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ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

tot wijziging van artikel 201 van het Reglement van het Europees Parlement
(2006/2192(REG))

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel tot wijziging van zijn Reglement B6-0166/2006,

– gelet op de artikelen 201 en 202 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A6-0000/2007),

1. besluit onderstaande wijziging in zijn Reglement op te nemen;

2. wijst erop dat deze wijziging op de eerste dag van de eerstvolgende vergaderperiode in 
werking treedt;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie

Bestaande tekst Amendementen

Amendement 1
Artikel 201, lid 1

1. Bij twijfel over de toepassing of de 
interpretatie van het Reglement kan de 
Voorzitter, ongeacht reeds hierover 
genomen besluiten, de zaak voor 
onderzoek naar de bevoegde commissie 
verwijzen.

1. Bij twijfel over de toepassing of de 
interpretatie van het Reglement kan de 
Voorzitter de zaak voor onderzoek naar de 
bevoegde commissie verwijzen.

Naar aanleiding van een beroep op het 
Reglement overeenkomstig artikel 166 
kan de Voorzitter de zaak eveneens naar 
de bevoegde commissie verwijzen.

Commissievoorzitters kunnen hiertoe 
overgaan indien tijdens de 
werkzaamheden van de commissie twijfel 
ontstaat die daarmee verband houdt. 
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TOELICHTING

De voorzitter van de Commissie constitutionele zaken, Giuseppe Gargani heeft op 9 maart 
2006 een voorstel gedaan tot wijziging van artikel 201, Toepassing van het Reglement, in die 
zin dat Commissievoorzitters onder bepaalde omstandigheden vragen over de interpretatie 
van het Reglement kunnen verwijzen naar de daarvoor verantwoordelijke commissie, teneinde
zich in de toekomst aan een gezaghebbend richtsnoer te kunnen oriënteren. Tot dusverre 
beschikt alleen de Voorzitter van het Parlement over deze bevoegdheid.

De heer Gargani wijst er terecht op dat de Commissievoorzitters bij de uitoefening van hun 
werkzaamheden voortdurend het Reglement toepassen en derhalve interpreteren. Een deel van 
deze werkelijkheid wordt weerspiegeld in artikel 186 dat een groot aantal artikelen in het 
Reglement die betrekking hebben op plenaire vergaderingen van toepassing verklaart in de 
commissies. Eén van de bepalingen die van toepassing is verklaard, artikel 165, lid 5 biedt de 
Commissievoorzitter reeds nu de mogelijkheid om over te gaan tot verwijzing van een zaak 
die als punt van orde aan de bevoegde commissie is voorgelegd. Deze mogelijkheid is echter 
beperkt tot kwesties die ter sprake komen in commissievergaderingen, terwijl de behoefte aan 
verduidelijking van het Reglement vaak optreedt bij kwesties als samenwerking tussen 
commissies en de rol die het Parlement speelt tijdens de plenaire vergaderingen en in de 
parlementaire commissies, enz.

Het lijkt de juiste oplossing voor dit probleem de Commissievoorzitters, door middel van een 
wijziging van artikel 201, zoals voorgesteld in dit verslag, een meer algemene bevoegdheid te 
verlenen om te vragen om een interpretatie van het Reglement. Deze bevoegdheid zou dan 
beperkt blijven tot vragen die zich voordoen tijdens de werkzaamheden van de commissies of 
daarmee verband houden. De bevoegdheid als geheel van de Voorzitter in het kader van dit 
artikel blijft intact.

Tegelijkertijd kan de tekst van artikel 201 in twee opzichten worden verbeterd:
De huidige tweede alinea van lid 1 kan worden geschrapt omdat die artikel 166, lid 5, derde 
zin, overlapt, die precies hetzelfde doel en hetzelfde effect heeft.
De zin "ongeacht  reeds hierover genomen besluiten" lijkt onnodig omdat het vanzelf spreekt 
dat eerder door de Voorzitter genomen besluiten inzake de toepassing van het Reglement hun 
geldigheid niet verliezen door een latere interpretatie. Deze opvatting komt ook tot uiting in 
hetzelfde artikel, lid 6, in de volgende bewoordingen: "deze interpretatie geldt als precedent 
bij de latere toepassing en interpretatie van de betrokken artikelen" (onderstreping van de 
rapporteur).
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9.3.2006

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN
HET EUROPEES PARLEMENT (B6-0166/2006)

ingediend overeenkomstig artikel 202 van het Reglement

door Giuseppe Gargani

Wijziging van artikel 201

REGLEMENT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Bestaande tekst Amendementen

Amendement 1
Artikel 201, lid 1bis (nieuw)

1 bis. De commissievoorzitters kunnen 
zaken die betrekking hebben op de 
interpretatie van dit Reglement en 
voortvloeien uit de uitoefening door de 
commissies van de bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden die hun door het 
Reglement worden toegekend, naar de 
bevoegde commissie verwijzen.

Or. fr

Motivering

De Commissie- en delegatievoorzitters worden geacht bij de uitoefening van hun taak het 
Reglement toe te passen en te interpreteren. Daarom zouden ze het recht moeten hebben om 
zaken die voortvloeien uit de uitoefening door commissies en delegaties van de bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden die hun door het Reglement worden toegekend, te verwijzen naar 
het bevoegde orgaan, in casu de Commissie constitutionele zaken. Een dergelijke maatregel 
zou helpen de uniformiteit bij de toepassing van het Reglement en de rechtszekerheid binnen 
het parlementaire stelsel van regelingen, te waarborgen.

Een precedent voor dit voorstel kan worden gevonden in artikel 166 van het Reglement, dat, 
ingevolge artikel 186 van toepassing is in de commissies. Lid 5 van dat artikel, dat betrekking 
heeft op punten van orde, luidt: "hij kan daarbij de kwestie aan de bevoegde commissie 
voorleggen"(hij = de Voorzitter).


