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SUGGESTIES

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

1. benadrukt dat, overeenkomstig de doelstelling van het EU-Verdrag om te werken aan de 
totstandbrenging van een steeds hechter verbond tussen de volkeren van Europa, waarin 
besluiten in zo groot mogelijke openheid en zo dicht mogelijk bij de burger worden 
genomen, het Verdrag van Lissabon ten doel had om de besluitvormingsprocedures 
transparanter en democratischer te maken, door middel van versterking van de rol van het 
Europees Parlement en de nationale parlementen, om aldus te voorzien in democratischer 
en transparantere procedures voor de vaststelling van handelingen van de Unie, die 
buitengewoon belangrijk zijn gezien de gevolgen die zij hebben voor burgers en 
ondernemingen; wijst er evenwel op dat de verwezenlijking van dit democratische doel in 
gevaar komt als de EU-instellingen elkaars bevoegdheden, de in de Verdragen 
vastgelegde procedures en het beginsel van loyale samenwerking niet eerbiedigen;

2. benadrukt dat, zoals door het Hof van Justitie wordt bevestigd, de keuze van de juiste 
rechtsgrondslag van constitutioneel belang is omdat deze keuze bepalend is voor de vraag 
of er sprake is van EU-bevoegdheid, wat de omvang daarvan is, welke procedure gevolgd 
moet worden, en wat de bevoegdheden zijn van de institutionele actoren die betrokken 
zijn bij de vaststelling van een handeling; betreurt om die reden dat het Parlement zich bij 
herhaling genoodzaakt heeft gezien zich tot het Hof van Justitie te wenden met een 
verzoek om nietigverklaring van een handeling van de Raad wegens de keuze van een 
onjuiste rechtsgrond, onder meer ter zake van twee handelingen die, lang na de 
inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, waren vastgesteld volgens de niet meer 
geldige derde pijler1;

3. herinnert eraan dat het Verdrag van Lissabon de rol en de bevoegdheden van het Europees 
Parlement op het gebied van internationale overeenkomsten heeft versterkt, en benadrukt 
dat internationale overeenkomsten tegenwoordig steeds vaker betrekking hebben op 
gebieden die het dagelijks leven van burgers betreffen en waarop van oudsher, en 
krachtens het primaire EU-recht, de gewone wetgevingsprocedures van toepassing zijn; is 
van mening dat artikel 218, lid 10, VWEU, dat bepaalt dat het Europees Parlement in 
iedere fase van de procedure voor het sluiten van internationale overeenkomsten 
onverwijld en ten volle geïnformeerd moet worden, toegepast moet worden op een manier 
die verenigbaar is met artikel 10 VEU, volgens hetwelk de werking van de Unie gegrond 
is op de representatieve democratie, hetgeen met zich meebrengt dat het 
besluitvormingsproces gekenmerkt moet worden door transparantie en democratisch 
overleg;

4. benadrukt dat het Parlement ter zake van internationale overeenkomsten slechts bevoegd 
is al dan niet goedkeuring te verlenen, en daarom de mogelijkheid moet worden geboden 
om, voordat het onderhandelingsmandaat wordt vastgesteld, een goed gefundeerd advies 

                                               
1 Zie Besluit 2013/129/EU van de Raad van 7 maart 2013 betreffende het onderwerpen van 4-methylamfetamine 
aan controlemaatregelen en Uitvoeringsbesluit 2013/496/EU van de Raad van 7 oktober 2013 betreffende het 
onderwerpen van 5-(2-aminopropyl)indool aan controlemaatregelen.
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uit te brengen over de door de Europese Unie tijdens de onderhandelingen na te streven 
doelstellingen; betreurt in dit verband bijvoorbeeld de problemen die zijn ontstaan bij de 
onderhandelingen over het WIPO-verdrag inzake uitzonderingen op het auteursrecht voor 
visueel gehandicapten, en wijst erop dat het Parlement sneller zijn goedkeuring zal geven 
als het tijdig is geïnformeerd en als zijn standpunten bij onderhandelingen worden 
meegewogen;

5. merkt op dat de Europese Raad krachtens het Verdrag van Lissabon een instelling van de 
EU is en dat de taken van deze instelling in artikel 15 VEU als volgt zijn omschreven: "De 
Europese Raad geeft de nodige impulsen voor de ontwikkeling van de Unie en bepaalt de 
algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten", waarbij de uitoefening van 
wetgevingstaken uitdrukkelijk wordt uitgesloten; wijst erop dat de Europese Raad zich in 
de wetgevingsprocedure heeft gemengd en heeft besloten bepaalde tekstdelen te 
schrappen waarover door het Parlement en de Raad reeds overeenstemming was bereikt; 
herinnert in dit verband aan de schrapping de facto van de artikelen 6, 7 en 8 van de 
overeengekomen tekst van het voorstel voor een verordening betreffende een Europees 
octrooi met eenheidswerking en is van oordeel dat hier sprake is van onrechtmatige 
inmenging door de Raad1;

6. wijst erop dat het Parlement in beginsel ingenomen is met de door artikel 290 VWEU 
geboden mogelijkheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, omdat daardoor meer
ruimte wordt geboden voor toezicht, maar beklemtoont dat verlening van de bevoegdheid 
om overeenkomstig artikel 291 gedelegeerde handelingen vast te stellen nooit een 
verplichting is, en dat zulks evenmin het geval is wat betreft uitvoeringshandelingen; is 
zich er wel van bewust dat het gebruik van gedelegeerde handelingen in aanmerking komt 
als flexibiliteit en efficiëntie geboden zijn maar niet via de gewone wetgevingsprocedure 
gerealiseerd kunnen worden, met dien verstande dat doelstelling, inhoud, 
toepassingsgebied en looptijd van de bevoegdheidsdelegatie expliciet omschreven moeten 
zijn en dat de voorwaarden die voor de delegatie gelden duidelijk in de basishandeling 
neergelegd moeten zijn; heeft kritiek op de gewoonte van de Raad om aan te dringen op 
uitvoeringshandelingen voor bepalingen waarvoor alleen de basishandeling of 
gedelegeerde handelingen gebruikt moeten worden; beklemtoont dat de wetgever alleen 
bij de vaststelling van onderdelen die niet op een nadere politieke invulling neerkomen, 
kan besluiten dat ze met behulp van uitvoeringshandelingen hun beslag kunnen krijgen; 
benadrukt dat in artikel 290 uitdrukkelijk is bepaald dat gedelegeerde handelingen slechts 
betrekking kunnen hebben op niet-essentiële onderdelen van een wetgevingshandeling en 
dat inhoudelijk essentiële regels daarom niet via gedelegeerde handelingen hun beslag 
kunnen krijgen;

7. wijst erop dat de rol van de nationale parlementen sinds het Verdrag van Lissabon is 
versterkt en benadrukt dat zij naast het toetsen van de naleving van het subsidiariteits- en 
het evenredigheidsbeginsel ook een positieve bijdrage kunnen leveren in het kader van de 
politieke dialoog en dat ook daadwerkelijk doen; is van oordeel dat de actieve rol die de 
nationale parlementen kunnen spelen door de Raad van Ministers aan te sturen, naast een 
goede samenwerking tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen, eraan 
kan bijdragen dat er een gezond parlementair tegenwicht tot stand wordt gebracht tegen de 

                                               
1 Het besluit om bovengenoemde artikelen uit de ontwerpverordening te schrappen werd door de Raad op 29 juni 
2012 genomen.
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uitoefening van de uitvoerende macht binnen de EU; verwijst voorts naar een aantal 
gemotiveerde adviezen van nationale parlementen (ingediend overeenkomstig artikel 7, 
lid 2, van Protocol nr. 2), waarin wordt gesteld dat de ruime opzet van de 
bevoegdheidsoverdracht overeenkomstig artikel 290 VWEU in een voorstel voor een 
handeling ertoe leidt dat er niet getoetst kan worden of de feitelijke 
wetgevingswerkelijkheid al dan niet met het subsidiariteitsbeginsel strookt;
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