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BEKNOPTE MOTIVERING

Artikel 291 van het WEU-Verdrag bepaalt dat, wanneer juridisch bindende handelingen van de 
Unie volgens eenvormige voorwaarden moeten worden uitgevoerd en er 
uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie worden toegekend, de controle op de uitoefening 
van die uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie alleen bij de lidstaten ligt. Daartoe leggen 
het Europees Parlement en de Raad volgens de gewone wetgevingsprocedure in een verordening 
vooraf de voorschriften en algemene beginselen vast die van toepassing zijn op de wijze waarop 
de lidstaten die controle uitoefenen. Artikel 291 van het WEU-Verdrag is duidelijk: de controle 
op de uitoefening van uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie moet uitsluitend in handen 
van de lidstaten liggen. Dat betekent niet dat het Parlement op geen enkele wijze kan ingrijpen, 
mocht de uitoefening van uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie haaks staan op de 
intentie van de wetgever. Het Parlement behoudt namelijk de mogelijkheid om op elk moment 
tijdens de procedure voorafgaand aan de goedkeuring van uitvoeringsmaatregelen – en ook na 
afloop daarvan – opmerkingen aan de Commissie toe te zenden, en het kan ook in elke fase een 
resolutie aannemen om de Commissie te wijzen op mogelijke problemen rond 
ontwerpuitvoeringsmaatregelen, ondanks het feit dat de tekst van het Commissievoorstel geen 
uitdrukkelijke verwijzing bevat. Tevens kan het Parlement, blijkens het arrest van het Hof van 
Justitie in zaak C-403/051, in gevallen waarin de Commissie niet naar behoren rekening 
houdt met de opmerkingen en zorgen van het Parlement, altijd bij het Hof een beroep tot 
nietigverklaring instellen als het van mening is dat de Commissie haar bevoegdheden heeft 
overschreden. Daarmee blijven de prerogatieven van het Parlement als medewetgever volledig 
intact. Wil het Parlement evenwel ten volle en tijdig gebruik kunnen maken van zijn 
prerogatieven, is het van het grootste belang dat de Commissie het Parlement actief op de hoogte 
houdt van alle ontwerpmaatregelen, gewijzigde ontwerpmaatregelen en definitieve 
ontwerpmaatregelen die zij uit hoofde van artikel 291 van het WEU-Verdrag wil goedkeuren. 
Daarom zou de Commissie zulke ontwerpmaatregelen, gewijzigde ontwerpmaatregelen en 
definitieve ontwerpmaatregelen, zodra zij beschikbaar komen, formeel aan het Europees 
Parlement moeten toezenden. Deze toezending moet een aanvulling zijn op de verplichting die 
voor de Commissie geldt met betrekking tot de verstrekking van informatie via het 
comitologieregister. Tenslotte moet het Parlement, gezien de specificiteit en de politieke 
gevoeligheid van uitvoeringshandelingen die in het kader van de instrumenten voor externe 
financiële steun moeten worden goedgekeurd, in de gelegenheid worden gesteld om, de praktijk 
volgend die met de dialoog over democratische controle is ontstaan, een bijdrage te leveren in 
het proces voorafgaande aan de inhoudelijke invulling van de ontwerpuitvoeringshandelingen in 
het kader van de instrumenten voor externe financiële steun.

AMENDEMENTEN

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie juridische 
zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

                                               
1 PB C 315 van 22.12.2007, blz. 8.
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Nadat het betrokken comité 
advies heeft uitgebracht, dient de 
Commissie de ontwerpmaatregelen, 
eventuele gewijzigde versies van die 
ontwerpmaatregelen en de definitieve 
ontwerpmaatregelen formeel aan het 
Europees Parlement toe te zenden, zodra 
zij beschikbaar komen.

Motivering

Het is van fundamenteel belang dat de Commissie het Parlement actief op de hoogte houdt van 
alle ontwerpmaatregelen, gewijzigde ontwerpmaatregelen en definitieve ontwerpmaatregelen die 
zij uit hoofde van artikel 291 van het WEU-Verdrag wil goedkeuren.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 ter) Met betrekking tot 
uitvoeringshandelingen in het kader van 
de instrumenten voor externe financiële 
steun dient het Europees Parlement door 
de Commissie te worden geraadpleegd in 
de periode voorafgaande aan de indiening 
van ontwerpen van dergelijke 
handelingen of eventuele gewijzigde 
versies van zulke handelingen.

Motivering

Gezien de specificiteit en de politieke gevoeligheid van uitvoeringshandelingen die in het kader 
van de instrumenten voor externe financiële steun moeten worden goedgekeurd, dient de 
Commissie, de praktijk volgend die met de dialoog over democratische controle is ontstaan, het 
Parlement te raadplegen in de periode voorafgaande aan de indiening van 
ontwerpuitvoeringshandelingen in het kader van de instrumenten voor externe financiële steun.
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Het Europees Parlement en de 
Raad kunnen naar eigen inzicht en 
onafhankelijk van elkaar de Commissie in 
elk stadium van de procedure 
opmerkingen doen toekomen over de 
ontwerpmaatregelen, eventuele gewijzigde 
versies van die ontwerpmaatregelen en de 
definitieve ontwerpmaatregelen, nadat het 
betrokken comité advies heeft uitgebracht.

Motivering

Voor de duidelijkheid moet er nog eens op worden gewezen dat Parlement en Raad als 
medewetgevers onafhankelijk van elkaar altijd de mogelijkheid hebben om op elk moment in de 
procedure voorafgaande aan de goedkeuring van uitvoeringsmaatregelen opmerkingen aan de 
Commissie toe te zenden als zij dat passend achten.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) Het Europees Parlement en de 
Raad kunnen onafhankelijk van elkaar op 
elk moment na de goedkeuring van de 
uitvoeringsmaatregelen opmerkingen over 
die maatregelen aan de Commissie doen 
toekomen.

Motivering

Voor de duidelijkheid moet er nog eens op worden gewezen dat Parlement en Raad als 
medewetgevers onafhankelijk van elkaar altijd de mogelijkheid hebben om opmerkingen aan de 
Commissie toe te zenden, zelfs nadat de uitvoeringsmaatregelen zijn goedgekeurd.



PE441.196v02-00 6/9 AD\819668NL.doc

NL

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Uitvoeringshandelingen in het kader van 
de instrumenten voor externe financiële 

steun
Wanneer de Commissie 
uitvoeringshandelingen in het kader van 
de instrumenten voor externe financiële 
steun goedkeurt, raadpleegt zij het 
Europees Parlement in de periode 
voorafgaande aan de indiening van 
ontwerpen van dergelijke handelingen of 
eventuele gewijzigde versies van zulke 
handelingen, zodat zij aan het relevante 
comité worden voorgelegd voor advies uit 
hoofde van artikel 4 of artikel 5.

Motivering

Gezien de specificiteit en de politieke gevoeligheid van uitvoeringshandelingen die in het kader 
van de instrumenten voor externe financiële steun moeten worden goedgekeurd, moet het 
Parlement in de gelegenheid worden gesteld om, de praktijk volgend die met de dialoog over 
democratische controle is ontstaan, een bijdrage te leveren in het proces van inhoudelijke 
invulling van ontwerpuitvoeringshandelingen in het kader van de instrumenten voor externe 
financiële steun.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Nadat het betrokken comité uit hoofde 
van artikel 4 of artikel 5 advies heeft 
uitgebracht, zendt de Commissie de 
ontwerpmaatregelen, eventuele gewijzigde 
versies van die ontwerpmaatregelen en de 
definitieve ontwerpmaatregelen formeel 
aan het Europees Parlement toe, zodra zij 
beschikbaar komen.
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Motivering

Het is van fundamenteel belang dat de Commissie het Parlement actief op de hoogte houdt van 
alle ontwerpmaatregelen, gewijzigde ontwerpmaatregelen en definitieve ontwerpmaatregelen die 
zij uit hoofde van artikel 291 van het WEU-Verdrag wil goedkeuren. Deze informatieplicht is een 
aanvulling op de verplichting die voor de Commissie geldt met betrekking tot de verstrekking 
van informatie via het comitologieregister.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie houdt een register bij van 
de werkzaamheden van het comité waarin 
volgende gegevens zijn opgenomen:

1. Naast het nakomen van de in lid -1 
bedoelde informatieplicht houdt de 
Commissie een register bij van de 
werkzaamheden van het comité waarin de 
volgende gegevens zijn opgenomen:

Motivering

Het is van fundamenteel belang dat de Commissie het Parlement actief op de hoogte houdt van 
alle ontwerpmaatregelen, gewijzigde ontwerpmaatregelen en definitieve ontwerpmaatregelen die 
zij uit hoofde van artikel 291 van het WEU-Verdrag wil goedkeuren. Deze informatieplicht dient 
in elk geval een aanvulling te vormen op de verplichting die voor de Commissie geldt met 
betrekking tot de verstrekking van informatie via het comitologieregister.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter e bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) de standpunten van de 
vertegenwoordigers van de lidstaten, en de 
overwegingen die aan die standpunten ten 
grondslag liggen,

Motivering

De standpunten van de vertegenwoordigers van de lidstaten moeten toegankelijk zijn voor het 
Europees Parlement (waarvan alle zittingen en commissievergaderingen openbaar zijn).
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Europees Parlement en de Raad 
hebben toegang tot de in lid 1 bedoelde 
gegevens.

2. Het Europees Parlement, de Raad en de 
nationale parlementen hebben toegang tot 
de in lid 1 bedoelde gegevens.

Motivering

Vloeit voort uit de amendementen 6 en 7. Het is van fundamenteel belang dat de Commissie het 
Parlement actief op de hoogte houdt van alle ontwerpmaatregelen, gewijzigde 
ontwerpmaatregelen en definitieve ontwerpmaatregelen die zij uit hoofde van artikel 291 van het 
WEU-Verdrag wil goedkeuren. Deze informatieplicht dient in elk geval een aanvulling te vormen 
op de verplichting die voor de Commissie geldt met betrekking tot de verstrekking van informatie 
via het comitologieregister.
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