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AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie constitutionele 
zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Reglement van het Parlement
Artikel 69 ter (nieuw) (*)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 69 ter (*)

1. De volgende documenten worden ter 
beschikking gesteld van de leden:

(a) de door de Commissie ingediende 
ontwerpbegroting;

(b) de uiteenzetting van de Raad 
betreffende het resultaat van zijn
beraadslagingen over de 
ontwerpbegroting; 

(c) het standpunt van de Raad over de 
ontwerpbegroting, vastgesteld 
overeenkomstig artikel 314, lid 3, van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie; 

(d) het gemeenschappelijk ontwerp van 
het bemiddelingscomité; 

(e) de ontwerpbesluiten over de voorlopige 
twaalfden overeenkomstig artikel 315 van 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie; 

2. Deze documenten worden naar de ten 
principale bevoegde commissie verwezen. 
Elke betrokken commissie kan hierover 
advies uitbrengen. 

3.De Voorzitter stelt de termijn vast 
waarbinnen de commissies die een advies 
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wensen uit te brengen, dit advies aan de 
ten principale bevoegde commissie 
moeten doen toekomen. 

Or. en

Motivering

Met dit amendement worden kleine wijzigingen voorgesteld ten opzichte van de tekst in het 
ontwerpverslag; de verwijzingen naar de artikelen in het EGA-Verdrag worden geschrapt, 
aangezien deze krachtens artikel 5 van Protocol 2 tot wijziging van het EGA-Verdrag zullen 
worden ingetrokken. Voorts wordt voorgesteld de uitdrukking "gedrukt en rondgedeeld" te 
vervangen door "ter beschikking gesteld van de leden", die passender is gezien de aard en 
omvang van een aantal van de documenten.

Amendement 2

Reglement van het Parlement
Artikel 69 sexies (nieuw) (*)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 69 sexies (*)
Begrotingsoverleg 

1. De Voorzitter roept het 
bemiddelingscomité bijeen 
overeenkomstig artikel 314, lid 4, van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie. 

2. De delegatie die het Parlement op de 
vergaderingen van het 
bemiddelingscomité in het kader van de 
begrotingsprocedure vertegenwoordigt, 
bestaat uit eenzelfde aantal leden als de 
delegatie van de Raad. 

3. De leden van de delegatie worden elk 
jaar, vóór de stemming van het Parlement 
over het standpunt van de Raad, door de 
fracties benoemd, bij voorkeur uit de 
leden van de voor 
begrotingsaangelegenheden bevoegde 
commissie en van de andere betrokken 
commissies. De delegatie wordt 
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voorgezeten door de Voorzitter van het 
Parlement. De Voorzitter kan deze taak 
delegeren aan een ondervoorzitter met 
ervaring in begrotingsaangelegenheden of 
aan de voorzitter van de voor 
begrotingsaangelegenheden bevoegde 
commissie. 

4. De leden 2, 4, 5, 7 en 8 van artikel 64 
zijn van toepassing. 

5. Indien het bemiddelingscomité 
overeenstemming bereikt over een 
gemeenschappelijk ontwerp, wordt deze 
kwestie op de agenda van een binnen 
veertien dagen te houden plenaire 
vergadering, te rekenen vanaf de datum 
van deze overeenstemming, geplaatst. De 
leden 2 en 3 van artikel 65 zijn van 
toepassing.

6. Het gemeenschappelijk ontwerp wordt 
als geheel in één keer in stemming 
gebracht. Er wordt hoofdelijk gestemd.
Het gemeenschappelijk ontwerp wordt 
geacht te zijn goedgekeurd, tenzij het
Parlement het met een meerderheid van 
zijn leden afwijst

7. Indien het Parlement het
gemeenschappelijk ontwerp goedkeurt, 
terwijl de Raad het afwijst, kan de 
bevoegde commissie alle of een aantal 
amendementen van het Parlement op het 
standpunt van de Raad  overeenkomstig 
artikel 314, lid 7, letter d), van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie ter fine van bevestiging 
aan het Parlement voorleggen. 

De stemming ter bevestiging wordt 
ingeschreven op de agenda van een
binnen veertien dagen te houden plenaire 
vergadering van het Parlement, te 
rekenen vanaf de datum waarop de Raad 
mededeling heeft gedaan van zijn 
afwijzing van het gemeenschappelijk 
ontwerp.
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De amendementen worden geacht te zijn 
bevestigd, wanneer zij door het Parlement 
zijn aangenomen met een meerderheid 
van zijn leden en met een meerderheid 
van drie vijfde van het aantal uitgebrachte 
stemmen.

Or. en

Motivering

De verwijzing naar een "voorstel tot verwerping" van het gemeenschappelijk ontwerp is 
overbodig, aangezien er slechts één enkele stemming over de tekst als geheel plaatsvindt. 
Bovendien zou, in het licht van de speciale meerderheid die voor de verwerping van het
gemeenschappelijk ontwerp is vereist, een stemming over de tekst als geheel tegelijkertijd met 
een stemming over een eventueel voorstel tot verwerping tot verwarring kunnen leiden. 
Voorts dienst erop te worden  gewezen dat het Parlement op een eventuele verwerping van 
het gemeenschappelijk ontwerp door de Raad binnen 14 dagen dient te reageren alsook onder 
welke voorwaarden amendementen worden geacht te zijn bevestigd.  

Amendement 3

Reglement van het Parlement
Artikel 69 octies (nieuw) (*)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 69 octies (*)
Financiële trialoog

De Voorzitter neemt deel aan de 
vergaderingen die regelmatig op initiatief 
van de Commissie tussen de voorzitters 
van het Europees Parlement, de Raad en 
de Commissie worden bijeengeroepen in 
het kader van de begrotingsprocedures, 
als bedoeld in Titel II, Zesde afdeling van 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie. De Voorzitter neemt 
alle maatregelen die nodig zijn om het 
overleg te bevorderen en de standpunten 
van de instellingen dichter bij elkaar te 
brengen, om de uitvoering van 
voornoemde procedures te 
vergemakkelijken.
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De Voorzitter van het Parlement kan deze 
taak delegeren aan een ondervoorzitter 
met ervaring in
begrotingsaangelegenheden of aan de 
voorzitter van de voor 
begrotingsaangelegenheden bevoegde
commissie.

Or. en

Motivering

Het in het ontwerpverslag voorgestelde nieuwe artikel dient van toepassing te zijn op alle in 
Titel II, Zesde afdeling van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie  
genoemde financiële procedures (uitdrukking die de voorkeur verdient boven "deze titel") en 
niet alleen op de jaarlijkse begrotingsprocedure; dit artikel dient dan ook aan het einde van 
de Titel en niet midden tussen de artikelen betreffende de jaarlijkse begrotingsprocedure te 
staan.


