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Amendement 1
Giuseppe Gargani

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

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 op de delegatie van 
bevoegdheden, maar is bezorgd over het 
overmatige gebruik van gedelegeerde 
handelingen in Commissievoorstellen, 
zowel wat betreft de frequentie waarmee 
gebruik wordt gemaakt van gedelegeerde 
handelingen, als wat betreft hun 
reikwijdte en onduidelijkheid, een en 
ander mede gezien het feit dat de Raad in
de verleiding kan komen dergelijke 
handelingen om te zetten in 
uitvoeringshandelingen overeenkomstig 
artikel 291 VWEU; benadrukt dat in 
artikel 290 VWEU uitdrukkelijk is 
bepaald dat gedelegeerde handelingen 
slechts betrekking kunnen hebben op niet-
essentiële onderdelen van de 
wetgevingshandeling en wijst erop dat 
overmatig gebruik van delegatie de 
legitimiteit van de wetgevingsprocedure 
ondermijnt; verwijst in dit verband tevens 
naar een aantal gemotiveerde adviezen 
van nationale parlementen (ingediend 
overeenkomstig artikel 7, lid 2, van 
Protocol Nr. 2) waarin wordt gesteld dat 
een te ruime bevoegdheidsoverdracht in 
een voorstel voor een handeling ervoor 
zorgt dat het onmogelijk wordt om te 
toetsen of de feitelijke juridische 
werkelijkheid in overeenstemming is met 
het subsidiariteitsbeginsel;

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 kunnen worden; 
beklemtoont dat de wetgever alleen bij 
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-
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essentiële onderdelen van een 
wetgevingshandeling en dat inhoudelijk 
essentiële regels daarom niet via 
gedelegeerde handelingen hun beslag 
kunnen krijgen;

Or. en

Amendement 2
Francesco Enrico Speroni

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

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 uitoefening van de 
uitvoerende macht binnen de EU.

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; acht de regeling 
echter gebrekkig, want ook als een 
wetgevingsvoorstel door bepaalde 
parlementen in strijd met het 
subsidiariteitsbeginsel wordt bevonden, 
kan het ongewijzigd worden doorgezet, 
zoals gebeurd is met het voorstel tot 
invoering van de Europese openbare 
aanklager;

Or. it

Amendement 3
Giuseppe Gargani

Ontwerpadvies
Paragraaf 7
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Ontwerpadvies Amendement

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 uitoefening van de 
uitvoerende macht binnen de EU.

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 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;

Or. en


