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ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

tot wijziging van artikel 81 van het Reglement van het Europees Parlement
(2008/2027(REG))

Het Europees Parlement,

– gelet op het Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement en de 
Commissie over de modaliteiten voor de toepassing van Besluit 1999/468/EG van 
de Raad van 28 juni 1999, als gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG, tot vaststelling 
van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden

– gelet op de artikelen 120, 201 en 202 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A6-0000/2008),

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.

Amendement 1

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 81 - lid 4 – letter (a) 

Bestaande tekst Amendement

4.    Indien de door de Commissie beoogde 
uitvoeringsmaatregelen onder de 
regelgevingsprocedure met toetsing vallen, 
is lid 3 niet van toepassing en worden de 
leden 1 en 2 als volgt aangevuld: 
(a) de termijn voor toetsing gaat in, zodra 
het ontwerp van maatregelen in alle 
officiële talen aan het Parlement is 
voorgelegd; 

4.    Indien de door de Commissie beoogde 
uitvoeringsmaatregelen onder de 
regelgevingsprocedure met toetsing vallen, 
is lid 3 niet van toepassing en worden de 
leden 1 en 2 als volgt aangevuld: 
(a) de termijn voor toetsing gaat in, zodra 
het ontwerp van maatregelen in alle 
officiële talen aan het Parlement is 
voorgelegd. Wanneer kortere termijnen 
gelden (artikel 5 bis, lid 5, letter b) van 
Besluit 1999/468/EG) en in geval van 
dwingende urgente redenen (artikel 5 bis, 
lid 6 van Besluit 1999/468/EG), gaat de 
termijn voor toetsing, behoudens bezwaar 
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van de voorzitter van de parlementaire 
commissie, in op de datum van ontvangst 
door het Parlement van het definitieve 
ontwerp van uitvoeringsmaatregelen in de 
talenversies waarin het aan de leden van 
het overeenkomstig Besluit 1999/468/EG 
ingestelde comité is voorgelegd. In dit 
geval is artikel 138 niet van toepassing.

Or. en

Motivering

The amendment adapts the Rules of Procedure to the Interinstitutional Agreement between 
the European Parliament and the Commission on procedures for implementing Council 
Decision 1999/468 EC laying down the procedures for the exercise of implementing powers 
conferred on the Commission, namely its paragraph 16. , where for the Regulatory procedure 
with scrutiny it is foreseen that the time-limit for scrutiny by the two branches of the 
legislature exceptionally starts to run when Parliament receives the final draft implementing 
measures in the language versions submitted to the members of the comitology- committee 
and not in all official languages. By virtue of the Council decision 1999/468, such 
abbreviations of time-limits are exceptionally admissible when they are foreseen in the basic 
act adopted in codecision by Parliament and Council and justified on grounds of efficiency or 
on imperative grounds of urgency. Where these conditions are not fulfilled, the Chair of the 
parliamentary committee concerned can object and thus return to the normal procedure.
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