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Amendement 1
Christofer Fjellner

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) de 
exclusieve bevoegdheid van de Unie op het 
gebied van gemeenschappelijk 
handelsbeleid heeft uitgebreid; deze omvat 
nu niet alleen alle aspecten van handel 
maar ook rechtstreekse buitenlandse 
investeringen; benadrukt dat het Parlement 
nu volledig bevoegd is om samen met de 
Raad wetgevingsbesluiten te nemen 
evenals besluiten over de goedkeuring van 
handels- en investeringsovereenkomsten; 
merkt op dat sinds de inwerkingtreding 
van het VWEU, het Parlement een 
toegewijde en verantwoordelijke 
medewetgever is gebleken en dat de
samenwerking tussen het Parlement en de 
Commissie in het algemeen goed is 
verlopen, op basis van soepele 
communicatie en een coöperatieve 
handelswijze;

1. wijst erop dat het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) de 
exclusieve bevoegdheid van de Unie op het 
gebied van gemeenschappelijk 
handelsbeleid heeft uitgebreid; deze omvat 
nu niet alleen alle aspecten van handel 
maar ook rechtstreekse buitenlandse 
investeringen; benadrukt dat het Parlement 
nu volledig bevoegd is om samen met de 
Raad wetgevingsbesluiten te nemen 
evenals besluiten over de goedkeuring van 
handels- en investeringsovereenkomsten; 
onderstreept dan ook dat nauwe
samenwerking met de Commissie van 
wezenlijk belang is om kwalitatief 
hoogstaande analyses mogelijk te maken 
op basis waarvan het Parlement zijn 
wetgevingstaken kan vervullen;

Or. en

Amendement 2
Daniel Caspary

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) de 
exclusieve bevoegdheid van de Unie op het 
gebied van gemeenschappelijk 
handelsbeleid heeft uitgebreid; deze omvat 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)
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nu niet alleen alle aspecten van handel 
maar ook rechtstreekse buitenlandse 
investeringen; benadrukt dat het Parlement 
nu volledig bevoegd is om samen met de 
Raad wetgevingsbesluiten te nemen 
evenals besluiten over de goedkeuring van 
handels- en investeringsovereenkomsten; 
merkt op dat sinds de inwerkingtreding van 
het VWEU, het Parlement een toegewijde 
en verantwoordelijke medewetgever is 
gebleken en dat de samenwerking tussen 
het Parlement en de Commissie in het 
algemeen goed is verlopen, op basis van 
soepele communicatie en een coöperatieve 
handelswijze;

Or. de

Amendement 3
Robert Sturdy

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) de 
exclusieve bevoegdheid van de Unie op het 
gebied van gemeenschappelijk 
handelsbeleid heeft uitgebreid; deze omvat 
nu niet alleen alle aspecten van handel 
maar ook rechtstreekse buitenlandse 
investeringen; benadrukt dat het Parlement 
nu volledig bevoegd is om samen met de 
Raad wetgevingsbesluiten te nemen 
evenals besluiten over de goedkeuring van 
handels- en investeringsovereenkomsten; 
merkt op dat sinds de inwerkingtreding van 
het VWEU, het Parlement een toegewijde 
en verantwoordelijke medewetgever is 
gebleken en dat de samenwerking tussen 
het Parlement en de Commissie in het 
algemeen goed is verlopen, op basis van 
soepele communicatie en een coöperatieve 

1. wijst erop dat het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) de 
exclusieve bevoegdheid van de Unie op het 
gebied van gemeenschappelijk 
handelsbeleid heeft uitgebreid; deze omvat 
nu niet alleen alle aspecten van handel 
maar ook rechtstreekse buitenlandse 
investeringen; benadrukt dat het Parlement 
nu volledig bevoegd is om samen met de 
Raad wetgevingsbesluiten te nemen 
evenals besluiten over de goedkeuring van 
handels- en investeringsovereenkomsten;
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handelswijze;
(a) merkt op dat sinds de inwerkingtreding 
van het VWEU, het Parlement een 
toegewijde en verantwoordelijke 
medewetgever is gebleken en dat de 
samenwerking tussen het Parlement en de 
Commissie in het algemeen goed is 
verlopen, op basis van soepele 
communicatie en een coöperatieve 
handelswijze;

Or. en

Amendement 4
Daniel Caspary

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het belang van loyale en 
doeltreffende samenwerking tussen de EU-
instellingen, binnen hun respectievelijke 
bevoegdheden, bij het behandelen van 
wetgeving en internationale 
overeenkomsten om handels- en 
economische tendensen te ondervangen, bij 
het bepalen van prioriteiten en 
mogelijkheden, bij het ontwikkelen van 
strategieën voor de middellange en lange 
termijn, bij het vaststellen van mandaten 
voor internationale overeenkomsten, bij het 
beoordelen of opstellen en aannemen van 
wetgeving, en bij het volgen van 
langetermijninitiatieven op het gebied van 
het gemeenschappelijk handelsbeleid; 
benadrukt het belang van de voortdurende 
ontwikkeling van effectieve capaciteiten, 
waaronder de toekenning van het nodige 
personeel en de nodige financiële 
middelen, om de politieke doelstellingen 
op handels- en investeringsgebied te 
kunnen verwezenlijken, terwijl 
tegelijkertijd rechtszekerheid wordt 

2. benadrukt het belang van loyale en 
doeltreffende samenwerking tussen de EU-
instellingen, binnen hun respectievelijke 
bevoegdheden, bij het behandelen van 
wetgeving en internationale 
overeenkomsten om handels- en 
economische tendensen te ondervangen, bij 
het bepalen van prioriteiten en 
mogelijkheden, bij het ontwikkelen van 
strategieën voor de middellange en lange 
termijn, bij het vaststellen van mandaten 
voor internationale overeenkomsten, bij het 
beoordelen of opstellen en aannemen van 
wetgeving, en bij het volgen van 
langetermijninitiatieven op het gebied van 
het gemeenschappelijk handelsbeleid; 
benadrukt het belang van de voortdurende 
ontwikkeling van effectieve capaciteiten, 
waaronder de toekenning van het nodige 
personeel en de nodige financiële 
middelen, om de politieke doelstellingen 
op handels- en investeringsgebied te 
kunnen verwezenlijken, terwijl 
tegelijkertijd rechtszekerheid wordt 
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geboden en ervoor wordt gezorgd dat het 
externe optreden van de EU samenhangend 
is en de in de verdragen opgenomen 
beginselen en doelstellingen worden 
geëerbiedigd; benadrukt in dit verband zijn 
gehechtheid aan de opname van 
mensenrechtenclausules in internationale 
overeenkomsten en van hoofdstukken over 
duurzame ontwikkeling in handels- en 
investeringsovereenkomsten, en spreekt 
zijn tevredenheid uit over de sleutelrol van 
het Parlement bij de vaststelling van de 
bijbehorende stappenplannen; herinnert de 
Commissie eraan dat zij rekening dient te 
houden met de meningen en resoluties 
van het Parlement en het op de hoogte 
moet brengen van de manier waarop deze 
zijn opgenomen in internationale 
overeenkomsten en wetgeving; betreurt 
dat de instrumenten voor de ontwikkeling 
van het nieuwe investeringsbeleid van de 
Unie nog niet functioneren;

geboden en ervoor wordt gezorgd dat het 
externe optreden van de EU samenhangend 
is en de in de verdragen opgenomen 
beginselen en doelstellingen worden 
geëerbiedigd; benadrukt in dit verband zijn 
gehechtheid aan de opname van 
mensenrechtenclausules in internationale 
overeenkomsten en van hoofdstukken over 
duurzame ontwikkeling in handels- en 
investeringsovereenkomsten, en spreekt 
zijn tevredenheid uit over de sleutelrol van 
het Parlement bij de vaststelling van de 
bijbehorende stappenplannen;

Or. de

Amendement 5
Christofer Fjellner

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het belang van loyale en 
doeltreffende samenwerking tussen de EU-
instellingen, binnen hun respectievelijke 
bevoegdheden, bij het behandelen van 
wetgeving en internationale 
overeenkomsten om handels- en 
economische tendensen te ondervangen, bij 
het bepalen van prioriteiten en 
mogelijkheden, bij het ontwikkelen van 
strategieën voor de middellange en lange 
termijn, bij het vaststellen van mandaten 
voor internationale overeenkomsten, bij het 
beoordelen of opstellen en aannemen van 

2. benadrukt het belang van loyale en 
doeltreffende samenwerking tussen de EU-
instellingen, binnen hun respectievelijke 
bevoegdheden, bij het behandelen van 
wetgeving en internationale 
overeenkomsten om handels- en 
economische tendensen te ondervangen, bij 
het bepalen van prioriteiten en 
mogelijkheden, bij het ontwikkelen van 
strategieën voor de middellange en lange 
termijn, bij het vaststellen van mandaten 
voor internationale overeenkomsten, bij het 
beoordelen of opstellen en aannemen van 
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wetgeving, en bij het volgen van 
langetermijninitiatieven op het gebied van 
het gemeenschappelijk handelsbeleid;
benadrukt het belang van de voortdurende 
ontwikkeling van effectieve capaciteiten, 
waaronder de toekenning van het nodige 
personeel en de nodige financiële 
middelen, om de politieke doelstellingen 
op handels- en investeringsgebied te 
kunnen verwezenlijken, terwijl 
tegelijkertijd rechtszekerheid wordt 
geboden en ervoor wordt gezorgd dat het 
externe optreden van de EU samenhangend 
is en de in de verdragen opgenomen 
beginselen en doelstellingen worden 
geëerbiedigd; benadrukt in dit verband zijn 
gehechtheid aan de opname van 
mensenrechtenclausules in internationale 
overeenkomsten en van hoofdstukken over 
duurzame ontwikkeling in handels- en 
investeringsovereenkomsten, en spreekt 
zijn tevredenheid uit over de sleutelrol van 
het Parlement bij de vaststelling van de 
bijbehorende stappenplannen; herinnert de 
Commissie eraan dat zij rekening dient te 
houden met de meningen en resoluties van 
het Parlement en het op de hoogte moet 
brengen van de manier waarop deze zijn 
opgenomen in internationale 
overeenkomsten en wetgeving; betreurt 
dat de instrumenten voor de ontwikkeling 
van het nieuwe investeringsbeleid van de 
Unie nog niet functioneren;

wetgeving, en bij het houden van toezicht 
op de uitvoering van handels- en 
investeringsovereenkomsten evenals
langetermijninitiatieven op het gebied van 
het gemeenschappelijk handelsbeleid;

2 bis. benadrukt het belang van de 
voortdurende ontwikkeling van effectieve 
capaciteiten, waaronder de toekenning van 
het nodige personeel en de nodige 
financiële middelen, om de politieke 
doelstellingen op handels- en 
investeringsgebied te kunnen 
verwezenlijken, terwijl tegelijkertijd 
rechtszekerheid wordt geboden en ervoor 
wordt gezorgd dat het externe optreden van 
de EU samenhangend is en de in de 
verdragen opgenomen beginselen en 
doelstellingen worden geëerbiedigd;

2 ter. benadrukt zijn gehechtheid aan de 
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opname van mensenrechtenclausules in 
internationale overeenkomsten en van 
hoofdstukken over duurzame ontwikkeling 
in handels- en 
investeringsovereenkomsten, en spreekt 
zijn tevredenheid uit over de sleutelrol van 
het Parlement bij de vaststelling van de 
bijbehorende stappenplannen; herinnert de 
Commissie eraan dat zij rekening dient te 
houden met de meningen en resoluties van 
het Parlement en het op de hoogte moet 
brengen van de manier waarop deze zijn 
opgenomen in internationale 
overeenkomsten en wetgeving;

Or. en

Amendement 6
Robert Sturdy

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het belang van loyale en 
doeltreffende samenwerking tussen de EU-
instellingen, binnen hun respectievelijke 
bevoegdheden, bij het behandelen van 
wetgeving en internationale 
overeenkomsten om handels- en 
economische tendensen te ondervangen, bij 
het bepalen van prioriteiten en 
mogelijkheden, bij het ontwikkelen van 
strategieën voor de middellange en lange 
termijn, bij het vaststellen van mandaten 
voor internationale overeenkomsten, bij het 
beoordelen of opstellen en aannemen van 
wetgeving, en bij het volgen van 
langetermijninitiatieven op het gebied van 
het gemeenschappelijk handelsbeleid;
benadrukt het belang van de voortdurende 
ontwikkeling van effectieve capaciteiten, 
waaronder de toekenning van het nodige 
personeel en de nodige financiële 
middelen, om de politieke doelstellingen 

2. benadrukt dat tijdige, nauwkeurige, 
volledige en onpartijdige informatie 
voortdurend moet worden aangeleverd als 
basis voor kwalitatief hoogstaande 
analyses die een voorwaarde zijn voor de 
versterking van de competenties en 
betrokkenheid van de beleidsmakers van 
het Parlement, hetgeen zal leiden tot 
sterkere interinstitutionele synergie op het 
gebied van het gemeenschappelijk 
handelsbeleid, terwijl tegelijkertijd wordt 
gewaarborgd dat het Parlement in alle 
stadia volledige en nauwkeurige 
informatie ontvangt en dat de Commissie 
proactief handelt en er alles aan doet om 
een dergelijke stroom van informatie te 
waarborgen; benadrukt verder het belang 
van informatieverstrekking aan het 
Parlement om ongewenste situaties te 
voorkomen die kunnen leiden tot 
misverstanden tussen de instellingen; is in 
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op handels- en investeringsgebied te 
kunnen verwezenlijken, terwijl 
tegelijkertijd rechtszekerheid wordt 
geboden en ervoor wordt gezorgd dat het 
externe optreden van de EU 
samenhangend is en de in de verdragen 
opgenomen beginselen en doelstellingen 
worden geëerbiedigd; benadrukt in dit 
verband zijn gehechtheid aan de opname 
van mensenrechtenclausules in 
internationale overeenkomsten en van 
hoofdstukken over duurzame ontwikkeling 
in handels- en 
investeringsovereenkomsten, en spreekt 
zijn tevredenheid uit over de sleutelrol van 
het Parlement bij de vaststelling van de 
bijbehorende stappenplannen; herinnert 
de Commissie eraan dat zij rekening dient 
te houden met de meningen en resoluties 
van het Parlement en het op de hoogte 
moet brengen van de manier waarop deze 
zijn opgenomen in internationale 
overeenkomsten en wetgeving; betreurt dat 
de instrumenten voor de ontwikkeling van 
het nieuwe investeringsbeleid van de Unie 
nog niet functioneren;

dit verband verheugd over de regelmatige 
technische informatiebijeenkomsten 
waarin de Commissie voorziet op een 
aantal gebieden;

(a) benadrukt het belang van loyale en 
doeltreffende samenwerking tussen de EU-
instellingen, binnen hun respectievelijke 
bevoegdheden, bij het behandelen van 
wetgeving en internationale 
overeenkomsten om handels- en 
economische tendensen te ondervangen, bij 
het bepalen van prioriteiten en 
mogelijkheden, bij het ontwikkelen van 
strategieën voor de middellange en lange 
termijn, bij het vaststellen van mandaten 
voor internationale overeenkomsten, bij het 
beoordelen of opstellen en aannemen van 
wetgeving, en bij het volgen van 
langetermijninitiatieven op het gebied van 
het gemeenschappelijk handelsbeleid;

(b) benadrukt het belang van de 
voortdurende ontwikkeling van effectieve 
capaciteiten, waaronder de toekenning van 
het nodige personeel en de nodige 
financiële middelen, om de politieke 
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doelstellingen op handels- en 
investeringsgebied te kunnen 
verwezenlijken, terwijl tegelijkertijd 
rechtszekerheid wordt geboden en ervoor 
wordt gezorgd dat het externe optreden van 
de EU doeltreffend is en de in de 
verdragen opgenomen beginselen en 
doelstellingen worden geëerbiedigd;

(c) benadrukt zijn gehechtheid aan de 
opname van mensenrechtenclausules in 
internationale overeenkomsten en van 
hoofdstukken over duurzame ontwikkeling 
in handels- en 
investeringsovereenkomsten; herinnert de 
Commissie eraan dat zij rekening dient te 
houden met de meningen en resoluties van 
het Parlement en het op de hoogte moet 
brengen van de manier waarop deze zijn 
opgenomen in internationale 
overeenkomsten en wetgeving;

Or. en

Amendement 7
Yannick Jadot

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het belang van loyale en 
doeltreffende samenwerking tussen de EU-
instellingen, binnen hun respectievelijke 
bevoegdheden, bij het behandelen van 
wetgeving en internationale 
overeenkomsten om handels- en 
economische tendensen te ondervangen, bij 
het bepalen van prioriteiten en 
mogelijkheden, bij het ontwikkelen van 
strategieën voor de middellange en lange 
termijn, bij het vaststellen van mandaten 
voor internationale overeenkomsten, bij het 
beoordelen of opstellen en aannemen van 
wetgeving, en bij het volgen van 

2. benadrukt het belang van loyale en 
doeltreffende samenwerking tussen de EU-
instellingen, binnen hun respectievelijke 
bevoegdheden, bij het behandelen van 
wetgeving en internationale 
overeenkomsten om handels- en 
economische tendensen te ondervangen, bij 
het bepalen van prioriteiten en 
mogelijkheden, bij het ontwikkelen van 
strategieën voor de middellange en lange 
termijn, bij het vaststellen van mandaten 
voor internationale overeenkomsten, bij het 
beoordelen of opstellen en aannemen van 
wetgeving, en bij het volgen van 
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langetermijninitiatieven op het gebied van 
het gemeenschappelijk handelsbeleid; 
benadrukt het belang van de voortdurende 
ontwikkeling van effectieve capaciteiten, 
waaronder de toekenning van het nodige 
personeel en de nodige financiële 
middelen, om de politieke doelstellingen 
op handels- en investeringsgebied te 
kunnen verwezenlijken, terwijl 
tegelijkertijd rechtszekerheid wordt 
geboden en ervoor wordt gezorgd dat het 
externe optreden van de EU samenhangend 
is en de in de verdragen opgenomen 
beginselen en doelstellingen worden 
geëerbiedigd; benadrukt in dit verband zijn 
gehechtheid aan de opname van 
mensenrechtenclausules in internationale 
overeenkomsten en van hoofdstukken over 
duurzame ontwikkeling in handels- en 
investeringsovereenkomsten, en spreekt 
zijn tevredenheid uit over de sleutelrol van 
het Parlement bij de vaststelling van de 
bijbehorende stappenplannen; herinnert de 
Commissie eraan dat zij rekening dient te 
houden met de meningen en resoluties van 
het Parlement en het op de hoogte moet 
brengen van de manier waarop deze zijn 
opgenomen in internationale 
overeenkomsten en wetgeving; betreurt dat 
de instrumenten voor de ontwikkeling van 
het nieuwe investeringsbeleid van de Unie 
nog niet functioneren;

langetermijninitiatieven op het gebied van 
het gemeenschappelijk handelsbeleid; 
benadrukt het belang van de voortdurende 
ontwikkeling van effectieve capaciteiten, 
waaronder de toekenning van het nodige 
personeel en de nodige financiële 
middelen, om de politieke doelstellingen 
op handels- en investeringsgebied actief te 
kunnen vaststellen en te kunnen 
verwezenlijken, terwijl tegelijkertijd 
rechtszekerheid wordt geboden en ervoor 
wordt gezorgd dat het externe optreden van 
de EU samenhangend is en de in de 
verdragen opgenomen beginselen en 
doelstellingen worden geëerbiedigd; 
benadrukt in dit verband zijn gehechtheid 
aan de opname van 
mensenrechtenclausules in internationale 
overeenkomsten en van hoofdstukken over 
duurzame ontwikkeling in handels- en 
investeringsovereenkomsten, en spreekt 
zijn tevredenheid uit over de sleutelrol van 
het Parlement bij de vaststelling van de 
bijbehorende stappenplannen; herinnert de 
Commissie eraan dat zij rekening dient te 
houden met de meningen en resoluties van 
het Parlement en het op de hoogte moet 
brengen van de manier waarop deze zijn 
opgenomen in internationale 
overeenkomsten en wetgeving; betreurt dat 
de instrumenten voor de ontwikkeling van 
het nieuwe investeringsbeleid van de Unie 
nog niet functioneren;

Or. en

Amendement 8
Robert Sturdy

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de instellingen moeten 
samenwerken bij de tenuitvoerlegging van 

3. benadrukt dat de instellingen moeten 
samenwerken bij de tenuitvoerlegging van 
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de verdragen, de secondaire wetgeving en 
de kaderovereenkomst1; benadrukt dat 
tijdige, nauwkeurige, volledige en 
onpartijdige informatie voortdurend moet 
worden aangeleverd als basis voor 
kwalitatief hoogstaande analyse die een 
voorwaarde is voor de versterking van de 
competenties en betrokkenheid van de 
beleidsmakers van het Parlement, evenals 
voor interinstitutionele synergieën op het 
gebied van het gemeenschappelijk 
handelsbeleid; wijst er nogmaals op dat de 
Commissie op onafhankelijke en 
transparante wijze moet werken bij de 
voorbereiding, aanneming en uitvoering 
van wetgeving op het gebied van het 
gemeenschappelijk handelsbeleid en is van 
mening dat de Commissie in dit proces een 
sleutelrol speelt;

de verdragen, de secondaire wetgeving en 
de kaderovereenkomst1 en dat de 
Commissie op onafhankelijke en 
transparante wijze moet werken bij de 
voorbereiding, aanneming en uitvoering 
van wetgeving op het gebied van het 
gemeenschappelijk handelsbeleid en is van 
mening dat de Commissie in dit proces een 
sleutelrol speelt;

__________________ __________________
1 PB L 304 van 20.11.10, blz. 47. 1 PB L 304 van 20.11.10, blz. 47.

Or. en

Amendement 9
Christofer Fjellner

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie zich op 
constructieve wijze met het Parlement te 
buigen over de huidige 
kaderovereenkomst en de 
tenuitvoerlegging ervan, met bijzondere 
aandacht voor de onderhandelingen over 
en de aanneming en uitvoering van 
internationale overeenkomsten; acht het 
van wezenlijk belang dat wordt 
gewaarborgd dat het Parlement in alle 
stadia volledige en nauwkeurige 
informatie ontvangt en dat de Commissie 
proactief handelt en er alles aan doet om 

Schrappen
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deze constante stroom van informatie te 
waarborgen; betreurt dat belangrijke 
informatie een aantal keer bij het 
Parlement terecht is gekomen via andere 
kanalen dan de Commissie;

Or. en

Amendement 10
Robert Sturdy

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie zich op 
constructieve wijze met het Parlement te 
buigen over de huidige kaderovereenkomst 
en de tenuitvoerlegging ervan, met 
bijzondere aandacht voor de 
onderhandelingen over en de aanneming en 
uitvoering van internationale 
overeenkomsten; acht het van wezenlijk 
belang dat wordt gewaarborgd dat het 
Parlement in alle stadia volledige en 
nauwkeurige informatie ontvangt en dat 
de Commissie proactief handelt en er alles 
aan doet om deze constante stroom van 
informatie te waarborgen; betreurt dat 
belangrijke informatie een aantal keer bij 
het Parlement terecht is gekomen via 
andere kanalen dan de Commissie;

4. verzoekt de Commissie zich op 
constructieve wijze met het Parlement te 
buigen over de huidige kaderovereenkomst 
en de tenuitvoerlegging ervan, met 
bijzondere aandacht voor de 
onderhandelingen over en de aanneming en 
uitvoering van internationale 
overeenkomsten;

Or. en

Amendement 11
Yannick Jadot

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie zich op 
constructieve wijze met het Parlement te 
buigen over de huidige kaderovereenkomst 
en de tenuitvoerlegging ervan, met 
bijzondere aandacht voor de 
onderhandelingen over en de aanneming en 
uitvoering van internationale 
overeenkomsten; acht het van wezenlijk 
belang dat wordt gewaarborgd dat het 
Parlement in alle stadia volledige en 
nauwkeurige informatie ontvangt en dat de 
Commissie proactief handelt en er alles aan 
doet om deze constante stroom van 
informatie te waarborgen; betreurt dat 
belangrijke informatie een aantal keer bij 
het Parlement terecht is gekomen via 
andere kanalen dan de Commissie;

4. verzoekt de Commissie zich op 
constructieve wijze met het Parlement te 
buigen over de huidige kaderovereenkomst 
en de tenuitvoerlegging ervan, met 
bijzondere aandacht voor de 
onderhandelingen over en de aanneming en 
uitvoering van internationale 
overeenkomsten; acht het van wezenlijk 
belang dat wordt gewaarborgd dat het 
Parlement in alle stadia volledige en 
nauwkeurige informatie ontvangt, 
waaronder toegang tot 
onderhandelingsteksten, en dat de 
Commissie proactief handelt en er alles aan 
doet om deze constante stroom van 
informatie te waarborgen; betreurt dat 
belangrijke informatie een aantal keer bij 
het Parlement terecht is gekomen via 
andere kanalen dan de Commissie;

Or. en

Amendement 12
Robert Sturdy

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de instellingen met klem nauw 
samen te werken op het gebied van 
gedelegeerde en uitvoeringshandelingen; 
erkent dat gedelegeerde handelingen een 
flexibel en effectief instrument kunnen 
zijn, maar benadrukt dat de prerogatieven 
en verantwoordelijkheden van het 
Parlement volledig moeten worden 
geëerbiedigd, onder meer door naleving 
van de basisbeschikking en tijdige en 
volledige informatieverstrekking aan het 
Parlement zodat het daadwerkelijk toezicht 
kan houden op gedelegeerde handelingen; 

5. verzoekt de instellingen met klem nauw 
samen te werken op het gebied van 
gedelegeerde en uitvoeringshandelingen; 
erkent dat gedelegeerde handelingen een 
flexibel en effectief instrument kunnen 
zijn, maar benadrukt dat de prerogatieven 
en verantwoordelijkheden van het 
Parlement volledig moeten worden 
geëerbiedigd, onder meer door naleving 
van de basisbeschikking en tijdige en 
volledige informatieverstrekking aan het 
Parlement zodat het daadwerkelijk toezicht 
kan houden op gedelegeerde handelingen;
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wijst er in dit verband op dat de 
vaststelling van gedelegeerde handelingen 
zonder daadwerkelijke 
informatieverstrekking, onder tijdsdruk of 
in pakketvorm ten koste kan gaan van het 
parlementaire toezicht; is evenwel 
verheugd over de deelname van het 
Parlement aan deskundigenvergaderingen 
zoals voorzien in de kaderovereenkomst;
benadrukt dat uitvoeringshandelingen 
uitsluitend moeten worden gebruikt indien 
dit juridisch gerechtvaardigd is en niet ter 
vervanging van gedelegeerde handelingen; 
betreurt de grote vertraging die is 
opgelopen bij het aanpassen van de 
handelswetgeving aan het nieuwe stelsel 
van gedelegeerde en 
uitvoeringshandelingen;

wijst er in dit verband op dat de 
vaststelling van gedelegeerde handelingen 
zonder daadwerkelijke 
informatieverstrekking of onder tijdsdruk 
ten koste kan gaan van het parlementaire 
toezicht; is evenwel verheugd over de 
deelname van het Parlement aan 
deskundigenvergaderingen zoals voorzien 
in de kaderovereenkomst om ervoor te 
zorgen dat alle ontwerphandelingen die 
door de Commissie worden aangenomen 
de juiste vorm hebben om mogelijke 
technische bezwaren van de wetgever te 
voorkomen; benadrukt dat 
uitvoeringshandelingen uitsluitend moeten 
worden gebruikt indien dit juridisch 
gerechtvaardigd is en niet ter vervanging 
van gedelegeerde handelingen; betreurt de 
grote vertraging die is opgelopen bij het 
aanpassen van de handelswetgeving aan 
het nieuwe stelsel van gedelegeerde en 
uitvoeringshandelingen;

Or. en

Amendement 13
Daniel Caspary

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de instellingen met klem nauw 
samen te werken op het gebied van 
gedelegeerde en uitvoeringshandelingen; 
erkent dat gedelegeerde handelingen een 
flexibel en effectief instrument kunnen 
zijn, maar benadrukt dat de prerogatieven 
en verantwoordelijkheden van het 
Parlement volledig moeten worden 
geëerbiedigd, onder meer door naleving 
van de basisbeschikking en tijdige en 
volledige informatieverstrekking aan het 
Parlement zodat het daadwerkelijk toezicht 
kan houden op gedelegeerde handelingen; 

5. verzoekt de instellingen met klem nauw 
samen te werken op het gebied van 
gedelegeerde en uitvoeringshandelingen; 
erkent dat gedelegeerde handelingen een 
flexibel en effectief instrument kunnen 
zijn, maar benadrukt dat de prerogatieven 
en verantwoordelijkheden van het 
Parlement volledig moeten worden 
geëerbiedigd, onder meer door naleving 
van de basisbeschikking en tijdige en 
volledige informatieverstrekking aan het 
Parlement zodat het daadwerkelijk toezicht 
kan houden op gedelegeerde handelingen; 
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wijst er in dit verband op dat de 
vaststelling van gedelegeerde handelingen 
zonder daadwerkelijke 
informatieverstrekking, onder tijdsdruk of 
in pakketvorm ten koste kan gaan van het 
parlementaire toezicht; is evenwel 
verheugd over de deelname van het 
Parlement aan deskundigenvergaderingen 
zoals voorzien in de kaderovereenkomst; 
benadrukt dat uitvoeringshandelingen 
uitsluitend moeten worden gebruikt indien 
dit juridisch gerechtvaardigd is en niet ter 
vervanging van gedelegeerde handelingen;
betreurt de grote vertraging die is 
opgelopen bij het aanpassen van de 
handelswetgeving aan het nieuwe stelsel 
van gedelegeerde en 
uitvoeringshandelingen;

wijst er in dit verband op dat de 
vaststelling van gedelegeerde handelingen 
zonder daadwerkelijke 
informatieverstrekking of onder tijdsdruk 
ten koste kan gaan van het parlementaire 
toezicht; is evenwel verheugd over de 
deelname van het Parlement aan 
deskundigenvergaderingen zoals voorzien 
in de kaderovereenkomst; benadrukt dat 
uitvoeringshandelingen uitsluitend moeten 
worden gebruikt indien dit juridisch 
gerechtvaardigd is en niet ter vervanging 
van gedelegeerde handelingen; betreurt de 
grote vertraging die is opgelopen bij het 
aanpassen van de handelswetgeving aan 
het nieuwe stelsel van gedelegeerde en 
uitvoeringshandelingen;

Or. de

Amendement 14
Christofer Fjellner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de instellingen met klem nauw 
samen te werken op het gebied van 
gedelegeerde en uitvoeringshandelingen; 
erkent dat gedelegeerde handelingen een 
flexibel en effectief instrument kunnen 
zijn, maar benadrukt dat de prerogatieven 
en verantwoordelijkheden van het 
Parlement volledig moeten worden 
geëerbiedigd, onder meer door naleving 
van de basisbeschikking en tijdige en 
volledige informatieverstrekking aan het 
Parlement zodat het daadwerkelijk toezicht 
kan houden op gedelegeerde handelingen; 
wijst er in dit verband op dat de 
vaststelling van gedelegeerde handelingen 
zonder daadwerkelijke 
informatieverstrekking, onder tijdsdruk of 
in pakketvorm ten koste kan gaan van het 
parlementaire toezicht; is evenwel 

5. verzoekt de instellingen met klem nauw 
samen te werken op het gebied van 
gedelegeerde en uitvoeringshandelingen; 
erkent dat gedelegeerde handelingen een 
flexibel en effectief instrument kunnen 
zijn, maar benadrukt dat de prerogatieven 
en verantwoordelijkheden van het 
Parlement volledig moeten worden 
geëerbiedigd, onder meer door naleving 
van de basisbeschikking en tijdige en 
volledige informatieverstrekking aan het 
Parlement zodat het daadwerkelijk toezicht 
kan houden op gedelegeerde handelingen; 
wijst er in dit verband op dat de 
vaststelling van gedelegeerde handelingen 
zonder daadwerkelijke 
informatieverstrekking, onder tijdsdruk ten 
koste kan gaan van het parlementaire 
toezicht; is evenwel verheugd over de 
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verheugd over de deelname van het 
Parlement aan deskundigenvergaderingen 
zoals voorzien in de kaderovereenkomst; 
benadrukt dat uitvoeringshandelingen 
uitsluitend moeten worden gebruikt indien 
dit juridisch gerechtvaardigd is en niet ter 
vervanging van gedelegeerde handelingen; 
betreurt de grote vertraging die is 
opgelopen bij het aanpassen van de 
handelswetgeving aan het nieuwe stelsel 
van gedelegeerde en 
uitvoeringshandelingen;

deelname van het Parlement aan 
deskundigenvergaderingen zoals voorzien 
in de kaderovereenkomst; benadrukt dat 
uitvoeringshandelingen uitsluitend moeten 
worden gebruikt indien dit juridisch 
gerechtvaardigd is en niet ter vervanging 
van gedelegeerde handelingen;

Or. en

Amendement 15
Robert Sturdy

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. waarschuwt voor het risico op omzeiling 
van de medewetgevingsbevoegdheid van 
het Parlement door de opname van 
bepalingen die het onderwerp zouden 
moeten zijn van de gewone 
wetgevingsprocedure in voorstellen voor 
besluiten van de Raad, door het gebruik 
van louter richtsnoeren van de Commissie 
of niet-toepasselijke gedelegeerde of 
uitvoeringshandelingen, of door het niet-
voorstellen van wetgeving die noodzakelijk 
is voor de uitvoering van het 
gemeenschappelijk handelsbeleid of 
internationale handels- en 
investeringsovereenkomsten;

6. waarschuwt voor omzeiling van de 
medewetgevingsbevoegdheid van het 
Parlement door de opname van bepalingen 
die het onderwerp zouden moeten zijn van 
de gewone wetgevingsprocedure in 
voorstellen voor besluiten van de Raad, 
door het gebruik van louter richtsnoeren 
van de Commissie of niet-toepasselijke 
gedelegeerde of uitvoeringshandelingen, of 
door het niet-voorstellen van wetgeving die 
noodzakelijk is voor de uitvoering van het 
gemeenschappelijk handelsbeleid of 
internationale handels- en 
investeringsovereenkomsten;

Or. en

Amendement 16
Robert Sturdy
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. herinnert in verband met internationale 
overeenkomsten aan de bevoegdheid van 
het Parlement om de Raad te verzoeken 
geen toestemming te geven voor de 
opening van onderhandelingen totdat het 
Parlement zijn standpunt over een voorstel 
voor een onderhandelingsmandaat heeft 
gegeven, en is van mening dat een 
kaderovereenkomst met de Raad in 
overweging moet worden genomen; 
herinnert de Commissie eraan dat zij moet 
afzien van de voorlopige toepassing van 
handelsovereenkomsten voordat het 
Parlement zijn goedkeuring voor de 
sluiting ervan heeft gegeven, zodat het 
beginsel van loyale samenwerking volledig 
wordt nageleefd en rechtsonzekerheid voor 
betrokkenen wordt vermeden; is van 
mening dat het Parlement de noodzakelijke 
maatregelen moet nemen om regelmatig
toezicht te kunnen houden op de uitvoering 
van internationale overeenkomsten en de 
naleving van de daarin opgenomen 
verplichtingen.

7. herinnert in verband met internationale 
overeenkomsten aan de bevoegdheid van 
het Parlement om de Raad te verzoeken 
geen toestemming te geven voor de 
opening van onderhandelingen totdat het 
Parlement zijn standpunt over een voorstel 
voor een onderhandelingsmandaat heeft 
gegeven, en is van mening dat een 
kaderovereenkomst met de Raad in 
overweging moet worden genomen; 
herinnert de Commissie eraan dat zij moet 
afzien van de voorlopige toepassing van 
handelsovereenkomsten voordat het 
Parlement zijn goedkeuring voor de 
sluiting ervan heeft gegeven, behalve in 
gevallen waarin het Parlement hiervoor 
uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, 
zodat het beginsel van loyale 
samenwerking volledig wordt nageleefd en 
rechtsonzekerheid wordt vermeden; meent
dat het Parlement de noodzakelijke 
maatregelen kan nemen om toezicht te 
kunnen houden op de uitvoering van 
internationale overeenkomsten en de 
naleving van de daarin opgenomen 
verplichtingen.

Or. en

Amendement 17
Christofer Fjellner

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. herinnert in verband met internationale 
overeenkomsten aan de bevoegdheid van 
het Parlement om de Raad te verzoeken 
geen toestemming te geven voor de 

7. herinnert in verband met internationale 
overeenkomsten aan de bevoegdheid van 
het Parlement om de Raad te verzoeken 
geen toestemming te geven voor de 
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opening van onderhandelingen totdat het 
Parlement zijn standpunt over een voorstel 
voor een onderhandelingsmandaat heeft 
gegeven, en is van mening dat een 
kaderovereenkomst met de Raad in 
overweging moet worden genomen; 
herinnert de Commissie eraan dat zij moet 
afzien van de voorlopige toepassing van 
handelsovereenkomsten voordat het 
Parlement zijn goedkeuring voor de 
sluiting ervan heeft gegeven, zodat het 
beginsel van loyale samenwerking volledig 
wordt nageleefd en rechtsonzekerheid voor 
betrokkenen wordt vermeden; is van 
mening dat het Parlement de 
noodzakelijke maatregelen moet nemen 
om regelmatig toezicht te kunnen houden 
op de uitvoering van internationale 
overeenkomsten en de naleving van de 
daarin opgenomen verplichtingen.

opening van onderhandelingen totdat het 
Parlement zijn standpunt over een voorstel 
voor een onderhandelingsmandaat heeft 
gegeven, en is van mening dat een 
kaderovereenkomst met de Raad in 
overweging moet worden genomen; 
herinnert de Commissie eraan dat zij moet 
afzien van de voorlopige toepassing van 
handelsovereenkomsten voordat het 
Parlement zijn goedkeuring voor de 
sluiting ervan heeft gegeven zodat het 
beginsel van loyale samenwerking volledig 
wordt nageleefd en rechtsonzekerheid voor 
betrokkenen wordt vermeden; acht het van 
wezenlijk belang dat wordt gewaarborgd 
dat het Parlement in alle stadia van het 
proces volledige en nauwkeurige 
informatie ontvangt, waar van toepassing 
onder volledige eerbiediging van de 
vertrouwelijkheid ervan.

Or. en

Amendement 18
Robert Sturdy

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 – letter a (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(a) meent dat, gezien het belang dat beide 
partijen hebben bij de uitwisseling van 
informatie en beste praktijken wat betreft 
gemengde overeenkomsten en toezicht op 
de uitvoerende macht, een grotere 
deelname van de nationale parlementen 
en nationale deskundigen bij de 
werkzaamheden van het Parlement 
serieus moet worden overwogen;

Or. en


