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Amendement 1
David Martin
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 63 (József Szájer) en 64 
(David Martin)

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 38 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 38 bis
Verificatie van de eerbiediging van de 

beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid

1. Het Parlement besteedt bij de 
behandeling van een ontwerp van 
wetgevingshandeling met name aandacht 
aan de eerbiediging van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid. 
Uitgezonderd in spoedeisende gevallen als 
bedoeld in artikel 4 van het Protocol 
betreffende de rol van de nationale 
parlementen beëindigt het Parlement de 
eerste lezing niet voor het verstrijken van 
de in artikel 6 van het Protocol 
betreffende de toepassing van de 
beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid bedoelde termijn van acht 
weken.
2. De commissie die bevoegd is voor de 
eerbiediging van het 
subsidiariteitsbeginsel kan aanbevelingen 
doen aan de commissie die bevoegd is 
voor het ontwerp van 
wetgevingshandeling.
3. Indien een nationaal parlement de 
Voorzitter overeenkomstig artikel 3 van 
het Protocol betreffende de rol van de 
nationale parlementen in de Europese 
Unie en artikel 6 van het Protocol 
betreffende de toepassing van de 
beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid een met redenen omkleed 
advies toezendt, wordt dat document naar 
de ten principale bevoegde commissie 
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verwezen en ter informatie toegezonden 
aan de commissie die bevoegd is voor de 
eerbiediging van het 
subsidiariteitsbeginsel. Wanneer het 
Parlement een met redenen omkleed 
advies ontvangt nadat de ten principale 
bevoegde commissie haar verslag heeft 
goedgekeurd, wordt het vóór de stemming 
als zittingsdocument aan alle leden ter 
hand gesteld.
4. Indien met redenen omklede adviezen 
waarin wordt gesteld dat een ontwerp van 
wetgevingshandeling niet strookt met het 
subsidiariteitsbeginsel, ten minste een 
derde vertegenwoordigen van alle 
stemmen die aan de nationale 
parlementen toegedeeld zijn, dan wel een 
kwart in geval van een op grond van 
artikel 76 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie ingediend 
ontwerp van wetgevingshandeling, neemt 
het Parlement geen besluit alvorens de 
indiener van het ontwerp te kennen heeft 
gegeven hoe hij verder te werk wil gaan.
5. Indien, in het kader van de gewone 
wetgevingsprocedure, met redenen 
omklede adviezen waarin wordt gesteld 
dat een voorstel voor een 
wetgevingshandeling niet strookt met het 
subsidiariteitsbeginsel, ten minste een 
gewone meerderheid vertegenwoordigen 
van alle stemmen die aan de nationale 
parlementen toegedeeld zijn, behandelt de 
commissie die bevoegd is voor de 
eerbiediging van het 
subsidiariteitsbeginsel de met redenen 
omklede adviezen van de nationale 
parlementen en doet zij het Parlement 
ofwel de aanbeveling het ontwerp te 
verwerpen omdat het niet met het 
subsidiariteitsbeginsel strookt, ofwel een 
andere aanbeveling, die voorstellen tot 
amendering in verband met de 
eerbiediging van het 
subsidiariteitsbeginsel kan inhouden. Het 
advies van de commissie die bevoegd is 
voor de eerbiediging van het 
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subsidiariteitsbeginsel wordt aan een 
eventuele aanbeveling tot verwerping 
gehecht.
De aanbeveling wordt in het Parlement in 
een debat behandeld en in stemming 
gebracht. Indien een aanbeveling tot 
verwerping met een meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen wordt 
aangenomen, verklaart de Voorzitter de 
procedure voor beëindigd. Wanneer het 
Parlement het ontwerp niet verwerpt,
wordt de procedure voortgezet met 
inachtneming van de door het Parlement 
aangenomen aanbevelingen.

Or. en

(Gedeeltelijk identiek aan amendement 64 van doc. PE 428.234 v02.00 – FDR 791389.  
Schrapping van de zinnen: "De voorzitter van de ten principale bevoegde commissie kan om 

terugverwijzing naar deze commissie verzoeken" derde lid in fine (wijziging 1) en "Een 
dergelijke aanbeveling kan eveneens door een tiende van de leden van het Parlement worden 

gedaan" eerste alinea van lid 5 in fine (wijziging 2);  in plaats hiervan wordt de volgende 
zinsnede uit AM 63 lid 5 ingelast:  "of doet zij een andere aanbeveling, zoals eventuele 
suggesties voor een amendement over de eerbiediging van het subsidiariteitsbeginsel" 

(wijziging 3); lid 6 wordt geschrapt (wijziging 4))

Motivering

Deze wijzigingen zijn alle bedoeld om AM 64 en AM 63 beter op elkaar af te stemmen. 
Wijziging 1 wordt voorgesteld omdat verwezen kan worden naar art. 175 van het Reglement.  
Wijziging 2 is bedoeld om de rol van de bevoegde commissie te versterken. Wijziging 3 geeft 
de bevoegde commissie meer flexibiliteit. Wijziging 4  is gebaseerd op de overweging dat dit 
lid geen verband houdt met de subsidiariteitscontrole die het Parlement op initiatief van de 
nationale parlementen moet uitvoeren.

Amendement 2
David Martin
Compromisamendement ter vervanging van amendement 65 (Elmar Brok)

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 56 – lid 3 – alinea 2

Bestaande tekst Amendement

In geval van terugverwijzing brengt deze 
commissie binnen een door het Parlement 

In geval van terugverwijzing neemt deze 
commissie een besluit over de te volgen 
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vastgestelde termijn van ten hoogste twee 
maanden mondeling of schriftelijk 
opnieuw aan het Parlement verslag uit.

procedure en brengt binnen een door het 
Parlement vastgestelde termijn van ten 
hoogste twee maanden mondeling of 
schriftelijk opnieuw aan het Parlement 
verslag uit.

Or. en

Motivering

Biedt de bevoegde commissie de mogelijkheid om te handelen en eventueel een verslag in te 
dienen.

Amendement 3
David Martin
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 68 (Elmar Brok), 69 (Elmar 
Brok), 70 (Elmar Brok)

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 132 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 132 bis
Samenwerking tussen de commissies

De Voorzitter bevordert in samenwerking 
met de voorzitters van de nationale 
parlementen de instelling van een netwerk 
van overeenkomstige commissies
Binnen dit netwerk kunnen parlementaire 
commissies op eigen initiatief met elkaar 
in contact treden of samenwerken.
De Conferentie van voorzitters legt 
hiervoor de richtsnoeren vast.

Or. en

(Gedeeltelijk identiek aan amendement 68 van doc. PE 428.234 v02.00 – FDR 791389) 

Motivering

Het is noodzakelijk noch gepast de details van de samenwerking tussen de diverse commissies 
in het Reglement vast te leggen.



AM\793066NL.doc 7/7 PE430.308v01-00

NL


