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SUGGESTIES 

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

juridische zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1.  is ingenomen met het op 19 mei 2015 aangenomen pakket maatregelen inzake betere 

regelgeving dat ervoor moet zorgen dat de EU-wetgeving de belangen van de burgers 

beter dient; is ingenomen met de opneming van een grondigere uitleg over hoe het 

wetgevingsvoorstel voldoet aan de wettelijke verplichtingen van subsidiariteit en 

evenredigheid in het pakket maatregelen inzake betere regelgeving; is echter van mening 

dat materiële en vereenvoudigde criteria vereist zijn om een coherente preventieve 

evaluatie uit te voeren van de subsidiariteit en evenredigheid van EU-wetgeving en om 

vast te stellen of er sprake is van een schending van de beginselen van subsidiariteit en 

evenredigheid; 

2. steunt een sterkere, efficiëntere EU; benadrukt echter dat het pakket maatregelen inzake 

betere regelgeving moet worden gebruikt om gedegen Europese wetgeving te creëren voor 

kwesties waarbij werkelijke vooruitgang en meerwaarde het best kunnen worden bereikt 

op Europees niveau en niet mag leiden tot een passieve Europese houding; 

3. wijst er nogmaals op dat ieder voorstel van de Commissie vergezeld gaat van een 

toelichting waarin onder meer wordt vermeld hoe het initiatief strookt met de beginselen 

van subsidiariteit en evenredigheid; 

4. benadrukt met klem dat effectbeoordelingen een belangrijk middel zijn om ervoor te 

zorgen dat de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid worden nageleefd en om de 

verantwoordingsplicht te bevorderen; moedigt de Commissie aan meer aandacht te 

besteden aan subsidiariteit en evenredigheid bij het uitvoeren van effectbeoordelingen in 

het kader van de richtsnoeren inzake betere regelgeving; 

5. benadrukt dat voor de vaststelling van rechtshandelingen een grote meerderheid in de 

Raad – samengesteld uit de nationale ministers van alle lidstaten, die politieke 

verantwoording verschuldigd zijn aan hun nationale parlementen – vereist is, en dat dit 

nog een manier is waarop het subsidiariteitsbeginsel volledig in acht wordt genomen; 

6. wijst op de afname van het aantal van nationale parlementen ontvangen gemotiveerde 

adviezen in 2014; neemt kennis van het standpunt van de Commissie dat dit geenszins een 

afspiegeling is van een tanende belangstelling van deze parlementen, maar mogelijk te 

wijten is aan de afname van het aantal wetgevingsvoorstellen van de Commissie 

(aangezien het aantal gemotiveerde adviezen in verhouding tot het aantal 

Commissievoorstellen niet is veranderd), maar ook een afspiegeling kan zijn van het feit 

dat het niet-naleven van het beginsel van subsidiariteit zelden een probleem vormt; 

moedigt de nationale parlementen evenwel aan om actiever deel te nemen aan het 

Europese debat en om de onderlinge samenwerking verder te versterken; roept de 

Commissie op om de kwaliteit van haar toelichtingen inzake subsidiariteit en haar 

betrokkenheid bij de gemotiveerde adviezen te verbeteren; 

7. stelt bovendien vast dat in 2014 slechts 15 kamers een gemotiveerd advies hebben 

uitgebracht en dat daarmee ten opzichte van 2013 sprake is van een afname in de 
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deelname van circa 50 % van de in totaal 41 kamers; 

8. is ingenomen met het feit dat alle EU-instellingen in 2014 een actieve rol hebben gespeeld 

bij de controle van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid in overeenstemming 

met artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie; is ingenomen met het feit dat 

de politieke dialoog tussen de Commissie en de nationale parlementen werd verbeterd, 

onder andere door de verschillende bezoeken van leden van de Commissie aan nationale 

parlementen; 

9. merkt evenwel op dat de meeste adviezen van nationale parlementen afkomstig zijn van 

slechts enkele nationale kamers; moedigt de andere kamers aan een grotere rol te spelen in 

het Europese debat; 

10. is evenwel van mening dat het van belang is de nationale en regionale parlementen te 

ondersteunen met informatie-uitwisselingsinstrumenten, zoals de opzet van een 

elektronisch platform dat door de burgers van de Unie kan worden geraadpleegd; 

benadrukt dat er een mechanisme moet worden ontwikkeld voor het vergroten van de 

deelname van de nationale parlementen aan het EU-wetgevingsproces, waarbij de 

bevoegdheden van elke instelling en het subsidiariteitsbeginsel echter volledig in acht 

worden genomen, met name omdat het aantal in 2014 van de nationale parlementen 

ontvangen gemotiveerde adviezen ongewijzigd is gebleven in verhouding tot het aantal 

Commissievoorstellen; 

11. moedigt dan ook interparlementaire samenwerking aan om de rol van de nationale 

parlementen in het EU-wetgevingsproces te versterken; benadrukt dat er beter gebruik 

dient te worden gemaakt van de interparlementaire instrumenten die ter beschikking staan 

van de nationale parlementen, zoals de Conferentie van parlementaire commissies voor 

Unieaangelegenheden, de interparlementaire vergaderingen van het Europees Parlement 

en de Interparlementaire Conferentie over het gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid en het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid; 

12. is daarom van mening dat het van belang is de nationale parlementen beter voor te lichten 

over hun specifieke rol in de Europese besluitvorming en het gebruik van IPEX verder te 

promoten, dat de uitwisseling van informatie gemakkelijker maakt; herinnert eraan dat de 

openbare raadplegingen, die geregeld door de Commissie worden georganiseerd, een 

informatiebron kunnen vormen maar grotendeels ongebruikt blijven door de leden van de 

nationale parlementen; 

13. roept de nationale parlementen en het Europees Parlement op om efficiënter met elkaar 

samen te werken, onder andere door informele contacten tussen EP-leden en nationale 

parlementsleden over specifieke beleidsgebieden; 

14. neemt kennis van het verzoek van een aantal nationale parlementen om verlenging van de 

termijn van acht weken waarbinnen zij een gemotiveerd advies kunnen indienen 

overeenkomstig artikel 6 van het Protocol betreffende de toepassing van de beginselen 

van subsidiariteit en evenredigheid; is van mening dat de termijn van acht weken 

waarover de nationale en regionale parlementen beschikken flexibel moet worden 

geïnterpreteerd, zodat de nationale parlementen actiever kunnen deelnemen aan het 

Europese debat; is van mening dat de deelname van de nationale parlementen aan 

Europese aangelegenheden sinds de vaststelling van het Verdrag van Lissabon aanzienlijk 
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is toegenomen, onder meer door hun regelmatige contacten met andere nationale 

parlementen; moedigt de nationale parlementen sterk aan om de rol, die hen via de 

bestaande Verdragen werd toebedeeld, ten volle te benutten; 

15. wijst er nogmaals op dat de nationale parlementen bovendien te allen tijde in het kader 

van de overlegprocedure of de politieke dialoog de mogelijkheid hebben om via een 

advies aan de Commissie bezwaren inzake subsidiariteit kenbaar te maken; 

16. is van mening dat de Commissie op passende wijze moet reageren op het verzoek van een 

aantal nationale kamers om een sterkere subsidiariteitscontroleprocedure; beveelt aan het 

netwerk van vertegenwoordigers van nationale parlementen verder te gebruiken in het 

bewustmakingsproces op het gebied van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid 

en om de werking van IPEX te verbeteren; steunt het verzoek van een aantal nationale 

kamers om een prominentere rol te mogen vervullen via het voorstel dat de Commissie 

moet reageren op nationale parlementen die een gele kaart trekken; is tegelijkertijd van 

mening dat het wenselijk is het standpunt van de Commissie te kennen over het idee van 

een "groene kaart". 

 



 

PE571.437v02-00 6/6 AD\1092868NL.doc 

NL 

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE 

Datum goedkeuring 20.4.2016    

Uitslag eindstemming +: 

–: 

0: 

22 

1 

0 

Bij de eindstemming aanwezige leden Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Kostas Chrysogonos, 

Richard Corbett, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón 

Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Jo Leinen, Morten 

Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Paulo Rangel, György 

Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Tapardel, 

Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski 

Bij de eindstemming aanwezige vaste 

plaatsvervangers 

Max Andersson, Gerolf Annemans, David McAllister, Andrej 

Plenković, Cristian Dan Preda 

Bij de eindstemming aanwezige 

plaatsvervangers (art. 200, lid 2) 

Axel Voss 

 
 


