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Amendement 1
Sajjad Karim

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat waar de medewetgevers 
niet altijd dezelfde opvatting delen omtrent 
de essentiële elementen van deze beide 
soorten handelingen, het Parlement moet 
blijven vasthouden aan zijn standpunt dat 
regeling van politiek gevoelige kwesties 
die op aanvulling van de basishandeling 
zou kunnen neerkomen, niet door middel 
van uitvoeringshandelingen mag 
geschieden, omdat het toetsingsrecht van 
het Parlement daardoor kan worden
aangetast;

2. onderstreept dat waar de medewetgevers 
niet altijd dezelfde opvatting hebben 
omtrent de essentiële elementen van deze 
beide soorten handelingen, het Parlement 
moet blijven beoordelen of gedelegeerde 
handelingen dan wel 
uitvoeringshandelingen de voorkeur 
verdienen, en wel aan de hand van 
juridische criteria en niet zozeer op 
politieke gronden;

Or. en

Amendement 2
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat het Parlement in de 
onderhandelingen met de Raad op steeds 
meer moeilijkheden stuit doordat de Raad 
niet bereid is het gebruik van 
gedelegeerde handelingen te overwegen 
en doordat het opnemen van alle vereiste 
elementen in de basishandeling, alleen 
gekoppeld aan uitvoeringshandelingen, 
juridisch weliswaar een correcte optie is 
maar in bepaalde gevallen uiterst moeilijk 
uitvoerbaar zou zijn, bijvoorbeeld op 
terreinen waar de technologie nog in 
ontwikkeling is; wijst er bovendien op dat 
deze aanpak tot wetgeving kan leiden die 
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niet voldoet aan de EU-beginselen van 
beter wetgeven;

Or. ro

Amendement 3
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. beklemtoont dat op veel 
beleidsterreinen, zoals energie en ICT, 
vraagstukken die aanvankelijk vooral 
technisch van aard lijken te zijn politieke 
keuzen vergen die belangrijke 
consequenties hebben; beklemtoont dan 
ook dat de democratische legitimiteit in 
het gehele wetgevingsproces van de EU 
pas gewaarborgd kan zijn als het 
Parlement over voldoende expertise 
beschikt om zijn toetsingsbevoegdheden 
onafhankelijk te kunnen uitoefenen;

Or. ro

Amendement 4
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van oordeel dat de Commissie 
omwille van de democratische 
legitimering van elke gedelegeerde 
handeling en uitvoeringshandeling 
inspraakpanels moet instellen waarin over 
de desbetreffende maatregel van 
gedachten kan worden gewisseld met alle 
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betrokken belanghebbenden, waaronder 
het maatschappelijk middenveld, de 
lidstaten en vertegenwoordigers van het 
Europees Parlement;

Or. en

Amendement 5
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. acht het verheugend dat deskundigen 
van de Commissie zich beschikbaar 
houden voor deelname aan informatieve 
vergaderingen met de leden, omdat de 
organisatie – liefst vóór de vaststelling van 
de gedelegeerde handeling – van zulke 
vergaderingen zeer nuttig is gebleken: 
belangrijke aspecten van de handeling 
kunnen nader worden toegelicht en de 
uiteindelijke overeenstemming met het 
Parlement komt gemakkelijker tot stand.

7. acht het verheugend dat deskundigen 
van de Commissie zich beschikbaar 
houden voor deelname aan informatieve 
vergaderingen met de leden, omdat de 
organisatie – geruime tijd vóór de 
vaststelling van de gedelegeerde handeling 
– van zulke vergaderingen nuttig is: 
belangrijke aspecten van de handeling 
kunnen nader worden toegelicht en de 
uiteindelijke overeenstemming met het 
Parlement komt gemakkelijker tot stand.

Or. en

Amendement 6
Jean-Pierre Audy

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. wijst op de sterke toename van de 
mogelijkheden voor gedelegeerde 
handelingen bij wetgevingshandelingen; 
geeft uiting aan zijn verontrusting over 
het gebrek aan personeel bij het 
Parlement, waardoor het zijn politieke 
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controletaak ten aanzien van aan de 
Commissie overgedragen bevoegdheden 
onvoldoende kan vervullen, met name 
door binnen de in de 
basiswetgevingshandeling gestelde 
termijn bezwaar aan te tekenen; verlangt 
dat er wordt nagegaan wat de ambtelijke 
behoeften van het Parlement zijn, zowel in 
kwantitatieve als in kwalitatieve zin, wil 
het zijn taak als medewetgever naar 
behoren kunnen vervullen;

Or. fr


