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AMENDEMENTEN

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie juridische zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Overeenkomstig artikel 52, lid 1 
van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie kan geen enkele 
uitvoeringsmaatregel de uitoefening van 
de in het handvest erkende rechten en 
vrijheden beperken indien deze 
beperkingen niet bij wet zijn gesteld en de 
wezenlijke inhoud van die rechten en 
vrijheden eerbiedigen.

Motivering
Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon en het EU-Handvest wordt de 
regel dat grondrechten uitsluitend bij wet mogen worden beperkt, zoals reeds was bepaald 
in het Europees verdrag voor de rechten van de mens, bekrachtigd in artikel 52 van het 
Europees Handvest. Het Europees Parlement heeft het probleem van het niet eerbiedigen 
van de mensenrechten bij maatregelen die uit hoofde van de zogeheten 
comitologieprocedures worden goedgekeurd al herhaaldelijk aan de orde gesteld (zie de 
kwesties van de veiligehavenbeginselen, de beschikking van de Commissie inzake passende 
bescherming van persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst tussen de EU en de 
VS inzake PNR en, meer recentelijk, de uitvoeringsbepalingen van de Schengengrenscode 
waarin het mandaat van FRONTEX wordt vastgelegd. 

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter b – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) de ruimte van vrijheid, veiligheid 
en rechtvaardigheid.
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Motivering
De onderzoeksprocedure is per definitie de procedure die een belangrijke plaats toekent 
aan de controle door de lidstaten op de Commissie bij de uitoefening van de aan haar 
verleende uitvoeringsbevoegdheden en deze versterkt. Verbeterde controle door de 
lidstaten dient te worden ingevoerd, rekening houdend met het bijzondere belang van de 
relatie tussen de Europese en de nationale rechtsstelsels, als bedoeld in artikel 67, lid 1 
van het VWEU en gezien het belang en de gevoeligheid van het beleid inzake vrijheid, 
veiligheid en recht . ("1. De Unie is een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, waarin de 
grondrechten en de verschillende rechtsstelsels en -tradities van de lidstaten worden 
geëerbiedigd.")

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De gegevens van alle in lid 1, punten a) 
tot en met f), bedoelde documenten, 
alsmede de in lid 1, punt g), bedoelde 
informatie worden in het register 
bekendgemaakt.

3. Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1049/2001 van het Europees Parlement en 
de Raad van 30 mei 2001 inzake de 
toegang van het publiek tot documenten 
van het Europees Parlement, de Raad en 
de Commissie1 worden de gegevens en de 
tekst van alle in de punten a) tot en met f) 
van lid 1 bedoelde documenten alsook de 
in punt g) van lid 1 bedoelde informatie in 
het register bekendgemaakt.
1 PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43.

Motivering

Verordening 1049/2001 is reeds van toepassing op de tekst die verband houdt met de 
besluitvormingsprocedure voor comitologie. Alleen voor zover voorbereidende teksten direct 
beschikbaar zijn voor de buitenwereld kunnen alle belanghebbenden de aandacht van de 
instellingen, met name het Europees Parlement, vragen wanneer een ontwerpmaatregel als 
ongepast  zou kunnen worden beschouwd. Door te zorgen voor voldoende transparantie in de 
voorbereidende fase van de uitvoeringsmaatregelen, dient de Europese Unie niet alleen het 
recht van haar burgers op transparantie maar ook de doelmatigheid van haar eigen 
besluitvormingsproces.
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