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BESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 9 november 2011
tot wijziging van haar reglement van orde
(2011/737/EU, Euratom)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie,
Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie, en met name artikel 249,
Gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen
schap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis,
Gezien haar besluit 2010/138/EU, Euratom van 24 februari
2010 tot wijziging van haar reglement van orde (1),
Gezien het besluit van de voorzitter van de Commissie
C(2011)8000 van 27 oktober 2011,
BESLUIT:

Artikel 1
Aan artikel 12 van het reglement van orde van de Commissie
wordt een nieuw punt 5 toegevoegd, dat als volgt luidt:
„5.
Ieder lid van de Commissie dat een schriftelijke pro
cedure op het gebied van de coördinatie van en het toezicht
op het economisch en het begrotingsbeleid van de lidstaten,
meer bepaald in de eurozone, wil opschorten, richt daartoe
een met redenen omkleed verzoek tot de voorzitter; in dat
verzoek moeten op basis van een onpartijdige en objectieve
evaluatie van het tijdstip, de structuur, de overwegingen of
het resultaat van het voorgestelde besluit, de betreffende ele
menten van het ontwerpbesluit uitdrukkelijk worden aange
geven.

(1) PB L 55 van 5.3.2010, blz. 60.

Als de voorzitter de redenen niet gegrond acht en als het
verzoek tot opschorting wordt gehandhaafd, kan hij de op
schorting weigeren en besluiten dat de schriftelijke procedure
wordt voortgezet; in dat geval verzoekt de secretaris-generaal
de andere leden van de Commissie om hun standpunt om
zich ervan te vergewissen dat het in artikel 250 van het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vast
gestelde quorum wordt geëerbiedigd. De voorzitter kan even
eens het punt ter goedkeuring op de agenda van de volgende
vergadering van de Commissie plaatsen.”.
Artikel 2
Aan artikel 23 van het reglement van orde van de Commissie
wordt een nieuw punt 5 bis toegevoegd, dat als volgt luidt:
„5 bis.
Het directoraat-generaal dat met economische en
financiële zaken is belast, moet worden geraadpleegd over
alle initiatieven betreffende of met een mogelijk effect op
de groei, het concurrentievermogen of de economische stabi
liteit in de Europese Unie of in de eurozone.”.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking
ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 9 november 2011.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO

