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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie juridische zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. constateert dat er beduidende voortgang is geboekt met de omzetting in de praktijk van de 
artikelen 290 en 291 van het Verdrag van Lissabon, en dat er bij interinstitutionele 
onderhandelingen steeds meer belang wordt gehecht aan de keuze tussen gedelegeerde en 
uitvoeringshandelingen;

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;

3. onderstreept dat rubricering van informatie binnen bepaalde werkterreinen geen 
belemmering mag zijn voor het recht van het Parlement om gedelegeerde handelingen te 
toetsen; stelt dat wanneer een gedelegeerde handeling dergelijke informatie behelst, de 
nodige regelingen waardoor parlementsleden inzicht in die informatie kunnen krijgen, 
volgens de geldende wetgeving moeten worden getroffen;

4. signaleert een duidelijke vooruitgang dankzij een snelle toezending van gedelegeerde 
handelingen aan de verantwoordelijke parlementscommissies, wat weer een positief effect 
heeft op de wijze waarop de leden hun toetsingrecht kunnen uitoefenen;

5. meent stellig dat het via nieuwsbrieven onder de leden laten circuleren van gedelegeerde 
handelingen de toetsing van die handelingen vergemakkelijkt en de leden gelegenheid 
geeft om tijdig hun eventuele bezwaren kenbaar te maken;

6. acht het zorgwekkend dat deskundigen van het Parlement niet stelselmatig bij de 
voorbereidende besprekingen voor gedelegeerde handelingen worden uitgenodigd; vraagt 
de Commissie om nadere maatregelen te nemen om hierin verbetering te brengen en het 
Parlement het voorgenomen tijdschema mee te delen voor de invoering van die 
maatregelen;

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.


