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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie juridische zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. onderstreept het belang van een horizontale aanpak van het Parlement wat betreft de 
uitvoeringsbevoegdheden voor het MFK;

2. wijst erop dat de delegatie van wetgevingsbevoegdheden aan de Commissie belangrijke 
politieke en strategische implicaties heeft; onderstreept met betrekking tot de 
wetgevingsvoorstellen voor het MFK dat elementen zoals doelstellingen, prioriteiten en 
financiële toewijzingen in algemene zin, indien zij niet in het basisbesluit zijn opgenomen, 
bij gedelegeerde handelingen moeten worden vastgesteld1;

3. laakt de houding van de Raad en de Commissie die gedelegeerde handelingen in 
wetgevingsvoorstellen systematisch trachten te vermijden; verzoekt de Raad en de 
Commissie zich te houden aan de artikelen 290 en 291 VWEU met betrekking tot het 
duidelijke onderscheid tussen gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen; 
herinnert eraan dat het Parlement de geldigheid van het EURES-besluit2 op het gebied van 
werkgelegenheid en sociale zaken voor het Hof van Justitie heeft aangevochten om zijn 
prerogatieven te verdedigen;

4. onderstreept dat het de exclusieve bevoegdheid van het Parlement is om te beslissen welke 
niet-essentiële onderdelen van het basisbesluit al dan niet via bevoegdheidsdelegatie 
moeten worden geregeld; erkent dat het bij de delegatie van bevoegdheden omzichtig te 
werk moet gaan, teneinde zijn prerogatieven te vrijwaren en de transparantie van het 
EU-wetgevingsproces te verzekeren;

5. meent dat in het kader van de aanpassing van voormalige comitologiebesluiten, 
maatregelen die voordien onder de regelgevingsprocedure met toetsing vielen, moeten 
worden omgezet in gedelegeerde handelingen en niet in uitvoeringshandelingen; dringt er 
bij de Commissie op aan deze aanpassing te bespoedigen;

6. meent dat de geldende termijn voor de toetsing van uitvoeringshandelingen te kort is en 
het Parlement dus niet naar behoren toezicht kan houden op uitvoeringsbesluiten;

7. onderstreept dat de transparantie bij de indiening en voorbereiding van gedelegeerde 
handelingen moet worden verbeterd.

                                               
1 Notulen van de vergadering van de Conferentie van voorzitters van 15 november 2012, op basis van de brief 
van 25 oktober 2012 van de heer Lehne, voorzitter van de Conferentie van voorzitters, aan de Voorzitter van het 
Europees Parlement.
2 PB L 328 van 28.11.2012, blz. 21, Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 26 november 2012 tot uitvoering 
van Verordening (EU) nr. 492/2011 van het Europees Parlement en de Raad voor wat betreft het tot elkaar 
brengen en de compensatie van aanbiedingen van en aanvragen om werk, en een nieuwe opzet van Eures. 


