
AM\1234361NL.docx PE694.482v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

16.6.2021 A9-0191/7

Amendement 7
Christian Sagartz
namens de PPE-Fractie

Verslag A9-0191/2021
Mislav Kolakušić
Gezonde regelgeving en subsidiariteit en evenredigheid in de Europese Unie - verslag over 
beter wetgeven betreffende de jaren 2017, 2018 en 2019
(2020/2262(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst erop dat het belangrijk is dat 
nationale parlementen deelnemen in het 
wetgevingsproces op EU-niveau; stelt vast 
dat het aantal van nationale parlementen 
ontvangen gemotiveerde adviezen tussen 
2017 en 2019 weliswaar is blijven afnemen 
en dat er in 2019 helemaal geen 
gemotiveerde adviezen zijn ingediend, 
maar dat het aantal bij de Commissie 
ingediende adviezen en bij het Europees 
Parlement ingediende bijdragen, onder 
meer inzake niet-wetgevingsinitiatieven, 
aanhoudend hoog blijft, en dat dit blijk 
geeft van een positieve en 
toekomstgerichte betrokkenheid van de 
nationale parlementen bij de 
EU-beleidscyclus; stelt vast dat deze 
bijdragen in vele gevallen betrekking 
hadden op belangrijke institutionele 
kwesties zoals de voltooiing van de 
economische en monetaire unie (EMU) en 
de activering van overbruggingsclausules; 
merkt op dat er met betrekking tot geen 
enkel voorstel meer dan vier gemotiveerde 
adviezen zijn ingediend; herinnert eraan 
dat de Verdragen voorzien in 
interparlementaire samenwerking en dat de 
nationale parlementen op grond van de 
Verdragen bevoegd zijn om wetgevings- en 
niet-wetgevingsinitiatieven te beoordelen; 
is verheugd over het feit dat de nationale 
parlementen actief deelnemen aan de 
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wetgevingsdialoog met de EU-instellingen 
via andere instrumenten dan de procedure 
voor toetsing aan het 
subsidiariteitsbeginsel; herinnert eraan dat 
de “oranje kaart” nog nooit en de “gele 
kaart” nog maar drie keer is geactiveerd, 
op een totaal van 439 gemotiveerde 
adviezen en 5 513 adviezen in de periode 
2007-2019; merkt op dat de toepassing van 
het recht van de nationale parlementen 
om de naleving van het 
subsidiariteitsbeginsel te controleren aan 
de hand van het zogenoemde systeem voor 
vroegtijdige waarschuwing (EWS) heeft 
geleid tot verbetering van de betrekkingen 
tussen de EU-instellingen en de nationale 
parlementen; spoort de Commissie aan na 
te gaan of zij een informele 
“groenekaartprocedure” kan invoeren; 
wijst op de toezegging van de Commissie 
om in de toekomst gemeenschappelijke 
antwoorden te formuleren als ten minste 
vier parlementen een gemotiveerd advies 
hebben uitgebracht, en om te voorzien in 
de technische flexibiliteit om de termijn 
van acht weken waarbinnen de nationale 
parlementen hun adviezen moeten 
uitbrengen per geval te kunnen 
versoepelen; is van mening dat de 
Conferentie over de toekomst van Europa 
de burgers een uitstekende gelegenheid 
biedt om kenbaar te maken wat de 
werkelijke gevolgen van wetgeving op 
nationaal niveau zijn en om suggesties te 
doen voor manieren om de doelstellingen 
inzake beter wetgeven te bereiken, onder 
meer door het proces van toetsing van de 
subsidiariteit tegen het licht te houden; 
herinnert eraan dat transparantie en 
openbaarheid essentieel zijn voor het 
wetgevingsproces en dat daarom de 
betrokkenheid van nationale en regionale 
parlementen gerechtvaardigd is, en dat er 
hiermee een bijdrage geleverd wordt aan 
de legitimiteit van het democratisch 
wetgevingsproces van de Europese Unie en 
het vertrouwen van de burgers daarin; is in 
dit verband ingenomen met de vooruitgang 
die het Parlement heeft geboekt wat betreft 
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de openbaarmaking van documenten met 
meer kolommen, als gevolg van het arrest 
De Capitani;
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meer kolommen, als gevolg van het arrest 
De Capitani;

Or. en


