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SUGGESTIES

De Commissie juridische zaken meent dat het Verdrag van Lissabon een positieve bijdrage 
levert aan de versterking van haar bevoegdheden, zowel op wetgevend gebied als wat betreft 
de controle op de wetgevende, delegerende en uitvoerende bevoegdheden van de Commissie,
en verzoekt de ten principale bevoegde Commissie constitutionele zaken onderstaande 
suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt dat het Verdrag van Lissabon de nationale parlementen een substantieel 
sterkere rol toebedeelt bij de beoordeling van de naleving van het subsidiariteitsbeginsel 
door de invoering van twee specifieke mechanismen; elk van beide voorziet in een periode 
van acht weken (die de Commissie verplicht is te gunnen) waarin de nationale 
parlementen kunnen reageren op wetgevingsvoorstellen; ten eerste is de Commissie 
verplicht een wetgevingsvoorstel te heroverwegen als één derde van de kamers in de 
parlementen in de EU met redenen omkleed aangeeft dat het voorstel niet in 
overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel is; ten tweede geldt dat als een 
meerderheid van de kamers in de parlementen in de Unie zich met redenen omkleed 
verzet tegen een wetgevingsvoorstel omdat het niet in overeenstemming is met het 
subsidiariteitsbeginsel, zowel het Europees Parlement als de Raad over die kwestie moet 
stemmen voordat het Parlement enige uitspraak in eerste lezing doet over de inhoud van 
het voorstel;

2. meent – gezien het feit dat de bepalingen van het subsidiariteitsprotocol zullen gelden 
voor nieuwe wetgevingsvoorstellen zodra het Verdrag van Lissabon in werking treedt –
dat een passende interne procedure dient te worden opgenomen in het reglement van orde 
van het Parlement om het in staat te stellen snel en doeltreffend uitspraken te doen over de 
subsidiariteitsvraag en te waarborgen dat de met redenen omklede adviezen van de 
nationale parlementen op de juiste wijze in overweging worden genomen zonder dat 
daardoor het wetgevend proces onnodig wordt vertraagd;

3. benadrukt dat de overeenstemming tussen het subsidiariteitsbeginsel en communautaire 
wetgeving krachtens artikel 35 thans tot haar bevoegdheden behoort en meent dat de 
speciale procedure voor subsidiariteit erin zou kunnen bestaan dat de Commissie 
juridische zaken in de plenaire vergadering een specifieke motie indient over eerbiediging 
van het subsidiariteitsbeginsel voordat het voorstel naar de Comités gaat ter voorbereiding 
van de eerste lezing in het Parlement, indien een meerderheid van de nationale 
parlementen zich heeft uitgesproken tegen het voorstel van de Commissie;

4. wijst erop dat het Verdrag van Lissabon een nieuwe wettelijke basis bevat die voorziet in 
een medebeslissingsprocedure met betrekking tot intellectuele-eigendomsrechten doordat 
in artikel 97a van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is bepaald:
“In het kader van de totstandbrenging en de werking van de interne markt stellen het 
Europees Parlement en de Raad, volgens de gewone wetgevingsprocedure, de maatregelen 
vast voor de invoering van Europese titels om een eenvormige bescherming van de 
intellectuele-eigendomsrechten in de hele Unie te bewerkstelligen, en voor de instelling 
van op het niveau van de Unie gecentraliseerde machtigings-, coördinatie- en 
controleregelingen”; betreurt het feit dat eenparigheid van stemmen en eenvoudige 
raadpleging van het Parlement zijn gehandhaafd in de besluitvormingsprocedure ten 
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aanzien van de talenregelingen met betrekking tot intellectuele-eigendomsrechten;

5. meent dat de Commissie deze nieuwe wettelijke basis zou moeten benutten om het idee 
van een octrooi voor de Europese Unie opnieuw naar voren te brengen en de Europese 
wetgeving inzake intellectuele-eigendomsrechten te vervolmaken en te versterken;

6. verwelkomt de nieuwe wettelijk basis die is gelegd in artikel 254a van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie, waarin staat dat “de instellingen, organen 
en instanties van de Unie” bij de vervulling van hun taken steunen “op een open, 
doeltreffend en onafhankelijk Europees ambtenarenapparaat”, omdat hierdoor de basis 
kan worden gelegd voor een verordening betreffende wetgeving inzake administratieve 
procedures voor de Unie;

7. meent dat zo’n verordening met spoed moet worden voorgesteld en spreekt de intentie uit 
al voordat het Verdrag van Lissabon in werking treedt te onderzoeken welke vorm deze 
verordening moet aannemen, rekening houdend met de verschillende wettelijke tradities 
van de lidstaten;

8. wijst erop dat de nieuwe bepalingen in het Verdrag betreffende justitiële samenwerking in 
burgerlijke en strafrechtelijke zaken een wettelijke basis bevatten voor de invoering van 
maatregelen ter ondersteuning van de opleiding van rechters en justitiële medewerkers; is 
van mening dat zulke maatregelen, die moeten worden genomen volgens de 
medebeslissingsprocedure en die zich kunnen uitstrekken tot de aanpassing van de wetten 
en verordeningen van de lidstaten, als een urgente kwestie moeten worden beschouwd in 
het licht van de zorgen die in recente verslagen van de Commissie juridische zaken zijn 
geventileerd;

9. betreurt het dat verdere materiële vooruitgang op het gebied van justitiële samenwerking 
in burgerlijke zaken aanzienlijk zal worden gehinderd door de beperking tot “zaken met 
grensoverschrijdende gevolgen” in artikel 65;

10. verwelkomt de nieuwe procedure voor de benoeming van rechters en advocaten-generaal
van het Hof van Justitie en het Gerecht, zoals voorzien in artikel 224a van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie, krachtens welke het besluit van de 
nationale regeringen moet worden voorafgegaan door een advies over de geschiktheid van 
de kandidaten voor de vervulling van hun taken door een comité van zeven deskundigen,
van wie er één moet worden voorgedragen door het Europees Parlement; meent dat het 
reglement van orde van het Parlement dient te voorzien in een speciale procedure voor de 
benoeming van dit lid van het comité van deskundigen door een besluit van de plenaire 
vergadering op basis van het advies van de verantwoordelijke commissie;

11. meent dat de nieuwe bepalingen inzake rechtshandelingen en de hiërarchie der 
rechtsregels, in het bijzonder de invoering van de gedelegeerde handeling, een beslissende 
bijdrage zullen leveren aan de kwaliteit van de Uniewetgeving; acht het ter bevordering 
van de uitvoering van de bepalingen inzake gedelegeerde handelingen noodzakelijk dat de 
instellingen overeenstemming bereiken over een standaardformulering die in de regel kan 
worden toegepast in wetgevingsvoorstellen; acht het verder noodzakelijk dat zo snel 
mogelijk middels de medebeslissingsprocedure wordt overgegaan tot invoering van een 
verordening betreffende uitvoeringshandelingen op basis van artikel 249c van het Verdrag 
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betreffende de werking van de Europese Unie;

12. meent, omdat er enige tijd nodig zal zijn voor aanpassing aan het nieuwe Verdrag, dat het 
proces van coördinatie tussen het acquis en het recente comitologiebesluit als urgente zaak 
moet worden afgerond voordat het Verdrag van Lissabon in werking treedt; huldigt het 
standpunt dat een nieuwe coördinatie die rekening houdt met gedelegeerde handelingen,
en die meer complex is dan de thans uitgevoerde exercitie, zal moeten plaatsvinden nadat 
het Verdrag in werking is getreden en vertrouwt erop dat de Commissie daartoe de nodige 
voorstellen zal doen; wijst erop dat, hoewel de definitie van gedelegeerde handelingen 
gelijksoortig is aan het concept van ‘quasi-wetgevende handelingen’ waarop de 
verordeningsprocedure met voorbehoud wordt toegepast, de beide concepten niet als 
identiek kunnen worden beschouwd en meent derhalve dat de thans in uitvoering zijnde 
coördinatieprocedure niet mag worden beschouwd als een precedent voor de toekomst;

13. spreekt haar zorg uit over het aanzienlijke aantal codificatieprocedures dat in afwachting 
is van behandeling door de Raad, die hard zal moeten werken om de gecodificeerde 
wetsvoorstellen aan te nemen voordat het nieuwe Verdrag in werking treedt;

14. verwelkomt het feit dat de medebeslissingsprocedure voortaan zal gelden voor het 
personeelsstatuut omdat dit het Parlement in staat stelt op gelijke voet met de Raad deel te 
nemen aan de aanpassing van het statuut; meent dat dit in het bijzonder van belang is voor 
het toekomstige statuut voor de assistenten van de leden, dat het Parlement heeft besloten 
in het leven te roepen.
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