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2.3.2016 A8-0039/3 

Amendement  3 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Ontwerpbesluit 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 

Ontwerpbesluit Amendement 

 4 bis. betreurt dat de vastgestelde 

instrumenten voor beter wetgeven geen 

mechanisme van belang omvatten dat 

mogelijkheden creëert voor de burgers 

van de Unie om meer betrokken te zijn; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0039/4 

Amendement  4 

Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Ontwerpbesluit 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpbesluit Amendement 

8. is van oordeel dat er in beginsel met 

betrekking tot gedelegeerde handelingen en 

uitvoeringshandelingen een evenwichtige 

oplossing is gevonden, die transparantie 

garandeert en de gelijkwaardigheid van de 

wetgevers waarborgt; benadrukt echter dat 

er snel overeenstemming moet worden 

bereikt over de afbakeningscriteria inzake 

uitvoeringshandelingen en gedelegeerde 

handelingen en dat er gezorgd moet 

worden voor een snelle afstemming van 

alle basishandelingen op het bij het 

Verdrag van Lissabon ingevoerde 

rechtskader; 

8. is van oordeel dat er in beginsel met 

betrekking tot gedelegeerde handelingen en 

uitvoeringshandelingen een evenwichtige 

oplossing is gevonden, die transparantie 

garandeert en de gelijkwaardigheid van de 

wetgevers waarborgt; benadrukt echter dat 

er snel overeenstemming moet worden 

bereikt over de afbakeningscriteria inzake 

uitvoeringshandelingen en gedelegeerde 

handelingen en dat er gezorgd moet 

worden voor een snelle afstemming van 

alle basishandelingen op het bij het 

Verdrag van Lissabon ingevoerde 

rechtskader; betreurt evenwel dat de 

invoering van een register van 

gedelegeerde handelingen is uitgesteld tot 

2017; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0039/5 

Amendement  5 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Ontwerpbesluit 

Paragraaf 9 bis (nieuw) 

 

Ontwerpbesluit Amendement 

 9 bis. betreurt dat de instellingen niet tot 

een akkoord zijn gekomen over de 

invoering van een gemeenschappelijk 

verplicht en juridisch bindend 

transparantieregister voor lobbyisten; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0039/6 

Amendement  6 

Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Ontwerpbesluit 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpbesluit Amendement 

11. is ingenomen met het streven van de 

instellingen naar transparantie van de 

wetgevingsprocedures, maar benadrukt dat 

er, om dit ook daadwerkelijk te bereiken, 

behoefte is aan meer concrete bepalingen 

en instrumenten, met name wat betreft 

akkoorden in eerste lezing; 

11. is ingenomen met het streven van de 

instellingen naar transparantie van de 

wetgevingsprocedures, maar benadrukt dat 

er, om dit ook daadwerkelijk te bereiken, 

behoefte is aan meer concrete bepalingen 

en instrumenten, met name wat betreft 

akkoorden in eerste lezing, waarvan de 

werkdocumenten openbaar moeten 

worden gemaakt, en de procedures voor 

de vaststelling van gedelegeerde 

handelingen en uitvoeringshandelingen; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0039/7 

Amendement  7 

Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Ontwerpbesluit 

Paragraaf 16 – streepje 4 

 

Ontwerpbesluit Amendement 

– de transparantie en coördinatie van het 

wetgevingsproces (waaronder passende 

toepassing van eerste- en 

tweedelezingprocedures, praktische 

regelingen voor gedachtewisselingen, 

informatie-uitwisseling en vergelijking van 

tijdschema's, transparantie in de context 

van trilaterale onderhandelingen, 

ontwikkeling van platformen en 

instrumenten voor de oprichting van een 

gezamenlijke databank over de stand van 

zaken met betrekking tot 

wetgevingsdossiers, de verstrekking van 

informatie aan nationale parlementen en 

praktische regelingen voor samenwerking 

en informatie-uitwisseling inzake 

onderhandelingen over en de sluiting van 

internationale overeenkomsten); 

– de transparantie en coördinatie van het 

wetgevingsproces (waaronder passende 

toepassing van eerste- en 

tweedelezingprocedures, praktische 

regelingen voor gedachtewisselingen, 

informatie-uitwisseling en vergelijking van 

tijdschema's, transparantie in de context 

van trilaterale onderhandelingen, 

ontwikkeling van platformen en 

instrumenten voor de oprichting van een 

gezamenlijke databank over de stand van 

zaken met betrekking tot 

wetgevingsdossiers die kan leiden tot meer 

directe betrokkenheid van burgers bij het 

wetgevingsproces, de verstrekking van 

informatie aan nationale parlementen en 

praktische regelingen voor samenwerking 

en informatie-uitwisseling inzake 

onderhandelingen over en de sluiting van 

internationale overeenkomsten); 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0039/8 

Amendement  8 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Ontwerpbesluit 

Paragraaf 16 – streepje 8 

 

Ontwerpbesluit Amendement 

– gedelegeerde handelingen en 

uitvoeringshandelingen, op basis van de 

resolutie van het Parlement van 25 februari 

2014 over de follow-up met betrekking tot 

de delegatie van wetgevingsbevoegdheden 

en de wijze waarop de lidstaten de 

uitoefening van de 

uitvoeringsbevoegdheden door de 

Commissie controleren
6
 (onderhandelingen 

over de afbakeningscriteria voor 

gedelegeerde handelingen en 

uitvoeringshandelingen, het opzetten van 

een register van gedelegeerde handelingen 

en aanpassing van handelingen uit de tijd 

voor het Verdrag van Lissabon); 

– gedelegeerde handelingen en 

uitvoeringshandelingen, op basis van de 

resolutie van het Parlement van 25 februari 

2014 over de follow-up met betrekking tot 

de delegatie van wetgevingsbevoegdheden 

en de wijze waarop de lidstaten de 

uitoefening van de 

uitvoeringsbevoegdheden door de 

Commissie controleren
6
 (onderhandelingen 

over de afbakeningscriteria voor 

gedelegeerde handelingen en 

uitvoeringshandelingen, het opzetten van 

een register van gedelegeerde handelingen 

en aanpassing van handelingen uit de tijd 

voor het Verdrag van Lissabon, en 

specifieke maatregelen om een betere 

transparantie en controleerbaarheid van 

de procedures en betrokken actoren te 

waarborgen); 

__________________ __________________ 

6
 Aangenomen teksten, P7_TA 

(2014)0127. 

6
 Aangenomen teksten, P7_TA 

(2014)0127. 

Or. en 

 

 


