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14.4.2010 A7-0110/1 

Amendement  1 

József Szájer 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A7-0110/2010 

József Szájer 

Bevoegdheidsdelegatie 

COM(2009)0673 – 2010/2021(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. is van mening dat een urgentieprocedure 

met een kortere bezwaarperiode, 

vastgelegd in de basishandeling, voor zeer 

uitzonderlijke gevallen, zoals 

veiligheidskwesties of humanitaire crises, 

moet worden gereserveerd; 

6. is van mening dat een 

urgentieprocedure, vastgelegd in de 

basishandeling, voor zeer uitzonderlijke 

gevallen, zoals veiligheids- of 

gezondheidskwesties, of humanitaire 

crises, moet worden ingevoerd; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0110/2 

Amendement  2 

József Szájer 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A7-0110/2010 

József Szájer 

Bevoegdheidsdelegatie 

COM(2009)0673 – 2010/2021(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. stelt dat een bevoegdheidsdelegatie niet 

van onbepaalde duur kan zijn; is van 

mening dat bij een bevoegdheidsdelegatie 

van beperkte duur wel kan worden 

voorzien in de mogelijkheid van periodieke 

verlenging; stelt dat in de basishandeling 

kan worden bepaald dat periodieke 

verlenging ofwel stilzwijgend ofwel op 

uitdrukkelijk verzoek van de Commissie 

plaatsvindt; is van oordeel dat de 

bevoegdheidsdelegatie in beide gevallen 

alleen verlengd kan worden als het 

Parlement of de Raad binnen een bepaalde 

termijn geen bezwaar aantekent; 

8. stelt dat een bevoegdheidsdelegatie van 

onbepaalde duur kan zijn, maar dat de 

delegatie op elk moment kan worden 

ingetrokken; is van mening dat bij een 

bevoegdheidsdelegatie van beperkte duur 

wel kan worden voorzien in de 

mogelijkheid van periodieke verlenging op 

uitdrukkelijk verzoek van de Commissie; is 

van oordeel dat de bevoegdheidsdelegatie 

alleen verlengd kan worden als het 

Parlement of de Raad binnen een bepaalde 

termijn geen bezwaar aantekent; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0110/3 

Amendement  3 

József Szájer 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A7-0110/2010 

József Szájer 

Bevoegdheidsdelegatie 

COM(2009)0673 – 2010/2021(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. stelt voor dat de toekomstige 

gezamenlijke overeenkomst in elk geval 

een minimumperiode voor 

bezwaaraantekening moet bevatten, met 

dien verstande dat die niet moet worden 

opgevat als een dwangbuis maar louter als 

een minimum waaronder de democratische 

controle van het Parlement inhoudsloos 

zou worden; is derhalve van oordeel dat de 

minimumperiode voor bezwaaraantekening 

twee maanden moet zijn, met de 

mogelijkheid van verlenging met nog eens 

twee maanden op initiatief van het 

Parlement of de Raad; herinnert eraan dat 

een langere periode voor 

bezwaaraantekening kan worden 

vastgesteld naar gelang van de aard van de 

gedelegeerde handeling; 

13. stelt voor dat de toekomstige 

overeenkomst in elk geval een 

minimumperiode voor bezwaaraantekening 

moet bevatten, met dien verstande dat die 

niet moet worden opgevat als een 

dwangbuis maar louter als een minimum 

waaronder de democratische controle van 

het Parlement inhoudsloos zou worden; is 

derhalve van oordeel dat de 

minimumperiode voor bezwaaraantekening 

twee maanden moet zijn, met de 

mogelijkheid van verlenging met nog eens 

twee maanden op initiatief van het 

Parlement of de Raad; benadrukt echter 

dat de periode voor bezwaaraantekening 

wordt vastgesteld naar gelang van de aard 

van de gedelegeerde handeling; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0110/4 

Amendement  4 

József Szájer 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A7-0110/2010 

József Szájer 

Bevoegdheidsdelegatie 

COM(2009)0673 – 2010/2021(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. benadrukt in verband met een 

toekomstige gezamenlijke overeenkomst 

dat de diverse perioden voor toetsing van 

gedelegeerde handelingen pas mogen 

beginnen te lopen als de Commissie alle 

taalversies heeft toegezonden en dat er 

daarbij terdege rekening moet worden 

gehouden met de parlementaire reces- en 

verkiezingsperioden; 

14. benadrukt in verband met een 

toekomstige overeenkomst dat de diverse 

perioden voor toetsing van gedelegeerde 

handelingen pas mogen beginnen te lopen 

als de Commissie alle taalversies heeft 

toegezonden en dat er daarbij terdege 

rekening moet worden gehouden met de 

parlementaire reces- en 

verkiezingsperioden; 

Or. en 



 

AM\812792NL.doc  PE439.746v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

14.4.2010 A7-0110/5 

Amendement  5 

József Szájer 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A7-0110/2010 

József Szájer 

Bevoegdheidsdelegatie 

COM(2009)0673 – 2010/2021(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. beklemtoont in verband met een 

toekomstige gezamenlijke overeenkomst 

dat gedelegeerde handelingen waarvoor 

een bezwaarbeding geldt, pas in het 

Publicatieblad bekengemaakt kunnen 

worden en dus in werking kunnen treden 

nadat de bezwaarperiode verstreken is, 

tenzij vroegtijdig een verklaring van geen 

bezwaar is afgegeven; acht het niet nodig 

dat in elke basishandeling de uitdrukkelijke 

verplichting voor Parlement en Raad wordt 

opgenomen om hun besluiten, genomen in 

het kader van het toezicht op de 

uitoefening van gedelegeerde 

bevoegdheden door de Commissie, te 

publiceren; 

15. beklemtoont in verband met een 

toekomstige overeenkomst dat 

gedelegeerde handelingen waarvoor een 

bezwaarbeding geldt, pas in het 

Publicatieblad bekendgemaakt kunnen 

worden en dus in werking kunnen treden 

nadat de bezwaarperiode verstreken is, 

tenzij vroegtijdig een verklaring van geen 

bezwaar is afgegeven; acht het niet nodig 

dat in elke basishandeling de uitdrukkelijke 

verplichting voor Parlement en Raad wordt 

opgenomen om hun besluiten, genomen in 

het kader van het toezicht op de 

uitoefening van gedelegeerde 

bevoegdheden door de Commissie, te 

publiceren; 

Or. en 

 

 


