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ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de herziening van het kaderakkoord tussen het Europees Parlement en de 
Europese Commissie
(2005/...(ACI))

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 10 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap alsmede 
op Verklaring nr. 3 bij de Slotakte van de Intergouvernementele Conferentie die het 
Verdrag van Nice heeft vastgesteld,

– gelet op artikel III-397 van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa,

– gelet op het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de 
Commissie van 5 juli 20001,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 18 november 2004 over de verkiezing van de 
nieuwe Commissie2,

– gezien het besluit van de Conferentie van voorzitters van ...,

– gezien het schrijven van zijn Voorzitter van ...,

– gezien het ontwerpkaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en 
de Commissie (hierna genoemd "het akkoord"),

– gelet op artikel 24, lid 3 en artikel 120, alsmede hoofdstuk XVIII, punt 4 van Bijlage VI 
van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A6-0000/2005),

A. overwegende dat meer democratie in de Europese Unie, waarvan met name de 
ondertekening van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa blijk geeft, 
noopt tot een intensivering van de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de 
Commissie en tot een betere parlementaire controle op het optreden van de uitvoerende 
macht,

B. overwegende dat de investituurprocedure van de huidige Commissie de democratische 
legitimiteit van het institutioneel systeem van de Unie heeft versterkt en de politieke 
dimensie van de betrekkingen tussen beide instellingen heeft geaccentueerd,

C. overwegende dat het voorgelegde nieuwe akkoord deze ontwikkeling weerspiegelt,

D. overwegende dat het akkoord de hieronder aangegeven verduidelijkingen behoeft,

E. overwegende dat het gezien het verloop van de onderhandelingen die hebben geleid tot 

  
1 PB C 121 van 24.4.2001, blz. 122.
2 Aangenomen teksten van die dag: P6_TA(2004)0063.
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een politiek akkoord van belang is dat de interne regelingen in geval van 
onderhandelingen over dergelijke interinstitutionele akkoorden in de toekomst worden 
verbeterd met het oog op een zinvolle behandeling van deze akkoorden door de bevoegde 
commissie(s),

1. is behalve over de betere samenhang en de eenvoudiger structuur van het nieuwe 
ontwerpakkoord verheugd over de volgende positieve punten:

a) de nieuwe bepalingen inzake potentiële belangenconflicten (artikel 2);

b) de afspraken in geval van vervanging van een lid van de Commissie tijdens zijn 
ambtstermijn (artikel 4);

c) de garantie dat de kandidaat-commissarissen in de procedure voor de investituur van 
de Commissie alle relevante informatie zullen verstrekken (artikel 7);

d) de instelling van een regelmatige dialoog op het hoogste niveau tussen de voorzitter 
van de Commissie en de Conferentie van voorzitters (artikel 10);

e) de gemeenschappelijke inventarisatie van de voorstellen en initiatieven van bijzonder 
belang uit het wetgevings- en werkprogramma van de Commissie en het 
interinstitutioneel meerjarenprogramma en de garantie dat het Parlement op voet van 
gelijkheid met de Raad in kennis wordt gesteld van elk optreden van de Commissie 
(artikelen 8 en 12);

f) betere informatie van de Commissie over follow-up en overname van standpunten van 
het Parlement (artikelen 14 en 31);

g) de verstrekking van relevante informatie over de deskundigengroepen van de 
Commissie (artikel 16), met dien verstande dat rekening wordt gehouden met 
paragraaf 2 van dit besluit;

h) de bevestiging van de bepalingen over de betrokkenheid van het Parlement bij 
internationale conferenties en de nieuwe specifieke bepalingen over donorconferenties 
en verkiezingswaarneming (artikelen 19-25), met dien verstande dat gehoor wordt 
gegeven aan het verzoek in paragraaf 4 van dit besluit;

i) de opname in het akkoord (artikel 35) van de toezeggingen die de Commissie heeft 
gedaan in het kader van de uitvoeringsmaatregelen met betrekking tot de sector 
banken, verzekeringen en effecten ("Lamfalussy-procedure") en van het akkoord 
tussen Parlement en Commissie over de toepassing van het "comitologiebesluit"1, 
onder voorbehoud van de opmerkingen in paragraaf 3 van dit besluit;

j) de toezegging van de Commissie om deel te nemen aan de werkzaamheden van het 
Parlement (artikelen 37-39);

  
1 Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening 
van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23).
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k) opname van een clausule ter herziening van het akkoord (artikel 43) bij 
inwerkingtreding van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa;

2. onderstreept het belang dat het hecht aan volledige transparantie over de samenstelling en 
de werkzaamheden van de deskundigengroepen van de Commissie (artikel 16 van het 
akkoord) en verzoekt de Commissie het akkoord in deze geest toe te passen;

3. doet een beroep op de Commissie, in de context van artikel 35 van het akkoord, om de 
bepalingen van Besluit 1999/468/EG toe te passen in de geest van het voorstel voor een 
nieuw besluit dat zij op 11 december 2002 (COM(2002)719) heeft ingediend;

4. vraagt de Commissie, in het kader van de betrokkenheid van delegaties van het Parlement 
aan conferenties en andere internationale onderhandelingen, systematisch bij de Raad 
steun te verlenen aan verzoeken van het Parlement om de aanwezigheid van de leden van 
deze delegaties op interne coördinatievergaderingen van de Unie toe te staan, onder de 
toezegging dat de aan deze bijeenkomsten inherente regels inzake vertrouwelijkheid in 
acht zullen worden genomen;

5. verleent zijn goedkeuring aan het aan dit besluit gehechte akkoord;

6. besluit dit akkoord als bijlage op te nemen in zijn Reglement ter vervanging van de 
bijlagen XIII en XIV;

7. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit met de bijlage te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie alsmede aan de parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

Het herziene ontwerpkaderakkoord tussen het Europees Parlement en de Commissie dat met 
het oog op goedkeuring in de plenaire vergadering door de Conferentie van voorzitters naar 
de Commissie constitutionele zaken is doorverwezen is het vierde akkoord van dit soort 
tussen beide instellingen, na de in 1990 overeengekomen gedragscode, de herziene 
gedragscode in 1995 en het in 2000 gesloten kaderakkoord.

Tegelijkertijd is dit akkoord het eerste dat valt onder artikel 120 (ex art. 55) van het 
Reglement inzake interinstitutionele akkoorden en derhalve het voorwerp van een verslag van 
deze commissie.

Sinds de inwerkingtreding op 1 juli 1987 van de Europese Akte, waarin de 
samenwerkingsprocedure werd ingevoerd, is de rol van het Europees Parlement op 
wetgevingsgebied steeds groter geworden en zijn de betrekkingen met de andere instellingen 
en in de eerste plaats met de Commissie steeds verder geïntensiveerd.

Deze ontwikkeling lag ten grondslag aan de sluiting van de eerste gedragscode tussen het 
Parlement en de Commissie, die destijds werd voorgezeten door Jacques Delors.

Deze code was een van de eerste interinstitutionele akkoorden waarin de betrekkingen tussen 
de instellingen van de toenmalige Europese Gemeenschappen werden geregeld.

In het op 1 november 1993 in werking getreden Verdrag van Maastricht werd de rol van het 
Europees Parlement als medewetgever geconsolideerd door de invoering van de 
medebeslissingsprocedure en werd de politieke band tussen het Parlement en de Commissie 
versterkt door de investituurprocedure.

Met het op 1 mei 1999 in werking getreden Verdrag van Amsterdam werd deze tendens 
verder doorgezet en werd voor beide instellingen de basis gelegd, mede op gang gebracht 
door de omstandigheden die leidden tot het aftreden van de door Jacques Santer voorgezeten 
Commissie, voor de sluiting van een veel ambitieuzer kaderakkoord waarin alle aspecten van 
de betrekkingen worden geregeld.

Het op 1 februari 2003 in werking getreden Verdrag van Nice, maar ook de perspectieven die 
zijn geopend met de ondertekening op 29 oktober 2004 van het Verdrag tot vaststelling van 
een Grondwet voor Europa, in combinatie met de vernieuwing van het Europees Parlement na 
de verkiezingen in 2004 en de op 22 november 2004 aangetreden nieuwe Commissie, zijn 
aanleiding om het akkoord van 2000 te herzien, zoals gevraagd door het Parlement in een 
resolutie van 18 november 2004.

Van de kant van het Parlement zijn de onderhandelingen gevoerd onder auspiciën van de 
Conferentie van voorzitters die de politieke verantwoordelijkheid draagt. De Commissie 
constitutionele zaken is pas op de hoogte gesteld toen de onderhandelingen in de politieke 
eindfase verkeerden. Dit heeft in de discussie in de commissie aanleiding gegeven tot enkele 
kritische kanttekeningen die zijn weerspiegeld in de overwegingen en de inleidende 
paragrafen van de ontwerpresolutie van de rapporteur.
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Het nieuwe akkoord is beter gestructureerd dan het vorige, vooral dankzij de opname in de 
tekst van essentiële onderdelen van de twee bijlagen die voordien waren gewijd aan het 
wetgevingsproces en de informatieverstrekking over internationale overeenkomsten. Alleen 
de oude bijlage 3 over de verstrekking van vertrouwelijke informatie aan het Europees 
Parlement blijft bestaan als bijlage 1 zonder enige wijziging. Daarentegen is een nieuwe 
bijlage 2 toegevoegd met een gedetailleerd tijdschema voor de indiening en follow-up van het 
wetgevings- en werkprogramma van de Commissie.

Deze bijlage moet in de plaats komen van de huidige Bijlage XIV van het Reglement van het 
Europees Parlement waarin een tijdschema is opgenomen dat op 21 januari 2002 door de 
Conferentie van voorzitters is goedgekeurd. De tekst brengt geen grote wijzigingen aan in de 
huidige afspraken, maar legt wel sterker de nadruk op de evaluatie van de uitvoering van het 
lopende programma. Daarentegen wordt in de nieuwe tekst niet langer gewag gemaakt van 
een debat over de "staat van de Unie".

In de preambule van het nieuwe akkoord wordt behalve naar het Verdrag betreffende de 
Europese Unie ook verwezen naar de andere van kracht zijnde verdragen, i.e. het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap en het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap voor atoomenergie. Dit is in juridisch opzicht correcter, aangezien de meeste 
bepalingen in het akkoord voortvloeien uit het EG-Verdrag en niet uit het EU-Verdrag.

Voorts wordt uitdrukkelijk verwezen naar alle interinstitutionele akkoorden en andere teksten 
waarin de betrekkingen tussen beide instellingen worden geregeld, al worden deze helaas niet 
in een voetnoot in de tekst van het akkoord opgesomd1.

  
1 Pro memorie: het gaat om de volgende teksten:

Interinstitutioneel akkoord van 16 december 2003 tussen het Europees Parlement, de Raad van de EU en de Commissie van de Europese
Gemeenschappen, getiteld "Beter wetgeven" (PB C 321 van 31.12.2003).

Interinstitutioneel akkoord van 28 november 2001 tussen het Europees Parlement, de Raad van de EU en de Commissie over een 
systematischer gebruik van de herschikking van besluiten (PB C 77 van 28.3.2002).

Akkoord tussen het Europees Parlement en de Commissie over de wijze van toepassing van Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 
1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (PB L 256 van 
10.10.2000).

Interinstitutioneel akkoord van 25 mei 1999 tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Commissie van de 
Europese Gemeenschappen betreffende de interne onderzoeken verricht door het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) (PB L 
136 van 31.5.1999).

Interinstitutioneel akkoord van 6 mei 1999 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en de 
verbetering van de begrotingsprocedure (PB C 172 van 18.6.1999).

Gedragscode voor de tenuitvoerlegging van de diverse sectoren van het structuurbeleid (2000-2006) door de Commissie (PB C 279 van 
1.10.1999).

Gemeenschappelijke verklaring van 4 mei 1999 van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de wijze van uitvoering van de 
nieuwe medebeslissingsprocedure (artikel 251 VEG) (PB C 148 van 28.5.1999).

Interinstitutioneel Akkoord van 22 december 1998 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de 
gemeenschappelijke richtsnoeren voor de redactionele kwaliteit van de communautaire wetgeving (PB C 73 van 17.3.1999).

Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 voor een versnelde werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten (PB C 102 
van 4.4.1996).

Interinstitutionele Verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over democratie, doorzichtigheid en subsidiariteit (PB 
C 329 van 6.12.1993).
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Daarentegen wordt niet verwezen naar het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor 
Europa (behalve eenmaal in artikel 43 dat dient als herzieningsclausule). Het akkoord wordt 
weliswaar gesloten in het kader van het bestaande recht, maar de preambule had reeds kunnen 
vooruitlopen op de politieke wil die tot uitdrukking is gebracht met de ondertekening van de 
grondwet en in de geest van de grondwet kunnen worden opgesteld.

Onder de verwijzingen naar het Reglement van het Parlement figureren voortaan ook artikel 
120 (interinstitutionele akkoorden) en bijlage VII over de procedure voor de behandeling door 
het Europees Parlement van vertrouwelijke en gevoelige documenten en informatie.

De vermelding dat beide instellingen zich inzetten voor de omzetting en daadwerkelijke 
toepassing van het communautair recht is ook nieuw, ook al komt de inhoud van artikel 36 
overeen met de tekst van de eerste alinea van het huidige punt 13 van bijlage 1.

Tot slot wordt in de voorlaatste overweging gesteld dat het akkoord de bevoegdheden en 
voorrechten van het Parlement, de Commissie en - dit is nieuw - "elke andere instelling of 
elk ander orgaan van de Unie" onverlet laat, waarmee eventuele kritiek van vooral de Raad 
zou moeten worden voorkomen.

In Titel I wordt het toepassingsgebied van het akkoord gedefinieerd ter vervanging, zonder 
fundamentele wijziging, van de huidige "algemene beginselen".

Titel II handelt over politieke verantwoordelijkheid en bevat de belangrijkste wijzigingen ten 
opzichte van het huidige kaderakkoord door de bepalingen inzake belangenconflicten (artikel 
2) samen te voegen met bepalingen inzake de te volgen procedure in geval van vervanging 
van een commissaris tijdens zijn ambtstermijn. In dit verband wil de rapporteur erop wijzen 
dat in deze context uiteraard rekening moet worden gehouden met de hierboven besproken 
voorlaatste overweging van de preambule. De afspraken in verband met de investituur van 
een nieuwe Commissie, die zijn vastgelegd in artikel 99 van het Reglement, worden voortaan 
genoemd in artikel 7 van het akkoord dat de commissarissen verplicht alle relevante 
informatie te verstrekken.

Titel III ("Constructieve dialoog en informatieverspreiding") bevat de twee vorige delen over 
uitbreiding van de constructieve dialoog en politieke samenwerking en informatieverspreiding 
en is onderverdeeld in drie hoofdstukken, (i) algemene bepalingen, (ii) externe betrekkingen, 
uitbreiding en internationale overeenkomsten en (iii) begrotingsuitvoering, waarin ook de 
belangrijkste bepalingen van de huidige bijlage 2 zijn opgenomen.

In het kader van de Conferentie van voorzitters wordt een regelmatige dialoog tussen de twee 
instellingen op het hoogste niveau ingesteld (artikel 10).

Voorts zij gewezen op de nieuwe verplichting voor de Commissie om op verzoek van het 
Parlement haar standpunt kenbaar te maken over initiatieven van de lidstaten ex artikel 34 van 
het EU-Verdrag (artikel 15).

     
Gemeenschappelijke verklaring van 4 maart 1975 van het Europese Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de instelling van een 
procedure van overleg tussen het Europese Parlement en de Raad (PB C 89 van 22.4.1975).
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Alle informatie over de deskundigengroepen van de Commissie en over hun werkzaamheden 
is voortaan gegarandeerd (artikel 16).

Tevens zal de Commissie voortaan de begrotingsautoriteit raadplegen alvorens op 
donorconferenties financiële toezeggingen te doen (artikel 22).

Bovendien zal de Commissie de samenwerking bij verkiezingswaarneming versterken en de 
aan EU-waarnemingsmissies deelnemende delegaties van het Parlement de noodzakelijke 
bijstand verlenen (artikel 23).

Titel IV over samenwerking inzake wetgevingsprocedures en planning bevat hoofdzakelijk de 
inhoud van de huidige bijlage 1 houdende een "specifiek akkoord over het wetgevingsproces" 
en tevens de oude artikelen 2, 5 en 7 en is onderverdeeld in drie hoofdstukken, (i) politiek en 
wetgevingsprogramma van de Commissie en meerjarenprogrammering van de Unie, (ii) 
algemene wetgevingsprocedures en (iii) specifieke wetgevings- en uitvoeringsbevoegdheden 
van de Commissie.

Artikel 27 vloeit voort uit de verplichtingen die zijn aangegaan in het interinstitutioneel 
akkoord "Beter wetgeven" van 16 december 2003 (inzonderheid punt 4, tweede alinea1) en 
loopt alvast vooruit op de tenuitvoerlegging van de laatste zin van lid 1 van artikel I-16 van 
het constitutioneel verdrag ["(De Commissie) neemt de initiatieven tot de jaarlijkse en 
meerjarige programmering van de Unie om interinstitutionele akkoorden tot stand te 
brengen."]

Artikel 35 integreert in het akkoord de toezeggingen die de Commissie heeft gedaan in het 
kader van de tenuitvoerlegging van de "Lamfalussy"-procedure die van toepassing is op 
uitvoeringsmaatregelen in de sector banken, verzekeringen en effecten en verwijst naar het 
bilateraal akkoord tussen Parlement en Commissie2 over de toepassing van het 
"comitologiebesluit" van de Raad van 28 juni 1999.

Titel V handelt over de deelname van de Commissie aan parlementaire werkzaamheden en 
bevat in hoofdzaak het huidige deel over het "verloop van de parlementaire werkzaamheden", 
met de toevoeging dat de parlementaire commissies meer discipline zullen betrachten.

Titel VI tot slot bevat de huidige slotbepalingen met de toevoeging van de reeds genoemde 
clausule (artikel 43), volgens welk het akkoord zal worden herzien na de inwerkingtreding 
van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa (volgens artikel IV-447 in 
beginsel verwacht per 1 november 2006).

Samenvattend kan worden gezegd dat het nieuwe aan de goedkeuring van het Europees 
Parlement voorgelegde kaderakkoord de tekst uit 2000 consolideert en zoals hierboven 

  
1 "De Raad stelt het Europees Parlement tijdig in kennis van het ontwerp van zijn strategisch 
meerjarenprogramma dat hij ter goedkeuring voorlegt aan de Europese Raad. De drie instellingen stellen elkaar 
in kennis van hun respectieve jaarlijkse wetgevingsprogramma's, met het oog op de vaststelling van een 
gemeenschappelijke jaarplanning."
2 PB L 256 van 10.10.2000, blz. 19.
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uiteengezet enkele verbeteringen bevat die de politieke band tussen beide instellingen 
versterken en - in de woorden van Commissievoorzitter Barroso - de "positieve compliciteit" 
weerspiegelen die beide instellingen met elkaar verenigt.
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