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Amendement 17
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Het Verdrag stelt de toekenning 
van uitvoeringsbevoegdheden aan de 
Commissie afhankelijk van de noodzaak 
de uitvoeringshandelingen op uniforme 
wij toe te passen, waarbij de controle van 
de lidstaten op de 
uitvoeringsbevoegdheden van de 
Commissie moet beantwoorden aan 
criteria van doelmatigheid en samenhang.

Or. pt

Motivering

De noodzaak de uitvoeringshandelingen op uniforme wijze toe te passen is fundamenteel voor de 
toekenning van uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie. De controle door de lidstaten moet 
op doelmatige wijze geschieden om resultaat te behalen en moet op samenhangende wijze 
worden uitgevoerd om de voorspelbaarheid van de controle te verzekeren.

Amendement 18
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Europees Parlement en de Raad 
hebben toegang tot de in lid 1 bedoelde 
gegevens.

2. Overeenkomstig het 
transparantiebeginsel hebben het 
Europees Parlement en de Raad toegang tot 
de in lid 1 bedoelde gegevens over de 
werkzaamheden van de comités op 
dezelfde voorwaarden als deze comités. De 
gegevens moeten op hetzelfde moment en 
op dezelfde voorwaarden aan het 
Europees Parlement en de Raad worden 
verstrekt als aan de leden van de comités.

Or. pt
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Motivering

Alleen door daadwerkelijke toepassing van het recht op informatie volgens de verschillende 
procedures kunnen het Parlement en de Raad nagaan of is voldaan aan de voorwaarden, criteria 
en regels die in de verordening worden genoemd.


