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A8-0110/10

Amendement 10
Gerben-Jan Gerbrandy, Sophia in 't Veld
namens de ALDE-Fractie
Verslag
A8-0110/2019
Inés Ayala Sender
Kwijting 2017: Algemene begroting EU – Commissie en uitvoerende agentschappen
(2018/2166(DEC))
Ontwerpresolutie
Paragraaf 194 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie

Amendement
194 bis.
betreurt dat Europese
normen – zoals normen op het gebied van
milieu, levensmiddelenkwaliteit en
veiligheid, dierenwelzijn, privacy,
landbouwsubsidies of regels ter
bestrijding van witwassen – als gevolg van
ontoereikend toezicht door de nationale
autoriteiten vaak niet naar behoren ten
uitvoer worden gelegd of in acht worden
genomen door de lidstaten; herinnert aan
het overzichtsverslag van de Europese
Rekenkamer over de
toezichtverantwoordelijkheden van de
Europese Commissie op het gebied van
tenuitvoerlegging van EU-wetgeving;
dringt er bij de Commissie op aan een
inspectieorgaan van de Unie op te richten
om het toezicht door de Commissie te
versterken en haar bevoegdheden inzake
het toezicht op de tenuitvoerlegging van
de Uniewetgeving uit te breiden teneinde
de naleving van de Uniewetgeving door de
lidstaten beter te monitoren en de
Europese normen waar nodig te
handhaven;
Or. en
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A8-0110/11

Amendement 11
Gerben-Jan Gerbrandy, Sophia in 't Veld
namens de ALDE-Fractie
Verslag
A8-0110/2019
Inés Ayala Sender
Kwijting 2017: Algemene begroting EU – Commissie en uitvoerende agentschappen
(2018/2166(DEC))
Ontwerpresolutie
Paragraaf 194 ter (nieuw)
Ontwerpresolutie

Amendement
194 ter.
wijst erop dat
effectbeoordelingen een onmisbaar
onderdeel van de beleidscyclus vormen;
betreurt dat wetgevingsvoorstellen van de
Commissie niet altijd vergezeld gaan van
een uitvoerige effectbeoordeling; betreurt
voorts dat de Commissie in sommige
gevallen geen rekening heeft gehouden
met de grondrechten; wijst er nogmaals
op dat effectbeoordelingen gebaseerd
moeten zijn op feitenmateriaal, moeten
worden uitgevoerd door een
onafhankelijke partij en te allen tijde in
overeenstemming moeten zijn met de
grondrechten die zijn neergelegd in het
Handvest van de grondrechten;
Or. en
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