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AMENDEMENTEN 001-008 
ingediend door de Commissie juridische zaken

Verslag
József Szájer A8-0012/2018
Aanpassing van een aantal basisbesluiten op het gebied van justitie waarin wordt verwezen 
naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan artikel 290 VWEU

Voorstel voor een verordening (COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD))

_____________________________________________________________

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het Verdrag van Lissabon maakt een 
onderscheid tussen aan de Commissie 
overgedragen bevoegdheden om niet-
wetgevingshandelingen van algemene 
strekking vast te stellen ter aanvulling of 
wijziging van bepaalde niet-essentiële 
onderdelen van een wetgevingshandeling 
(gedelegeerde handelingen), en aan de 
Commissie overgedragen bevoegdheden 
om handelingen vast te stellen teneinde 
eenvormige voorwaarden ter uitvoering 
van juridisch bindende handelingen van de 
Unie te waarborgen 
(uitvoeringshandelingen).

(1) Bij het Verdrag van Lissabon werd 
het rechtskader voor de bevoegdheden die 
door de wetgever aan de Commissie 
kunnen worden toegekend ingrijpend 
gewijzigd en werd een onderscheid 
ingevoerd tussen aan de Commissie 
overgedragen bevoegdheden om niet-
wetgevingshandelingen van algemene 
strekking vast te stellen ter aanvulling of 
wijziging van bepaalde niet-essentiële 
onderdelen van een wetgevingshandeling 
(gedelegeerde handelingen), en aan de 
Commissie overgedragen bevoegdheden 
om handelingen vast te stellen teneinde 
eenvormige voorwaarden ter uitvoering 
van juridisch bindende handelingen van de 
Unie te waarborgen 
(uitvoeringshandelingen).

Amendement 2
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Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Het bundelen en presenteren 
van bevoegdheden die geen nauwe 
onderlinge samenhang vertonen in één 
enkele gedelegeerde handeling van de 
Commissie belemmert de uitoefening door 
het Parlement van zijn recht van toetsing, 
daar het Parlement hierdoor gedwongen 
wordt de volledige gedelegeerde handeling 
ofwel simpelweg te aanvaarden ofwel te 
verwerpen, en geen mogelijkheid heeft om 
ten aanzien van elke afzonderlijke 
bevoegdheid een standpunt te bepalen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – alinea 2 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1206/2001
Artikel 11 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 19 bis bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend voor onbepaalde tijd met ingang 
van de datum van inwerkingtreding van 
deze verordening.

2. De in artikel 19 bis bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend voor een termijn van vijf jaar 
met ingang van ... [datum van 
inwerkingtreding van deze 
wijzigingsverordening]. De Commissie 
stelt uiterlijk negen maanden voor het 
einde van de termijn van vijf jaar een 
verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. 
De bevoegdheidsdelegatie wordt 
stilzwijgend met termijnen van dezelfde 
duur verlengd, tenzij het Europees 
Parlement of de Raad zich uiterlijk drie 
maanden voor het einde van elke termijn 
tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de 
algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, 
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paragraaf 9).

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – alinea 2 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1206/2001
Artikel 19 ter – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Een overeenkomstig artikel 19 bis 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen 
een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

6. Een overeenkomstig artikel 19 bis 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen 
een termijn van drie maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 2 – alinea 2 – punt 2
Verordening (EG) nr. 805/2004
Artikel 31 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 31 bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend voor onbepaalde tijd met ingang 
van de datum van inwerkingtreding van 
deze verordening.

2. De in artikel 31 bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend voor een termijn van vijf jaar 
met ingang van ... [datum van 
inwerkingtreding van deze 
wijzigingsverordening]. De Commissie 
stelt uiterlijk negen maanden voor het 
einde van de termijn van vijf jaar een 
verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. 
De bevoegdheidsdelegatie wordt 
stilzwijgend met termijnen van dezelfde 
duur verlengd, tenzij het Europees 
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Parlement of de Raad zich uiterlijk drie 
maanden voor het einde van elke termijn 
tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de 
algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, 
paragraaf 9).

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 2 – alinea 2 – punt 2
Verordening (EG) nr. 805/2004
Artikel 31 bis – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Een overeenkomstig artikel 31 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen 
een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

6. Een overeenkomstig artikel 31 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen 
een termijn van drie maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 3 – alinea 2 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1393/2007
Artikel 17 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 17 bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend voor onbepaalde tijd met ingang 
van de datum van inwerkingtreding van 

2. De in artikel 17 bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend voor een termijn van vijf jaar 
met ingang van ... [datum van 
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deze verordening. inwerkingtreding van deze 
wijzigingsverordening]. De Commissie 
stelt uiterlijk negen maanden voor het 
einde van de termijn van vijf jaar een 
verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. 
De bevoegdheidsdelegatie wordt 
stilzwijgend met termijnen van dezelfde 
duur verlengd, tenzij het Europees 
Parlement of de Raad zich uiterlijk drie 
maanden voor het einde van elke termijn 
tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de 
algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, 
paragraaf 9).

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 3 – alinea 2 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1393/2007
Artikel 17 bis – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Een overeenkomstig artikel 17 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen 
een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

6. Een overeenkomstig artikel 17 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen 
een termijn van drie maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.


