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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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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de 
aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
oprichting van een Europese groepering voor grensoverschrijdende samenwerking 
(EGGS) 
(0000/2006 – C6-0000/2006 – 2004/0168(COD))

(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (0000/2006 – C6-0000/2006),

– gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt1 inzake het voorstel van de 
Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2004)0496)2,

– gezien het gewijzigde voorstel van de Commissie (COM(2006)0094)3,

– gelet op artikel 251, lid 2 van het EG-Verdrag,

– gelet op artikel 67 van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie regionale ontwikkeling
(A6-0000/2006),

1. hecht zijn goedkeuring aan het gemeenschappelijk standpunt;

2. constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het gemeenschappelijk standpunt;

3. verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig 
artikel 254, lid 1 van het EG-Verdrag te ondertekenen;

4. verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle 
procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad 
zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

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

  
1 Aangenomen teksten van 6.7.2005, P6_TA(2005)0280.
2 Nog niet in het PB gepubliceerd.
3 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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TOELICHTING

Doel van het voorstel van de Commissie betreffende de Europese groepering voor 
grensoverschrijdende samenwerking (EGGS) was de versterking en de bevordering van 
grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking ter verwezenlijking van 
sociale, economische en territoriale cohesie. In verband met de problemen die door lidstaten 
en plaatselijke en regionale autoriteiten worden ondervonden bij de tenuitvoerlegging van 
grensoverschrijdende acties, is het noodzakelijk een samenwerkingsinstrument op 
communautair niveau in te voeren dat het mogelijk maakt om binnen het grondgebied van de 
Gemeenschap coöperatieve groeperingen op te richten die rechtspersoonlijkheid bezitten 
(EGGS) en waarop desgewenst een beroep kan worden gedaan.

Het verslag over de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) werd door 
het Europees Parlement in juli 2005 in eerste lezing met algemene stemmen aangenomen. De 
rapporteur stelde voor dit nieuwe instrument een andere naam voor om recht te doen aan drie 
aspecten van de door de Commissie voor de periode 2007-2013 voorgestelde doelstelling van 
nieuwe Europese territoriale samenwerking: grensoverschrijdende, transnationale en 
interregionale samenwerking. Het standpunt van het Europees Parlement volgde 
fundamentele wijzigingen de door de Europese Raad waren voorgesteld en waarbij de rol van 
de lidstaten met name is uitgebreid ten aanzien van de volgende artikelen:

Ø Oprichting van de EGTS (artikel 3, lid 2)
Ø Controle van het beheer van openbare middelen (artikel 3 ter)
Ø Liquidatie, insolventie, staking van betalingen en aansprakelijkheid (artikel 8 bis)

Hoewel ingrijpende wijzigingen zijn aangebracht, is de rapporteur van oordeel dat het 
karakter van de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking gehandhaafd is 
gebleven. Bovendien zal de inwerkingtreding van dit instrument bevorderlijk zijn voor de 
versterking van grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking in de 
Gemeenschap tussen de lidstaten onderling met het oog op de tenuitvoerlegging van 
programma's voor territoriale samenwerking die ofwel door de Gemeenschap worden 
gecofinancierd ofwel zonder financiële bijdrage worden uitgevoerd (artikel 159, derde alinea, 
van het Verdrag).


