van voorzitters al van gedachte gewisseld over de mogelijkheid om beide 
subcommissies een autonoom statuut toe te kennen. Er kon toen geen akkoord worden bereikt, 
waardoor het statuut van de subcommissies ongewijzigd bleef en ze onder de koepel van de 
commissie AFET bleven, zodat een coherente en geïntegreerde benadering bij het beheer van 
het Europees buitenlands beleid kon worden gewaarborgd.

Het Reglement van het Europees Parlement omvat in zijn huidige versie geen enkel specifiek 
artikel betreffende de rol en het statuut van de voorzitters van subcommissies in de commissie 
waaronder zij ressorteren. Daarom heeft de commissie AFET de commissie AFCO verzocht 
artikel 182 onder de loep te nemen en te onderzoeken of een interpretatie van dat artikel kon 
worden verstrekt in die zin dat de voorzitters van de subcommissies ambtshalve kunnen 
worden aangewezen als ondervoorzitters van de commissie die de subcommissies heeft 
ingesteld, zoniet of het wenselijk is het Reglement te wijzigen en meer bepaald artikel 182 als 
volgt te amenderen:

Bestaande tekst Amendement

Artikel 182  : Bureau van de commissies

1.    In de eerstvolgende 
commissievergadering na de verkiezing van 
de leden van de commissies, overeenkomstig 
artikel 177, kiest de commissie een voorzitter 
en, bij aparte stemmingen, één, twee of drie 
ondervoorzitters, die het bureau van de 
commissie vormen. 

Niettegenstaande de eerste alinea, telt het 
bureau van elke commissie voor de periode 

Artikel 182  : Bureau van de commissies

1.    In de eerstvolgende 
commissievergadering na de verkiezing van 
de leden van de commissies, overeenkomstig 
artikel 177, kiest de commissie een voorzitter 
en, bij aparte stemmingen, één, twee of drie 
ondervoorzitters, die het bureau van de 
commissie vormen. 

Niettegenstaande de eerste alinea, telt het 
bureau van elke commissie voor de periode 
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van januari 2007 tot juli 2009 vier 
ondervoorzitters.

van januari 2007 tot juli 2009 vier 
ondervoorzitters.

De voorzitters van de subcommissies worden 
ambtshalve beschouwd als ondervoorzitters 
van de commissie binnen welke de 
subcommissies zijn ingesteld.

II. Mogelijke antwoorden van de commissie AFCO

Uit juridisch oogpunt lijkt het doel van de commissie AFET niet volledig te kunnen worden 
gerealiseerd louter door middel van een interpretatie van artikel 182, aangezien het sowieso al 
exhaustief is geformuleerd. In de huidige versie wordt immers uitdrukkelijk bepaald dat het 
ieder commissiebureau bestaat uit vier, en voor de volgende zittingsperiodes maximaal drie 
ondervoorzitters.

Als de mogelijkheid van de interpretatie moet worden uitgesloten, moet worden onderzocht 
welke andere opties overblijven om aan het verzoek van de commissie AFET tegemoet te 
komen.

1. De eerste optie bestaat in de wijziging van de bepalingen van het Reglement. 
Niettegenstaande de voorzitter van de commissie AFET eerder uitgaat van een wijziging van 
artikel 182, lijkt het ons meer opportuun artikel 181 te wijzigen, dat specifiek gewijd is aan de 
subcommissies, door aan het eind een alinea toe te voegen waarin de rol van de voorzitters 
van subcommissies wordt omschreven en hun het ambt van ondervoorzitter wordt toegekend 
van de commissie binnen welke de subcommissie is ingesteld.

2. De tweede mogelijke optie is voorzichtiger. Zij komt gedeeltelijk tegemoet aan de 
verzoeken van de commissie AFET, zonder echter het Reglement te wijzigen. Deze 
mogelijkheid  is gebaseerd op de eenvoudige vaststelling dat er in het Reglement geen enkele 
bepaling staat die het de voorzitter van de "moedercommissie" verhindert de voorzitters van 
de subcommissies te betrekken bij de werkzaamheden van het bureau of hun de mogelijkheid 
te bieden het debat voor te zitten telkens wanneer agendapunten worden behandeld die tot het
specifieke werkterrein van de subcommissie behoren. In de praktijk lijkt het bijgevolg 
reglementair mogelijk dat de voorzitter van een "moedercommissie" van zijn impliciet 
erkende bevoegdheden gebruikmaakt om het werk en de rol van de voorzitters van de 
subcommissies meer zichtbaarheid te verlenen. Vanzelfsprekend moeten de besluiten die de 
voorzitter in die zin in het kader van deze impliciete bevoegdheid neemt eerst voor 
goedkeuring worden voorgelegd aan het voltallige bureau.

III. Het debat in de commissie

Tijdens de eerste behandeling op 26 mei jl., heeft de rapporteur de twee hierboven genoemde 
opties toegelicht en de eerste reacties in de commissie te peilen. Tegen de oorspronkelijke 
intentie in heeft de discussie zich echter toegespitst op de – in feite veel algemenere – kwestie 
van het statuut van de subcommissies SEDE en DROI. Enkele leden hebben inderdaad de 
gelegenheid te baat genomen om te pleiten voor de omvorming van beide subcommissies tot 
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volwaardige commissies. Zoals voorzitter Leinen echter onderstreepte, valt deze kwestie 
volledig buiten de bevoegdheid van de commissie AFCO. Feitelijk staat het aan de 
Conferentie van Voorzitters om dat besluit te nemen en dat dan ter stemming voor te leggen 
aan de plenaire vergadering van het Parlement.

Wat echter het specifieke verzoek van de commissie AFET betreft, wenst de rapporteur er 
alleen op te wijzen dat uit het debat in de commissie geen eenparige instemming met de optie 
van de wijziging kan worden afgeleid.

IV. Conclusies

Op basis van het debat en tegen de achtergrond van het ontbreken van een voldoende brede 
consensus voor een wijziging van het Reglement, beveelt de rapporteur eventueel een eerder 
voorzichtige benadering aan.

Bovendien lijkt een wijziging van artikel 182 of artikel 181 niet wenselijk gezien het belang 
van het politieke evenwicht dat dank zij de artikelen in kwestie in hun huidige versie kan 
worden bereikt en in stand kan worden gehouden. Inderdaad gaat achter de specifieke 
bepalingen betreffende de samenstelling van het bureau van de commissies de impliciete wil 
schuil om te garanderen dat de grote politieke stromingen in het Parlement rechtvaardig en 
proportioneel in alle commissies vertegenwoordigd zijn. De ambtshalve benoeming van een 
of meer ondervoorzitters dreigt het streven naar een dergelijk politiek evenwicht binnen de 
afzonderlijke parlementaire commissies in gevaar te brengen of, in ieder geval, te 
bemoeilijken.

Algemeen gezien, acht de rapporteur het mogelijk aan de verzoeken van de commissie AFET 
tegemoet te komen zonder het Reglement te hoeven wijzigen. Het verleent immers de 
voorzitter van een commissie voldoende speelruimte bij het sturen van de werkzaamheden 
van zijn commissie.

Bijgevolg stelt de rapporteur voor dat de commissie AFCO overeenkomstig artikel 201, lid 3, 
van het Reglement de volgende interpretatie van artikel 182, lid 1, aan het Parlement voorlegt:

"Artikel 182, lid 1, verhindert de voorzitter van de "hoofdcommissie" niet de voorzitters van 
de subcommissies bij de werkzaamheden van het bureau te betrekken of hun de mogelijkheid 
te bieden het debat over agendapunten die specifiek tot het werkterrein van de subcommissie 
behoren, voor te zitten, op voorwaarde evenwel dat het volledige bureau van de commissie 
van dit besluit in kennis wordt gesteld en er mee instemt."
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