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ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

tot wijziging van het Reglement van het Europees Parlement in verband met het Statuut 
van de leden
(2006/2195 (REG))

Het Europees Parlement,

– onder verwijzing naar het schrijven van zijn Voorzitter van 29 juni 2006 waarvan op 
7 september 2006 kennis is gegeven ter plenaire vergadering,

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

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

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

2. wijst erop dat deze wijzigingen op de eerste dag van de in 2009 beginnende zittingsperiode in 
werking treden;

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

Bestaande tekst Amendementen

Amendement 1
Artikel 8

Artikel 8 Artikel 8

Kosten en vergoedingen Tenuitvoerlegging van het Statuut van de 
leden

Het Bureau regelt de kosten en 
vergoedingen van de leden.

Tenzij anders bepaald, worden de 
regelingen betreffende de 
tenuitvoerlegging van het Statuut van de 
leden van het Europees Parlement door 
het Bureau vastgesteld.

Amendement 2
Artikel 39, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Elk lid kan een voorstel voor een 
communautair besluit in het kader van 
het initiatiefrecht van het Parlement 
krachtens artikel 192 van het EG-Verdrag 
indienen.
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Amendement 3
Artikel 39, lid 1 ter (nieuw)

1 ter. Het voorstel moet worden ingediend 
bij de Voorzitter die het ter behandeling
naar de bevoegde commissie verwijst. 
Voorafgaand aan de verwijzing wordt het 
voorstel in die officiële talen vertaald die 
de voorzitter van de desbetreffende
commissie voor een summiere
behandeling noodzakelijk acht. De 
commissie besluit binnen drie maanden 
na de verwijzing en na de indiener van het 
voorstel te hebben gehoord, over het 
verdere verloop van de procedure.

Amendement 4
Artikel 39, lid 2, inleidende formule

2. Alvorens de procedure van artikel 45 op 
gang te brengen, vergewist de bevoegde 
commissie zich ervan dat een dergelijk 
voorstel om één van de volgende redenen
niet in voorbereiding is: 

2. Alvorens op grond van een voorstel 
overeenkomstig lid 1 ter of op eigen 
initiatief de procedure van artikel 45 op 
gang te brengen, vergewist de bevoegde 
commissie zich er aan de hand van de 
navolgende criteria van dat een dergelijk 
voorstel niet bij de Commissie in 
voorbereiding is: 

Amendement 5
Artikel 150, lid 6, alinea 1

6. Tenzij het Parlement anders beslist, 
kunnen amendementen slechts in stemming 
worden gebracht wanneer zij in alle 
officiële talen zijn vermenigvuldigd en 
rondgedeeld. Indien ten minste veertig 
leden hiertegen bezwaar maken, kan het 
Parlement niet anders beslissen.

6. Tenzij het Parlement anders beslist, 
kunnen amendementen slechts in stemming 
worden gebracht wanneer zij in alle 
officiële talen zijn vermenigvuldigd en 
rondgedeeld. Indien ten minste veertig 
leden hiertegen bezwaar maken, kan het 
Parlement niet anders beslissen.
Het Parlement vermijdt beslissingen die 
ertoe zouden leiden dat leden die een 
bepaalde taal spreken, in onacceptabele 
mate worden benadeeld.

Amendement 6
Bijlage I, artikel 2, alinea 1, letter a) bis (nieuw)

a bis) enige bezoldiging die het lid voor de 
uitoefening van een mandaat in een ander 
parlement ontvangt,
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Amendement 7
Bijlage I, artikel 4

In afwachting van een statuut voor de 
leden van het Europees Parlement dat de 
verschillende nationale regels vervangt,
zijn de leden ter zake van 
vermogensopgaven onderworpen aan de 
verplichtingen uit hoofde van de wetgeving 
van de lidstaat waarin zij gekozen zijn.

De leden zijn ter zake van 
vermogensopgaven onderworpen aan de 
verplichtingen uit hoofde van de wetgeving 
van de lidstaat waarin zij gekozen zijn.

Amendement 8
Bijlage VII, deel C bis (nieuw)

C bis. Persoonlijke belangenconflicten
Met instemming van het Bureau kan een 
lid inzage in een document van het 
Parlement worden geweigerd, indien het 
Bureau na het lid gehoord te hebben tot 
de overtuiging komt dat inzage tot een 
onacceptabele aantasting van de 
institutionele belangen van het Parlement 
of van het openbaar belang zou leiden en 
dat inzage door het lid op grond van in de 
privé-sfeer gelegen en persoonlijke
motieven verlangd wordt.
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TOELICHTING

Amendement 1 - De huidige formulering van artikel 8 van het Reglement is niet afgestemd op 
de juridische situatie na de inwerkingtreding van het Statuut van de leden. Vanaf dat moment 
zijn de regelingen inzake de kosten en vergoedingen van de leden gebaseerd op de artikelen 9 
t/m 23, 27 en 28 van het Statuut van de leden en niet meer op het recht van het Parlement om
overeenkomstig artikel 199 van het EG-Verdrag zijn eigen organisatorische regelingen vast te 
stellen.

Het lijkt echter het meest voor de hand liggend dat uitvoeringsbesluiten ook in het vervolg door 
het Bureau worden genomen. Met de voorgestelde nieuwe formulering van artikel 8 worden 
dienovereenkomstige regelgevende bevoegdheden aan het Bureau overgedragen. De 
overeenkomstig artikel 22, lid 2 aan het Bureau opgedragen taak om besluiten van financiële, 
organisatorische en administratieve aard te nemen over aangelegenheden die de leden betreffen, 
blijft relevant, aangezien het hier om de politieke verantwoordelijkheid voor de 
tenuitvoerlegging van individuele regelingen gaat.
Amendementen 2, 3 en 4 - Met de voorgestelde amendementen wordt beoogd een concrete 
dimensie te geven aan het initiatiefrecht van elk lid, als vastgelegd in artikel 5 van het Statuut, 
om in het kader van het initiatiefrecht van het Parlement een voorstel voor een communautair 
besluit in te dienen. In het Statuut zelf wordt bij dit recht echter een kanttekening geplaatst. Het 
geeft het lid niet de garantie dat zijn wetgevingsvoorstel ter goedkeuring aan de plenaire 
vergadering zal worden voorgelegd. Voor dit recht van het lid kan alleen worden ingestaan als 
het voorstel kan worden behandeld volgens een adequate procedure; een koppeling aan de in 
artikel 39 van het Reglement vastgelegde procedure lijkt dan ook raadzaam.
Het lijkt dan ook zinvol om wetgevingsvoorstellen van afzonderlijke leden naar de bevoegde 
commissie te verwijzen met het oog op een eerste summiere behandeling. Om het individuele 
initiatiefrecht tegen mogelijke uitholling te beschermen, dient een nauwkeurige termijn te 
worden vastgesteld waarbinnen de commissie een besluit neemt over het verdere verloop van de 
procedure en dient de indiener van het voorstel in de gelegenheid te worden gesteld om zijn 
argumenten toe te lichten en hierover te discussiëren alvorens wordt besloten de raadplegingen af 
te sluiten zonder advies uit te brengen.

Aan het recht van een lid om zijn voorstel voor een communautair besluit in een officiële taal 
van zijn keuze in te dienen mag gelet op artikel 138 van het Reglement niet worden getornd. De 
vertaling van zulke voorstellen in alle officiële talen zou echter leiden tot een overschrijding van 
de beschikbare financiële middelen en aanleiding kunnen geven tot misbruik van het 
initiatiefrecht, ten einde vertalingen van bepaalde passages van de tekst te krijgen.
De vertaling van zulke voorstellen dient dan ook te worden beperkt tot een beperkt aantal 
officiële talen, die een summiere behandeling in de bevoegde commissie mogelijk maken en die 
- gezien de uiteenlopende werksituaties in de commissies - in overleg met de respectieve
voorzitters worden gekozen.
Wanneer aldus het individuele initiatiefrecht wordt gegarandeerd, lijkt het volkomen terecht dat 
voor de opstelling van een verslag over een wetgevingsvoorstel niet alleen het besluit van de 
bevoegde commissie vereist is, zoals reeds in het Reglement wordt bepaald, maar ook de 
toestemming van de Conferentie van voorzitters, want het lijkt niet erg waarschijnlijk dat een 
verslag in het Parlement de in artikel 192 ven het EG-Verdrag vereiste gekwalificeerde 
meerderheid behaalt, als de meerderheid van de fractievoorzitters niet eens heeft ingestemd met 
de hoofdlijnen ervan.

Amendement 5 - Artikel 7 van het Statuut van de leden geeft de leden recht op vertaling van de 
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documenten van het Parlement in alle officiële talen en op vertolking van mondelinge 
tussenkomsten in alle andere officiële talen. 
Deze statutaire rechten worden in het kader van artikel 138 van het Reglement gewaarborgd. In 
de leden 3 en 4 van deze bepaling heeft het Parlement in zoverre gebruik gemaakt van zijn 
bevoegdheid om uitvoeringsbepalingen vast te stellen dat vertolking in commissie- en 
delegatievergaderingen beperkt wordt tot de reële behoeften. Deze beperkingen doen geen 
afbreuk aan het fundamentele recht van elk lid op gebruik van zijn eigen taal en zijn bijgevolg 
verenigbaar met de bepalingen van het Statuut. De overgangsbepaling van artikel 139 met 
uitzonderingen op het beginsel van volledige meertaligheid in geval van onvermijdelijke 
personele onderbezetting van de talendiensten werd in december 2006 door het Parlement 
opnieuw bekeken en met tweeëneenhalf jaar verlengd. Aangezien het om een 
uitzonderingsregeling gaat, is van strijdigheid met artikel 7 van het Statuut van de leden geen 
sprake. De regeling wordt aan een nieuw onderzoek onderworpen, zodra voldoende praktische 
ervaringen voorhanden zijn en uiterlijk aan het einde van deze zittingsperiode. 
Een zekere aanpassing van artikel 150 van het Reglement lijkt opportuun omdat het stemming
over niet vertaalde amendementen mogelijk maakt wanneer minder dan 40 leden hiertegen 
bezwaar maken. Voorkomen moet worden dat leden die een bepaalde taal spreken benadeeld 
worden, wanneer er geen uitzonderingsredenen zijn als bedoeld in artikel 139. Het komt 
namelijk in het Europees Parlement voor dat bepaalde talen regelmatig door minder dan 40 
sprekers worden gesproken. Het zou niet verenigbaar zijn met het recht op het gebruik van de 
eigen taal, als de bezwaren van zo'n groep leden herhaaldelijk genegeerd zouden worden.

Het zou erg gecompliceerd zijn om een gedetailleerde regeling voor dit probleem uit te werken. 
Bovendien zou de toepassing ervan omslachtige bureaucratische procedures vereisen. Derhalve 
wordt voorgesteld aan artikel 150, lid  6 van het Reglement een zin met een algemene strekking 
toe te voegen, in de hoop dat het Parlement bij zijn beslissingen unilaterale discriminatie zal 
vermijden.
Amendement 6 - Voor het in artikel 9 van het Statuut vastgelegde recht van de leden op 
bezoldiging geldt één uitzondering: de bezoldiging die een lid voor de uitoefening van een 
mandaat in een ander parlement ontvangt, wordt op de bezoldiging in mindering gebracht. Om 
de tenuitvoerlegging van deze bepaling te vergemakkelijken dienen de in Bijlage I vastgelegde 
opgaveverplichtingen te worden uitgebreid tot deze situatie, ook al heeft een en ander eigenlijk 
geen grote praktische betekenis, zoals hieronder wordt uiteengezet. 
Een dubbel mandaat in het Europees Parlement en in een nationaal parlement zal bij de 
inwerkingtreding van het Statuut van de leden in juli 2009 op grond van de wijzigingen van de 
Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van 
rechtstreekse algemene verkiezingen1, waartoe op 25 juni en 23 september 2002 werd besloten, 
niet meer mogelijk zijn.

De bepaling betreffende het in mindering brengen kan aldus uitsluitend bij bezoldiging voor 
mandaten in regionale parlementen worden toegepast, voor zover een dubbel mandaat niet door 
nationale regelgeving van de lidstaten wordt uitgesloten.
Het is aan het Bureau om in de uitvoeringsbepalingen bij het Statuut duidelijk aan te geven waar 
de scheiding ligt tussen een parlementair mandaat en andere politieke functies (gemeenteraad, 
districtsraad). 

Amendement 7 - In het Statuut van de leden is geen enkele verplichting opgenomen om opgave 
te doen van het vermogen.

  
1 PB L 283 van 21.10.2002, blz. 1, met name artikel 1, lid 7, onder b).
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Eventuele verplichtingen op grond van bepalingen in de nationale wetgeving (b.v. in nationale 
kieswetten) blijven van toepassing.
In de voorgestelde wijziging wordt met deze situatie rekening gehouden. 

Amendement 8 - De bepaling in artikel 5, lid 3 van het Reglement komt overeen met het in 
artikel 6, lid 1 van het Statuut van de leden verankerde recht van elk lid op inzage van alle 
stukken die in het bezit zijn van het Parlement; hiervoor gelden echter de in leden 2 t/m 4 
genoemde beperkingen. Bestudering van Bijlage VII betreffende de behandeling van 
vertrouwelijke stukken leidt tot de conclusie dat er een lacune in de regelgeving is, aangezien het 
daarin uitsluitend om stukken gaat, die door andere instellingen aan het Parlement zijn 
overgelegd. Voor dit soort stukken (b.v. gevoelige gegevens van de Raad op het gebied van het 
veiligheids- en defensiebeleid) is de regelgeving onder secties A en B van deze bijlage adequaat 
en toereikend. Deze bepalingen gelden echter niet voor stukken van het Parlement zelf. Voor 
zulke stukken geldt de algemene regel van het Statuut van de leden, namelijk dat de leden recht 
op inzage hebben in alle stukken, met uitzondering van persoonlijke stukken en afrekeningen. Er 
zijn echter uitzonderingsgevallen denkbaar, waarin het gerechtvaardigd lijkt dat het Parlement 
door toevoeging van een sectie C in Bijlage VII met de nodige omzichtigheid van het in het 
Statuut van de leden gemaakte voorbehoud gebruik maakt.

Als het Europees Parlement overeenkomstig Verordening nr. 1049/2001 het publiek de toegang 
tot een van zijn eigen stukken kan weigeren, kan en mag dit in de regel geen afbreuk doen aan 
het recht op inzage van een lid. Een regeling lijkt echter gepast voor uitzonderingsgevallen, 
waarin, in geval van belangenconflicten, het Parlement aanzienlijke schade zou kunnen worden 
berokkend, wanneer een lid om privé- of persoonlijke redenen inzage in bepaalde stukken zou 
kunnen verlangen. De beslissing over de vraag of eventuele aantasting van de belangen van de 
instelling beperking van het inzagerecht van een lid rechtvaardigen, dient voorbehouden te 
blijven aan het Bureau. 
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