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7.3.2018 A8-0041/51 

Amendement  51 

 

namens de ALDE-Fractie 

Gérard Deprez 

 

Verslag A8-0041/2018 

Gérard Deprez 

Hervorming van het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie 

2017/2053(INI) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 5 bis. benadrukt dat het Parlement 

slechts zal instemmen met het komende 

MFK als de Raad en de Commissie zich 

ertoe verbinden om bij de volgende 

Verdragswijziging artikel 311 van het 

VWEU te wijzigen met het oog op het 

waarborgen van pariteit tussen de Raad 

en het Parlement wat hun 

verantwoordelijkheden inzake een stijging 

van de ontvangsten betreft; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/52 

Amendement  52 

 

namens de ALDE-Fractie 

Gérard Deprez 

 

Verslag A8-0041/2018 

Gérard Deprez 

Hervorming van het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie 

2017/2053(INI) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 5 ter. verzoekt de Raad en de Commissie 

om zich in het kader van een toekomstige 

Verdragsherziening achter de eis van het 

Parlement te scharen om artikel 311 

VWEU te wijzigen, teneinde de rol van het 

Parlement in de procedure voor de 

vaststelling van eigen middelen te 

versterken; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/53 

Amendement  53 

 

namens de ALDE-Fractie 

Gérard Deprez 

 

Verslag A8-0041/2018 

Gérard Deprez 

Hervorming van het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie 

2017/2053(INI) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

7. herinnert eraan dat het Verdrag van 

Lissabon nieuwe bepalingen bevat met 

betrekking tot de uitvoeringsmaatregelen 

voor het stelsel van eigen middelen en erin 

voorziet dat de Raad, na goedkeuring door 

het Parlement, met gekwalificeerde 

meerderheid van stemmen een verordening 

kan vaststellen; betreurt echter dat diverse 

uitvoeringsbepalingen, met name die 

inzake de berekening van de bni-middelen, 

nog steeds in het EMB staan; pleit daarom 

voor een vlottere goedkeuringsprocedure 

voor het EMB, dat volgens de gewone 

wetgevingsprocedure zou moeten worden 

vastgesteld, m.a.w. stemming bij 

gekwalificeerde meerderheid in de Raad 

en medebeslissing met het Parlement; 

herinnert eraan dat de Europese Raad 

ingevolge artikel 48, lid 7, VEU, een 

besluit kan nemen waardoor handelingen 

die niet onder de gewone 

wetgevingsprocedure vallen, toch kunnen 

worden behandeld volgens die procedure, 

die nog altijd veel democratischer en 

transparanter is; verzoekt de Europese 

Raad dat mechanisme onverwijld in gang 

te zetten; 

7. herinnert eraan dat het Verdrag van 

Lissabon nieuwe bepalingen bevat met 

betrekking tot de uitvoeringsmaatregelen 

voor het stelsel van eigen middelen en erin 

voorziet dat de Raad, na goedkeuring door 

het Parlement, met gekwalificeerde 

meerderheid van stemmen een verordening 

kan vaststellen; betreurt echter dat diverse 

uitvoeringsbepalingen, met name die 

inzake de berekening van de bni-middelen, 

nog steeds in het EMB staan; pleit daarom 

voor een vlottere goedkeuringsprocedure 

voor het EMB; verzoekt de Raad en de 

Commissie om zich in het kader van een 

toekomstige Verdragsherziening achter de 

eis van het Parlement te scharen om 

artikel 311 VWEU te wijzigen, teneinde de 

rol van het Parlement in de procedure 

voor de vaststelling van eigen middelen te 

versterken; 

Or. en 

 


