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11.4.2018 A8-0127/1 

Amendement  1 

Jasenko Selimovic 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen betreffende nationale parlementen 

2016/2149(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging N 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

N. overwegende dat de in artikel 4 van 

Protocol nr. 1 vastgelegde termijn van acht 

weken ontoereikend is gebleken voor een 

tijdige controle van de naleving van het 

subsidiariteitsbeginsel; 

N. overwegende dat tal van nationale 

parlementen de in artikel 4 van Protocol 

nr. 1 vastgelegde termijn van acht weken 

voor controle van de naleving van het 

subsidiariteitsbeginsel niet ten volle 

benutten; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/2 

Amendement  2 

Jasenko Selimovic 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen betreffende nationale parlementen 

2016/2149(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging O 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

O. overwegende dat het EWS kan 

worden aangevuld door het systeem dat 

nationale parlementen momenteel in staat 

stelt constructieve voorstellen ter 

overweging bij de Commissie in te dienen, 

met inachtneming van het initiatiefrecht 

van de Commissie; 

Schrappen 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/3 

Amendement  3 

Jasenko Selimovic 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen betreffende nationale parlementen 

2016/2149(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging P 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

P. overwegende dat verscheidene 

nationale parlementen belangstelling 

hebben getoond voor een instrument ter 

verbetering van de politieke dialoog, 

waarmee zij de mogelijkheid zouden 

krijgen om, na de steun van het Europees 

Parlement te hebben verkregen, de 

Commissie constructieve voorstellen ter 

behandeling te geven, met inachtneming 

van het initiatiefrecht van de Commissie; 

P. overwegende dat verscheidene 

nationale parlementen belangstelling 

hebben getoond voor een instrument ter 

verbetering van de politieke dialoog, 

waarmee zij de mogelijkheid zouden 

krijgen om de Commissie constructieve 

voorstellen ter behandeling te geven, met 

inachtneming van het initiatiefrecht van de 

Commissie; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/4 

Amendement  4 

Jasenko Selimovic 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen betreffende nationale parlementen 

2016/2149(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. benadrukt het feit dat er zelden 

gebruik is gemaakt van het EWS sinds de 

inwerkingtreding van het Verdrag van 

Lissabon, en is van mening dat het binnen 

het huidige constitutionele kader kan 

worden herzien; 

13. benadrukt het feit dat er zelden 

gebruik is gemaakt van het EWS sinds de 

inwerkingtreding van het Verdrag van 

Lissabon; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/5 

Amendement  5 

Jasenko Selimovic 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen betreffende nationale parlementen 

2016/2149(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. erkent het verzoek van de nationale 

parlementen om verlenging van de termijn 

van acht weken waarbinnen zij een 

gemotiveerd advies kunnen indienen 

overeenkomstig artikel 3 van Protocol nr. 

1; onderstreept echter dat het huidige 

Verdragskader niet in een dergelijke 

verlenging voorziet; is daarom van 

mening dat de Commissie in het kader 

van het EWS een technische 

kennisgevingstermijn moet vaststellen, om 

zo te voorzien in extra tijd tussen de 

datum waarop de nationale parlementaire 

kamers een ontwerp van 

wetgevingshandeling technisch gezien 

ontvangen en de datum waarop de periode 

van acht weken begint; herinnert er in dit 

verband aan dat de Commissie in 2009 

andere praktische regelingen heeft 

ingevoerd voor de toepassing van het 

subsidiariteitscontrolemechanisme; 

16. neemt kennis van het verzoek van 

de nationale parlementen om verlenging 

van de termijn van acht weken waarbinnen 

zij een gemotiveerd advies kunnen 

indienen overeenkomstig artikel 3 van 

Protocol nr. 1; onderstreept echter dat het 

huidige Verdragskader niet in een 

dergelijke verlenging voorziet; herinnert er 

in dit verband aan dat de Commissie in 

2009 andere praktische regelingen heeft 

ingevoerd voor de toepassing van het 

subsidiariteitscontrolemechanisme; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/6 

Amendement  6 

Jasenko Selimovic 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen betreffende nationale parlementen 

2016/2149(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. neemt kennis van het verzoek van 

bepaalde nationale parlementen om 

verlenging van de termijn van acht weken 

waarbinnen zij een gemotiveerd advies 

kunnen indienen overeenkomstig artikel 6 

van Protocol nr. 2; 

Schrappen 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/7 

Amendement  7 

Jasenko Selimovic 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen betreffende nationale parlementen 

2016/2149(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. pleit, in overeenstemming met de 

politieke dialoog die in 2016 door de 

Commissie is opgestart, voor het volledig 

gebruik van het systeem waarbij de 

nationale parlementen constructieve 

voorstellen kunnen indienen bij de 

Commissie met als doel het Europees debat 

en de initiatiefbevoegdheid van de 

Commissie positief te beïnvloeden; stelt in 

dit verband voor dat de Commissie over de 

beoordelingsvrijheid beschikt om ofwel 

deze voorstellen mee te nemen, ofwel een 

formeel antwoord uit te spreken waarbij zij 

de redenen uiteenzet om de voorstellen niet 

op te volgen; wijst erop dat een dergelijke 

procedure niet kan bestaan uit een recht om 

initiatieven in te dienen of een recht om 

wetgeving in te trekken of te wijzigen, 

aangezien dit de Uniemethode en de 

verdeling van de bevoegdheden tussen het 

nationale en het Europese niveau zou 

ondergraven en derhalve in strijd zou zijn 

met de Verdragen; pleit er tegelijkertijd 

voor om er in het geval van een 

toekomstige herziening van de Verdragen 

voor te zorgen dat het recht van wetgevend 

initiatief hoofdzakelijk het Europees 

Parlement toekomt, als rechtstreekse 

vertegenwoordiger van de EU-burger; 

18. pleit, in overeenstemming met de 

politieke dialoog die in 2016 door de 

Commissie is opgestart, voor het gebruik 

van het systeem waarbij de nationale 

parlementen constructieve voorstellen 

kunnen indienen bij de Commissie met als 

doel het Europees debat en de 

initiatiefbevoegdheid van de Commissie 

positief te beïnvloeden; stelt in dit verband 

voor dat de Commissie de 

beoordelingsvrijheid behoudt om ofwel 

deze voorstellen mee te nemen, ofwel een 

formeel antwoord uit te spreken waarbij zij 

de redenen uiteenzet om de voorstellen niet 

op te volgen; wijst erop dat een dergelijke 

procedure niet kan bestaan uit een recht om 

initiatieven in te dienen of een recht om 

wetgeving in te trekken of te wijzigen, 

aangezien dit de Uniemethode en de 

verdeling van de bevoegdheden tussen het 

nationale en het Europese niveau zou 

ondergraven en derhalve in strijd zou zijn 

met de Verdragen; pleit er tegelijkertijd 

voor om er in het geval van een 

toekomstige herziening van de Verdragen 

voor te zorgen dat het recht van wetgevend 

initiatief het Europees Parlement toekomt, 

als rechtstreekse vertegenwoordiger van de 

EU-burger; 

Or. en 
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