
PR\722954NL.doc PE402.934v02-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie constitutionele zaken

2007/2266(REG)

13.5.2008

ONTWERPVERSLAG
tot wijziging van artikel 121 van het Reglement van het Europees Parlement
betreffende het beroep bij het Hof van Justitie
(2007/2266(REG))

Commissie constitutionele zaken

Rapporteur: Costas Botopoulos



PE402.934v02-00 2/9 PR\722954NL.doc

NL

PR_REG

INHOUD

Blz.

ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT ..............................................3

TOELICHTING .....................................................................................................................5

TOELICHTING..........................................................................................................................5



PR\722954NL.doc 3/9 PE402.934v02-00

NL

ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

tot wijziging van artikel 121 van het Reglement van het Europees Parlement betreffende 
het beroep bij het Hof van Justitie
(2007/2266(REG))

Het Europees Parlement,

– gezien het schrijven van zijn Voorzitter van 26 september 2007,

– gelet op de artikelen 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 121 – lid 4 (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

4. De Voorzitter dient na raadpleging van 
de bevoegde commissie, namens het 
Parlement, opmerkingen in of komt 
tussenbeide bij de communautaire 
rechterlijke instanties.
Indien de Voorzitter voornemens is af te 
wijken van het advies van de bevoegde 
commissie, stelt hij de Conferentie van 
Voorzitters hiervan op de hoogte.
Indien de Conferentie van Voorzitters van 
mening is dat er geen reden bestaat 
opmerkingen in te dienen of tussenbeide 
te komen bij het Hof van Justitie in een 
zaak die betrekking heeft op de 
interpretatie van de geldigheid van een 
wet die door het Parlement en de Raad 
gezamenlijk is goedgekeurd, wordt de 
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kwestie onverwijld aan de plenaire 
vergadering voorgelegd.
Indien nodig ter eerbiediging van de door 
het Hof van Justitie vastgestelde 
termijnen kan de Voorzitter bij wijze van 
conservatoire maatregel optreden. In dat 
geval dient de in dit lid voorziene 
procedure onverwijld in werking te 
worden gesteld.

Or. fr
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TOELICHTING

ACHTERGROND

1. In zijn schrijven van 26 september 2007 heeft de voorzitter van de Commissie 
juridische zaken een voorstel aan de voorzitter van de Commissie constitutionele 
zaken voorgelegd over de interpretatie van artikel 121 van het Reglement van het 
Parlement. In dit schrijven verzocht de heer Gargani om opheldering door de 
Commissie constitutionele zaken over de kwestie of dit artikel en met name lid 3 
uitsluitend betrekking heeft op beroepen die het Parlement instelt bij het Hof van 
Justitie of dat de interpretatie ook opmerkingen en tussenkomst van het Parlement bij 
het Hof omvat. 

2.  Artikel 121: Beroep bij het Hof van Justitie luidt als volgt:
1. Binnen de in de Verdragen en in het Statuut van het Hof van Justitie gestelde 
termijnen voor beroep door de instellingen van de Europese Unie of door natuurlijke 
of rechtspersonen, onderwerpt het Parlement de communautaire wetgeving en de 
uitvoeringsmaatregelen aan een onderzoek, teneinde na te gaan of de Verdragen, met 
name wat de rechten van het Parlement betreft, volledig zijn geëerbiedigd. 

2. De bevoegde commissie brengt, zo nodig mondeling, verslag uit aan het Parlement 
ingeval zij vermoedt dat het Gemeenschapsrecht is geschonden. 

3. De Voorzitter stelt overeenkomstig de aanbeveling van de bevoegde commissie bij 
het Hof van Justitie beroep in namens het Parlement. 

Hij kan aan het begin van de volgende vergaderperiode het besluit over handhaving 
van het beroep aan het Parlement voorleggen. Indien het Parlement zich met een 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen tegen het beroep uitspreekt, trekt hij het 
beroep in.

Indien de Voorzitter, tegen de aanbeveling van de bevoegde commissie in, beroep 
instelt, legt hij aan het begin van de volgende vergaderperiode het besluit over 
handhaving van het beroep aan het Parlement voor.

REIKWIJDTE VAN DE INTERPRETATIE

3. De titel van artikel 121 luidt "Beroep bij het Hof van Justitie", terwijl lid 3 
uitdrukkelijk verwijst naar beroepen die bij het Hof worden ingesteld door de 
Voorzitter namens het Parlement. Artikel 121, lid 3 is van toepassing wanneer het 
Parlement een beroep instelt bij het Hof van Justitie. In dit geval treedt de Voorzitter 
op grond van een aanbeveling van de Commissie juridische zaken op. Indien de 
Voorzitter besluit geen gevolg te geven aan een dergelijk advies, moet de zaak voor 
een definitief besluit worden voorgelegd aan de plenaire vergadering, hoewel de 
Voorzitter een voorlopig besluit kan nemen. 

4. Wanneer het Parlement aangeklaagde is in een geding voor het Hof, is het duidelijk 
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dat de Voorzitter het standpunt van het Parlement moet verdedigen in 
overeenstemming met artikel 19, lid 4 van het Reglement, dat hem de bevoegdheid 
verleent het Parlement in rechtszaken te vertegenwoordigen. 

5. Er zijn ook andere soorten beroepen die bij het Hof van Justitie worden ingesteld, in 
de loop waarvan het Parlement er belang bij kan hebben tussenbeide te komen op 
opmerkingen in te dienen, overeenkomstig de bepalingen in het statuut van het Hof. 
Dit is met name het geval bij inleidende procedures waarbij de geldigheid van het 
rechtsbesluit wordt betwist en in het bijzonder wanneer dit besluit gemeenschappelijk 
door het Parlement en Raad is goedgekeurd door middel van codecisie. In de 
bestaande praktijk wordt in dergelijke gevallen de Commissie juridische zaken 
geraadpleegd over de relevantie van het indienen van opmerkingen bij het Hof van 
Justitie, waarbij de Voorzitter van het Parlement het definitieve besluit neemt in het 
kader van de bevoegdheden die hem door artikel 19, lid 4 worden toegekend.

6. .In bovengenoemd schrijven suggereert de voorzitter van de Commissie juridische 
zaken artikel 121, lid 3 zodanig te interpreteren dat het niet alleen beroepen omvat die 
door het Parlement worden ingesteld, maar ook opmerkingen en tussenkomst in zaken 
die bij het Hof in behandeling zijn. In de praktijk zou dit betekenen dat in gevallen 
waarin verschil van mening bestaat tussen de Voorzitter en de Commissie juridische 
zaken, de Voorzitter niet alleen het besluit over het al dan niet handhaven van een 
beroep, maar ook het besluit over het al dan niet indienen van opmerkingen of het 
tussenbeide komen bij het Hof, naar de plenaire vergadering zou verwijzen. Naar de 
opvatting van de Commissie juridische zaken wordt een dergelijke interpretatie 
gerechtvaardigd door het feit dat in de Engelse en de Duitse versie van artikel 21 de 
algemene term "proceedings" in de titel wordt gebruikt (anders dan de Franse en 
andere taalversies waarin wordt gesproken van "beroep").

OVERWEGINGEN VAN DE RAPPORTEUR

7. De rapporteur is van mening dat de verwarring die ontstaan is door de verschillende 
vertalingen van de titel van artikel 121 ("proceedings", "Verfahren", "recours", 
"ricorsi", enz.) geen betrekking heeft op lid 3 waar de term "action" in alle talen gelijk 
wordt vertaald ("beroep", "Klage", "recours", enz.). Voorts dient erop te worden 
gewezen dat artikel 121 in de beide eerste leden het volgende bepaalt: "het Parlement 
onderwerpt de communautaire wetgeving en de uitvoeringsmaatregelen aan een 
onderzoek, teneinde na te gaan of de Verdragen, met name wat de rechten van het 
Parlement betreft, volledig zijn geëerbiedigd" en "De bevoegde commissie brengt, zo 
nodig mondeling, verslag uit aan het Parlement ingeval zij vermoedt dat het 
Gemeenschapsrecht is geschonden" en daarmee duidelijk is over gevallen waarin het 
Parlement besluit een beroep voor het Hof in te stellen, bijvoorbeeld een verzoek tot 
nietigverklaring, om zijn voorrechten te verdedigen en ervoor te zorgen dat de 
communautaire wetgeving in overeenstemming is met de verdragen. 

8. Om bovengenoemde redenen acht de rapporteur het niet te rechtvaardigen de 
reikwijdte van de terminus technicus "action" ("beroep", "recours", "Klage", "ricorso") 
die gebruikt wordt in artikel 121, lid 3, uit te breiden, alleen omdat in sommige 
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vertalingen van de titel van het artikel de betekenis van de term in bredere zin is 
gebruikt  Het is duidelijk dat de reikwijdte van lid 3 beperkt is tot beroepen die door 
het Parlement worden ingesteld. Artikel 121, lid 3 kan dus niet ruim worden 
geïnterpreteerd zodat ook opmerkingen en tussenkomst van het Parlement bij het Hof 
eronder zouden vallen, welke acties een andere kwaliteit hebben.

9. Aangevoerd kan worden dat er desondanks een legitieme reden is om een specifieke 
procedure in te stellen ten aanzien van het besluit of het Parlement opmerkingen 
indient of tussenbeide komt bij het Hof, in gevallen waarin de Voorzitter en de 
bevoegde commissie het oneens zijn. Algemeen wordt er van uitgegaan dat wanneer 
het Parlement een rechtsbesluit heeft goedgekeurd, het verantwoordelijk is voor het 
verdedigen van de geldigheid ervan voor het Hof van Justitie. Dit beginsel is 
verankerd in een schrijven van 10 december 1997 van de voorzitter van de Commissie 
juridische zaken en burgerlijke vrijheden, de heer Willy de Clercq aan de Voorzitter 
van het Europees Parlement, de heer José Maria Gil-Robles, waarin de criteria werden 
vastgelegd waaraan het Europees Parlement zich moet houden bij het nemen van een 
besluit of het indienen van opmerkingen bij een inleidende procedure die betrekking 
heeft op een rechtsbesluit dat is goedgekeurd via codecisie. Volgens het beginsel dat 
daarbij is vastgelegd, moet het Parlement opmerkingen indienen bij inleidende 
procedures wanneer de geldigheid van een besluit in twijfel wordt getrokken, maar 
treedt het niet op bij een procedure over de interpretatie van een rechtsbesluit.

10.  De rapporteur kent niettemin twee gevallen waarin de Commissie juridische zaken de 
Voorzitter heeft geadviseerd de geldigheid van een via codecisie goedgekeurd besluit 
niet voor het Hof van Justitie te verdedigen. In beide gevallen heeft de Voorzitter 
besloten in beroep te gaan ondanks de aanbevelingen van de bevoegde commissie: 

- In 1999 heeft Voorzitter José Maria Gil-Robles besloten opmerkingen in te dienen 
bij het Hof van Justitie ter verdediging van de geldigheid van Richtlijn 98/43/EG van 
6 juli 1998 van het Europees Parlement en de Raad over de onderlinge aanpassing van 
de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten op het gebied van 
reclame en sponsering voor tabaksproducten.

- In 2005 heeft Voorzitter Josep Borrell-Fontelles besloten voor het Hof van Justitie de 
geldigheid te verdedigen van Richtlijn 2001/97/EG van 4 december 2001 van het 
Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 91/308/EEG van de Raad  
over het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van
geld.

11. In beide gevallen is het besluit van de Voorzitter ontleend aan de ontstane praktijk de 
geldigheid te verdedigen van rechtsbesluiten die zijn goedgekeurd via codecisie, in 
overeenstemming met de criteria die zijn vastgesteld door de Commissie juridische 
zaken. Er zij op gewezen dat hoewel lid 3 van artikel 121 toen het tweede geval zich 
voordeed al van kracht was, de Voorzitter de plenaire vergadering niet heeft gevraagd 
zijn besluit te bevestigen; dit lid werd correct geïnterpreteerd als uitsluitend
verwijzende naar beroepen die door de Voorzitter worden ingesteld namens het 
Parlement.
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12. De rapporteur verkeert niet in de positie de juridische overwegingen te evalueren die 
in bovenstaande gevallen een rol hebben gespeeld bij het besluit van de bevoegde
commissie de Voorzitter te adviseren geen opmerkingen in te dienen. Hij is van 
mening dat in beginsel het Parlement de geldigheid van zijn besluiten behoort te 
verdedigen in gevallen die voor het Hof van Justitie komen, in overeenstemming met 
het wettigheidsvermoeden en het beginsel van loyale samenwerking met de 
medewetgever (de Raad).

13. De rapporteur is echter van mening dat in uitzonderlijke gevallen het Parlement 
gemachtigd zou kunnen worden een ander standpunt dan in de codecisieprocedure in 
te nemen, mits er sprake is van een belangrijke verandering in de 
rechtsomstandigheden (bijvoorbeeld hervorming van het Verdrag, inwerkingtreding 
van het Handvest van de grondrechten, jurisprudentie) waardoor een besluit 
onverenigbaar wordt met het primair recht van de Unie. Een dergelijk besluit zou van 
kracht blijven zoals het is goedgekeurd onder het vroegere rechtskader, maar het 
Parlement dat geen initiatiefrecht heeft, zou dit niet zodanig kunnen wijzigen dat het 
compatibel wordt met de nieuwe juridische omstandigheden. Aangevoerd kan worden 
dat het Parlement in een dergelijk geval legitieme redenen heeft om te besluit geen 
opmerkingen in te dienen of tussenbeide te komen bij het Hof1.

14. Gezien het feit dat in het Reglement momenteel niet gesproken wordt over de interne 
procedure die het Parlement dient te volgen wanneer besloten wordt of het al dan niet 
adequaat is opmerkingen in te dienen of tussenbeide te komen wanneer sprake is van 
meningsverschillen tussen de Voorzitter en de Commissie juridische zaken, is de
rapporteur van mening dat er twee kwesties zijn waarover de Commissie 
constitutionele zaken een standpunt moet bepalen. Is het beter de kwestie door middel 
van interpretatie op te lossen en zonder meer te bevestigen dat de Voorzitter van het 
Parlement volgens de bestaande praktijk het recht heeft een besluit te nemen dat ingaat 
tegen de aanbeveling van de bevoegde commissie? Als er echter de voorkeur aan zou 
moeten worden gegeven de kwestie te regelen door een aanvulling op artikel 121, aan 
welk orgaan dient dan het beslissingsrecht te worden verleend en onder welke 
procedure? 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

15. De rapporteur wijst er andermaal op dat het Parlement,  ter eerbiediging van het 
legaliteitsbeginsel en ter bescherming van zijn eigen geloofwaardigheid als 
medewetgever, slechts in uitzonderlijke omstandigheden en dan nog slechts op grond 
van degelijke juridische overwegingen in staat mag worden gesteld om tijdens de 
inleidende procedure een ander standpunt in te nemen dan tijdens de 
codecisieprocedure.

16. Het is duidelijk dat artikel 121, lid 3 in de huidige vorm alleen betrekking heeft op 

                                               
1 In dit verband zij gewezen op artikel 34 van het Reglement dat het volgende bepaalt: Het Parlement besteedt bij 
de behandeling van een wetgevingsvoorstel met name aandacht aan de eerbiediging van de grondrechten en in 
het bijzonder aan de conformiteit van de wetgeving met het Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie, de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid en de rechtsstaat.
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"beroepen" die door het Parlement worden ingediend en geen betrekking heeft op 
"opmerkingen" of "tussenkomst" in gerechtelijke procedures. Indien het artikel in de 
huidige vorm blijft bestaan, moet de rapporteur de commissie voorstellen een 
expliciete interpretatie goed te keuren in het kader waarvan de bevoegdheid om 
opmerkingen in te dienen of tussenbeide te komen altijd bij de Voorzitter van het 
Parlement zou berusten.

17. Om redenen van volledigheid en rechtszekerheid meent de rapporteur dat een nieuw lid 
aan artikel 121 moet worden toegevoegd om in het Reglement de bestaande praktijk op 
te nemen dat de Voorzitter namens het Parlement en op aanbeveling van de Commissie 
juridische zaken opmerkingen indient of tussenbeide komt bij het Hof. In het nieuwe 
lid moet ook worden vastgelegd welke procedure moet worden gevolgd bij verschil 
van mening tussen de Voorzitter en de bevoegde commissie. 

18. De rapporteur is van opvatting dat bij verschil van mening het besluit dient te worden 
genomen middels een procedure die grotere democratische legitimiteit waarborgt. De 
rapporteur stelt, gezien de aard van de zaak, voor dat het besluit in eerste instantie dient 
te worden verwezen naar de Conferentie van voorzitters, een orgaan dat de 
krachtsverhoudingen in het Parlement als geheel weerspiegelt en voorts in een positie 
is de kwestie op haar juridische merites te behandelen na de diverse opvattingen te 
hebben gehoord en het advies van de juridische dienst van het Parlement te hebben 
meegewogen. Indien de Conferentie van voorzitters tot de slotsom komt dat het 
Parlement geen opmerkingen dient in te dienen noch tussenbeide dient te komen bij het 
Hof om de geldigheid van een via codecisie tot stand gekomen rechtsbesluit te 
verdedigen, moet de kwestie worden verwezen naar de plenaire vergadering. De leden 
van het Parlement moeten alle ter zake doende stukken en informatie tot hun 
beschikking hebben, zodat zij deze kwestie grondig kunnen onderzoeken en een besluit 
kunnen nemen1.

19. De rapporteur meent dat in uitzonderlijke gevallen waarin de Commissie juridische 
zaken niet in de positie verkeert een advies uit te brengen binnen de termijn die gesteld 
wordt door het statuut van het Hof van Justitie, het Parlement in de gelegenheid moet 
zijn om zonder voorafgaand overleg, opmerkingen in te dienen of tussenbeide te 
komen in zaken voor het Hof. Dit zou vooral het geval kunnen zijn bij de onlangs 
ingevoerde spoedprocedure in de Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, 
die met ingang van 1 maart 2008 in werking is getreden en die voorziet in een kortere 
periode voor het indienen van schriftelijke opmerkingen. In dergelijke gevallen kan de 
raadpleging van de bevoegde commissie in een later stadium plaatsvinden en dient de 
Voorzitter de opmerkingen in te trekken indien de plenaire vergadering daartoe 
besluit.

                                               
1 De rapporteur is van mening dat in beroepen waarin het Parlement bij wijze van uitzondering besluit de 
geldigheid van een rechtsbesluit dat zowel door het Parlement als de Raad is goedgekeurd, niet te verdedigen, 
het besluit kan worden genomen door de meerderheid van de leden van het Parlement. Dit zou in 
overeenstemming met de stemvoorwaarden die gelden wanneer het Parlement het gemeenschappelijk standpunt 
van de Raad verwerpt of wijzigt, krachtens artikel 251 van het EG-Verdrag. Gezien het feit dat toepassing van de 
absolutemeerderheidsregel niet mogelijk zou zijn onder artikel 198 van het Verdrag, stelt de rapporteur een 
buitengewone procedure voor waarin de kwestie in eerste instantie wordt verwezen naar de Conferentie van 
voorzitters, een orgaan dat het meerderheidsstandpunt van de leden van het Parlement weerspiegelt, terwijl het 
definitieve besluit wordt genomen door de plenaire vergadering, het hoogste orgaan van het Parlement.
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