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Amendement 1
Pascal Durand, Javier Nart, Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Stéphane 
Séjourné

Ontwerpadvies
Overweging A (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de Commissie het 
algemeen belang van de Unie bevordert 
en daartoe passende initiatieven neemt; 
overwegende dat wetgevingshandelingen 
van de Unie, tenzij in de Verdragen 
anders is bepaald, alleen op voorstel van 
de Commissie kunnen worden vastgesteld, 
hetgeen is neergelegd in artikel 17 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
(VEU);

Or. en

Amendement 2
Pascal Durand, Javier Nart, Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Stéphane 
Séjourné

Ontwerpadvies
Overweging B (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat in de Verdragen 
aan het Parlement slechts in een zeer 
beperkt aantal gevallen rechtstreeks 
initiatiefrecht wordt verleend, namelijk 
met betrekking tot zijn eigen 
samenstelling, de verkiezing van zijn 
leden en het statuut van de leden, het 
statuut van de Europese Ombudsman, het 
initiëren van een procedure inzake de 
rechtsstaat, het instellen van tijdelijke 
enquêtecommissies en het initiëren van 
Verdragsherzieningen; overwegende dat 
het Parlement op grond van artikel 225 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie (VWEU) het recht 
heeft de Commissie te verzoeken passende 
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voorstellen in te dienen over 
aangelegenheden die naar het oordeel van 
het Parlement besluiten van de Unie voor 
de tenuitvoerlegging van de Verdragen 
vergen; overwegende dat in artikel 47 van 
het Reglement van het Europees 
Parlement dit indirecte recht van initiatief 
nader wordt uitgewerkt;

Or. en

Amendement 3
Pascal Durand, Javier Nart, Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Stéphane 
Séjourné

Ontwerpadvies
Overweging C (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat in artikel 225 
VWEU is bepaald dat de Commissie, als 
zij het verzoek van het Parlement tot 
indiening van een wetsvoorstel niet 
inwilligt, de redenen daarvoor moet 
meedelen; herinnert in dit verband aan 
het dwingende karakter van deze 
Verdragsbepaling;

Or. en

Amendement 4
Pascal Durand, Javier Nart, Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Stéphane 
Séjourné

Ontwerpadvies
Overweging D (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat het Europees 
Parlement de enige rechtstreeks verkozen 
EU-instelling is, maar minder wetgevende 
bevoegdheden heeft dan de meeste 
nationale parlementen;
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Or. en

Amendement 5
Pascal Durand, Javier Nart, Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Stéphane 
Séjourné

Ontwerpadvies
Overweging E (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

E. overwegende dat mevrouw Ursula 
von der Leyen, voordat zij verkozen werd 
tot voorzitter van de Commissie, heeft 
toegezegd om op door het Parlement met 
een meerderheid van stemmen 
aangenomen wetgevingsinitiatieven te 
zullen reageren, met volledige 
inachtneming van de beginselen van 
evenredigheid, subsidiariteit en beter 
wetgeven;

Or. en

Amendement 6
Pascal Durand, Javier Nart, Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Stéphane 
Séjourné

Ontwerpadvies
Overweging F (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

F. overwegende dat de conferentie 
over de toekomst van Europa 
mogelijkheden biedt om samen met het 
maatschappelijk middenveld na te denken 
over manieren om het initiatiefrecht van 
het Parlement met betrekking tot beter 
wetgeven zo goed mogelijk te versterken;

Or. en
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Amendement 7
Pascal Durand, Javier Nart, Karen Melchior, Stéphane Séjourné

Ontwerpadvies
Overweging G (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

G. betreurt het huidige gebrek aan 
evenwicht tussen de bevoegdheden van de 
Commissie, de Raad en het Parlement als 
het gaat om het bepalen van de Europese 
agenda, met name op beleidsterreinen 
waarop de Commissie geen exclusief recht 
van initiatief heeft en waarop de Raad 
niet de verplichting tot raadpleging heeft, 
meer bepaald op het gebied van de 
Economische en Monetaire Unie en het 
gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid, waarop bevoegdheden 
zijn overgedragen aan de hoge 
vertegenwoordiger van de Unie en de 
Europese Dienst voor extern optreden;

Or. en

Amendement 8
Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud, Gunnar Beck, Laura Huhtasaari

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de Commissie de 
afgelopen jaren niet op constructieve of 
productieve wijze gebruik heeft gemaakt 
van het initiatiefrecht inzake wetgeving dat 
zij krachtens de Verdragen heeft, 
aangezien het aantal wetsvoorstellen de 
afgelopen tien jaar is afgenomen en de 
voorzitters van de Commissie hebben 
nagelaten hun politieke 
verantwoordelijkheden op zich te nemen; 
beveelt daarom ten zeerste aan dat de 
Commissie constitutionele zaken meer 
gebruikmaakt van de aan het Parlement 

1. is van mening dat de Commissie de 
afgelopen jaren niet op constructieve of 
productieve wijze gebruik heeft gemaakt 
van het initiatiefrecht inzake wetgeving dat 
zij krachtens de Verdragen heeft en dat de 
Commissie elke democratische legitimiteit 
ontbeert om een dergelijke politieke rol te 
spelen; beveelt daarom ten zeerste aan dat 
de Commissie constitutionele zaken 
nadenkt over een herziening van de 
Verdragen om de Commissie haar 
initiatiefrecht inzake wetgeving te 
ontnemen en dit recht over te dragen aan 
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bij de Verdragen toegekende 
bevoegdheden en nadenkt over een 
herziening van het Verdrag waarbij het 
Parlement een rechtstreeks initiatiefrecht 
inzake wetgeving wordt toegekend;

de Raad en het Parlement;

Or. fr

Amendement 9
Marion Walsmann, Andrzej Halicki, Sven Simon, Daniel Buda, Esteban González Pons

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de Commissie de 
afgelopen jaren niet op constructieve of 
productieve wijze gebruik heeft gemaakt 
van het initiatiefrecht inzake wetgeving dat 
zij krachtens de Verdragen heeft, 
aangezien het aantal door de Commissie 
ingediende wetsvoorstellen de afgelopen 
tien jaar is afgenomen en de voorzitters 
van de Commissie hebben nagelaten hun 
politieke verantwoordelijkheden op zich te 
nemen; beveelt daarom ten zeerste aan dat 
de Commissie constitutionele zaken meer 
gebruikmaakt van de aan het Parlement bij 
de Verdragen toegekende bevoegdheden en 
nadenkt over een herziening van het 
Verdrag waarbij het Parlement een 
rechtstreeks initiatiefrecht inzake 
wetgeving wordt toegekend;

1. benadrukt dat het Parlement een 
democratisch verkozen orgaan is dat, 
anders dan de nationale parlementen, 
geen formeel initiatiefrecht inzake 
wetgeving heeft, en dat het feit dat de 
Commissie over het exclusieve 
rechtstreekse initiatiefrecht inzake 
wetgeving beschikt, leidt tot een gebrek 
aan democratische legitimiteit en dat dit 
een probleem is dat moet worden 
aangepakt; beveelt daarom ten zeerste aan 
dat de Commissie constitutionele zaken 
meer gebruikmaakt van de aan het 
Parlement bij de Verdragen toegekende 
bevoegdheden en de verschillende 
manieren analyseert om het Parlement een 
rechtstreeks initiatiefrecht inzake 
wetgeving toe te kennen;

Or. en

Amendement 10
Marion Walsmann, Andrzej Halicki, Sven Simon, Daniel Buda, Esteban González Pons

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement
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2. benadrukt dat de Europese Raad op 
grond van artikel 68 VWEU feitelijk 
beschikt over een initiatiefrecht wat betreft 
de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, 
waardoor er op dit gebied geen sprake is 
van een gelijk speelveld voor het 
Parlement en de Raad; wijst voorts op de 
invloed die de lidstaten in dit kader hebben 
omdat vertegenwoordigers van de lidstaten 
deel uitmaken van tal van adviesorganen 
van de Commissie;

2. benadrukt dat de Europese Raad op 
grond van artikel 68 VWEU feitelijk 
beschikt over een initiatiefrecht wat betreft 
de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, 
waardoor er op dit gebied geen sprake is 
van gelijkheid van het Parlement en de 
Raad op wetgevingsgebied, zoals 
neergelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord over beter wetgeven; wijst voorts 
op de invloed die de lidstaten in dit kader 
hebben omdat vertegenwoordigers van de 
lidstaten deel uitmaken van tal van 
adviesorganen van de Commissie, en 
verzoekt de Commissie om voor het 
Parlement een zelfde niveau van 
participatie te waarborgen;

Or. en

Amendement 11
Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud, Gunnar Beck, Laura Huhtasaari

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat de Europese Raad op 
grond van artikel 68 VWEU feitelijk 
beschikt over een initiatiefrecht wat betreft 
de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, 
waardoor er op dit gebied geen sprake is 
van een gelijk speelveld voor het 
Parlement en de Raad; wijst voorts op de 
invloed die de lidstaten in dit kader hebben 
omdat vertegenwoordigers van de lidstaten 
deel uitmaken van tal van adviesorganen 
van de Commissie;

2. benadrukt dat de Europese Raad op 
grond van artikel 68 VWEU feitelijk 
beschikt over een initiatiefrecht wat betreft 
de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht; 
wijst voorts op de invloed die de lidstaten 
in dit kader hebben omdat 
vertegenwoordigers van de lidstaten deel 
uitmaken van tal van adviesorganen van de 
Commissie;

Or. fr

Amendement 12
Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud, Gunnar Beck

Ontwerpadvies
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Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat het Parlement 
zou moeten beschikken over een versterkt 
rechtstreeks initiatiefrecht inzake 
wetgeving, omdat het Parlement de 
Europese burgers rechtstreeks 
vertegenwoordigt en tegenwicht moet 
bieden tegen het nastreven van puur 
nationale belangen; betreurt daarom dat 
deze kwestie meerdere malen is 
doorgeschoven naar een toekomstige 
Verdragsherziening;

3. is van mening dat de Raad en het 
Parlement zouden moeten beschikken over 
een rechtstreeks initiatiefrecht inzake 
wetgeving, de Raad omdat hij de lidstaten 
vertegenwoordigt en het Parlement omdat 
het verkozen is via algemeen kiesrecht;

Or. fr

Amendement 13
Manon Aubry

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat het Parlement 
zou moeten beschikken over een versterkt 
rechtstreeks initiatiefrecht inzake 
wetgeving, omdat het Parlement de 
Europese burgers rechtstreeks 
vertegenwoordigt en tegenwicht moet 
bieden tegen het nastreven van puur 
nationale belangen; betreurt daarom dat 
deze kwestie meerdere malen is 
doorgeschoven naar een toekomstige 
Verdragsherziening;

3. is van mening dat het Parlement 
zou moeten beschikken over een versterkt 
rechtstreeks initiatiefrecht inzake 
wetgeving, omdat het Parlement de 
Europese volkeren rechtstreeks 
vertegenwoordigt; betreurt daarom dat 
deze kwestie meerdere malen is 
doorgeschoven naar een toekomstige 
Verdragsherziening;

Or. en

Amendement 14
Marion Walsmann, Andrzej Halicki, Sven Simon, Esteban González Pons

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat het Parlement 
zou moeten beschikken over een versterkt 
rechtstreeks initiatiefrecht inzake 
wetgeving, omdat het Parlement de 
Europese burgers rechtstreeks 
vertegenwoordigt en tegenwicht moet 
bieden tegen het nastreven van puur 
nationale belangen; betreurt daarom dat 
deze kwestie meerdere malen is 
doorgeschoven naar een toekomstige 
Verdragsherziening;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)    

Or. en

Amendement 15
Pascal Durand, Marie Toussaint, Tiemo Wölken

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van mening dat, als de 
Commissie naar aanleiding van een 
Europees burgerinitiatief (EBI) dat aan 
de procedurele voorschriften voldoet, 
nalaat mee te delen of zij al dan niet 
maatregelen neemt of in een mededeling 
bekendmaakt dat zij geen maatregelen 
neemt overeenkomstig artikel 15 van 
Verordening (EU) 2019/788, het 
Parlement kan besluiten een INL-verslag 
op te stellen dat gebaseerd is op het EBI; 
dringt er bij de Commissie op aan zich 
ertoe te verbinden na de goedkeuring van 
een initiatief van het Parlement dat 
gebaseerd is op een EBI dat voldoet aan 
de procedurele vereisten en dat in 
overeenstemming is met de Verdragen en 
de in artikel 2 VEU verankerde 
kernwaarden van de Unie, een 
wetgevingsvoorstel in te dienen; stelt in dit 
verband voor het interinstitutioneel 
kaderakkoord over de betrekkingen tussen 



AM\1221888NL.docx 11/21 PE662.145v02-00

NL

het Europees Parlement en de Europese 
Commissie te wijzigen;

Or. en

Amendement 16
Marion Walsmann, Andrzej Halicki, Sven Simon, Daniel Buda, Esteban González Pons

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. merkt op dat er voor het toekennen 
van het initiatiefrecht inzake wetgeving 
aan het Parlement een 
Verdragsherziening nodig is en dat het 
daarom de moeite waard is om na te gaan 
in hoeverre de huidige 
Verdragsbepalingen ruimte bieden voor 
het vergroten van de invloed van het 
Parlement als het gaat om het initiëren 
van wetgeving, teneinde de weg te effenen 
voor een rechtstreeks initiatiefrecht van 
het Parlement;

Or. en

Amendement 17
Marion Walsmann, Andrzej Halicki, Sven Simon, Daniel Buda, Esteban González Pons

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. wijst erop dat de bevoegdheden 
van het Parlement als het gaat om het 
bepalen van de wetgevingsagenda kunnen 
worden versterkt door het 
Interinstitutioneel Akkoord tussen het 
Parlement, de Raad en de Commissie en 
het kaderakkoord over de betrekkingen 
tussen het Parlement en de Commissie te 
wijzigen, waardoor het institutionele 
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evenwicht kan worden herijkt zonder dat 
daarvoor de Verdragen formeel hoeven te 
worden gewijzigd;

Or. en

Amendement 18
Marion Walsmann, Andrzej Halicki, Sven Simon, Esteban González Pons

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. pleit ervoor dat er wordt 
nagedacht over de mogelijkheid om, in het 
kader van artikel 225 VWEU, een 
procedure voor het Parlement te 
ontwikkelen om ideeën te steunen door 
zich bijvoorbeeld achter de standpunten 
van het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Europees Comité van de 
Regio’s te scharen;

Or. en

Amendement 19
Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud, Gunnar Beck

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. betreurt ten zeerste dat slechts een 
derde van de 
wetgevingsinitiatiefprocedures en niet-
wetgevingsinitiatiefprocedures van het 
Parlement als succesvol kan worden 
beschouwd en dat de meeste sinds 2011 
aangenomen initiatiefverslagen van 
wetgevende aard (INL-verslagen) niet tot 
een positieve reactie van de Commissie 
hebben geleid1; betreurt tevens dat de 
termijn van drie maanden waarbinnen de 

4. betreurt ten zeerste dat slechts een 
derde van de 
wetgevingsinitiatiefprocedures en niet-
wetgevingsinitiatiefprocedures van het 
Parlement als succesvol kan worden 
beschouwd en dat de meeste sinds 2011 
aangenomen initiatiefverslagen van 
wetgevende aard (INL-verslagen) niet tot 
een positieve reactie van de Commissie 
hebben geleid1; betreurt tevens dat de 
termijn van drie maanden waarbinnen de 
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Commissie moet reageren op een resolutie 
van het Parlement, zoals bepaald in 
paragraaf 16 van het kaderakkoord over de 
betrekkingen tussen het Europees 
Parlement en de Europese Commissie van 
20102, en de termijn van één jaar 
waarbinnen de Commissie een 
wetgevingsvoorstel moet indienen in 
reactie op een wetgevingsinitiatiefverslag, 
consequent niet worden nageleefd;

Commissie moet reageren op een resolutie 
van het Parlement, zoals bepaald in 
paragraaf 16 van het kaderakkoord over de 
betrekkingen tussen het Europees 
Parlement en de Europese Commissie van 
20102, en de termijn van één jaar 
waarbinnen de Commissie een 
wetgevingsvoorstel moet indienen in 
reactie op een wetgevingsinitiatiefverslag, 
consequent niet worden nageleefd; 
concludeert hieruit dat het huidige 
systeem ingrijpend gewijzigd moet 
worden;

_________________ _________________
1 Studie “The European Parliament’s right 
of initiative”, Andreas Maurer, Jean 
Monnet-leerstoel voor Europese 
integratiestudies, Universiteit van 
Innsbruck, en Michael C. Wolf, 
Universiteit van Innsbruck, juli 2020, blz. 
55 en 57.

1 Studie “The European Parliament’s right 
of initiative”, Andreas Maurer, Jean 
Monnet-leerstoel voor Europese 
integratiestudies, Universiteit van 
Innsbruck, en Michael C. Wolf, 
Universiteit van Innsbruck, juli 2020, blz. 
55 en 57.

2 PB L 304 van 20.11.2010, blz. 47. 2 PB L 304 van 20.11.2010, blz. 47.

Or. fr

Amendement 20
Marion Walsmann, Andrzej Halicki, Sven Simon, Daniel Buda, Esteban González Pons

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. betreurt ten zeerste dat slechts een 
derde van de 
wetgevingsinitiatiefprocedures en niet-
wetgevingsinitiatiefprocedures van het 
Parlement als succesvol kan worden 
beschouwd en dat de meeste sinds 2011 
aangenomen initiatiefverslagen van 
wetgevende aard (INL-verslagen) niet tot 
een positieve reactie van de Commissie 
hebben geleid1; betreurt tevens dat de 
termijn van drie maanden waarbinnen de 
Commissie moet reageren op een resolutie 
van het Parlement, zoals bepaald in 

4. betreurt ten zeerste dat de 
Commissie aan de meeste sinds 2011 
aangenomen initiatiefverslagen van 
wetgevende aard (INL-verslagen) geen 
follow-up heeft gegeven door een passend 
voorstel in te dienen1 betreurt tevens dat de 
termijn van drie maanden waarbinnen de 
Commissie moet reageren op een resolutie 
van het Parlement, zoals bepaald in 
paragraaf 16 van het kaderakkoord over de 
betrekkingen tussen het Europees 
Parlement en de Europese Commissie van 
20102, en de termijn van één jaar 
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paragraaf 16 van het kaderakkoord over de 
betrekkingen tussen het Europees 
Parlement en de Europese Commissie van 
20102, en de termijn van één jaar 
waarbinnen de Commissie een 
wetgevingsvoorstel moet indienen in 
reactie op een wetgevingsinitiatiefverslag, 
consequent niet worden nageleefd;

waarbinnen de Commissie een 
wetgevingsvoorstel moet indienen in 
reactie op een wetgevingsinitiatiefverslag, 
consequent niet worden nageleefd;

_________________ _________________
1 Studie “The European Parliament’s right 
of initiative”, Andreas Maurer, Jean 
Monnet-leerstoel voor Europese 
integratiestudies, Universiteit van 
Innsbruck, en Michael C. Wolf, 
Universiteit van Innsbruck, juli 2020, 
blz. 55 en 57.

1 Studie “The European Parliament’s right 
of initiative”, Andreas Maurer, Jean 
Monnet-leerstoel voor Europese 
integratiestudies, Universiteit van 
Innsbruck, en Michael C. Wolf, 
Universiteit van Innsbruck, juli 2020, 
blz. 55 en 57.

2 PB L 304 van 20.11.2010, blz. 47. 2 PB L 304 van 20.11.2010, blz. 47.

Or. en

Amendement 21
Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud, Gunnar Beck, Laura Huhtasaari

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat INL-verslagen 
met betrekking tot gebieden die vallen 
onder de gewone wetgevingsprocedure, 
met slechts één adressaat en werkbare 
voorstellen met realistische termijnen, 
succesvoller zullen zijn; beveelt daarom 
aan dat de Commissie constitutionele 
zaken de Commissie uitnodigt om te 
onderhandelen over een geringe 
verlenging van de betreffende termijnen 
en over mogelijkheden om eventuele 
organisatorische problemen in verband 
met de kaderovereenkomst van 2010 te 
verhelpen, om op die manier de follow-up 
van resoluties van het Parlement door de 
Commissie te verbeteren; verwacht echter 
in ruil daarvoor dat de Commissie 
automatisch reageert op en automatisch 

Schrappen
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uitvoering geeft aan INL-verslagen;

Or. fr

Amendement 22
Marion Walsmann, Andrzej Halicki, Sven Simon, Daniel Buda, Esteban González Pons

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat INL-verslagen 
met betrekking tot gebieden die vallen 
onder de gewone wetgevingsprocedure, 
met slechts één adressaat en werkbare 
voorstellen met realistische termijnen, 
succesvoller zullen zijn; beveelt daarom 
aan dat de Commissie constitutionele 
zaken de Commissie uitnodigt om te 
onderhandelen over een geringe verlenging 
van de betreffende termijnen en over 
mogelijkheden om eventuele 
organisatorische problemen in verband met 
de kaderovereenkomst van 2010 te helpen 
oplossen, om op die manier de follow-up 
van resoluties van het Parlement door de 
Commissie te verbeteren; verwacht echter 
in ruil daarvoor dat de Commissie 
automatisch reageert op en automatisch 
uitvoering geeft aan INL-verslagen;

5. is van mening dat INL-verslagen 
met betrekking tot gebieden die vallen 
onder de gewone wetgevingsprocedure, 
met slechts één adressaat en duidelijk 
omschreven voorstellen die gericht zijn op 
het toepassingsgebied van het verslag en 
met realistische termijnen, meer kans 
maken om door de Commissie omgezet te 
worden in wetgevingsvoorstellen; beveelt 
aan dat de Commissie constitutionele 
zaken de Commissie uitnodigt om te 
onderhandelen over een geringe verlenging 
van de betreffende termijnen en over 
mogelijkheden om eventuele 
organisatorische problemen in verband met 
de kaderovereenkomst van 2010 te helpen 
oplossen, om op die manier de follow-up 
van resoluties van het Parlement door de 
Commissie te verbeteren; verwacht echter 
in ruil daarvoor dat de Commissie INL-
verslagen automatisch omzet in concrete 
wetgevingsvoorstellen;

Or. en

Amendement 23
Tiemo Wölken

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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5 bis. is van oordeel dat het 
Interinstitutioneel Akkoord over beter 
wetgeven een essentiële rol speelt bij het 
waarborgen van loyale en transparante 
samenwerking in alle stadia van de 
wetgevingscyclus en ervoor zorgt dat de 
verschillende instellingen elkaars 
standpunten beter begrijpen; pleit ervoor 
dat wordt onderzocht in hoeverre het 
Interinstitutioneel Akkoord over beter 
wetgeven moet worden herzien om 
eventuele belemmeringen voor het 
initiatiefrecht van het Parlement weg te 
nemen;

Or. en

Amendement 24
Marie Toussaint

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat er nieuwe EU-
wetgevingsmechanismen moeten worden 
ontwikkeld waarbij de deelname van de 
Europese burgers en hun 
vertegenwoordigers in het Europees 
Parlement in het wetgevingsproces wordt 
vergroot, om de burgerparticipatie en de 
Europese democratie in haar 
algemeenheid te verbeteren; is 
bijvoorbeeld van oordeel dat de 
procedurele drempels voor EBI’s moeten 
worden verlaagd als voorstellen voor 
EBI’s medeondertekend zijn door een 
bepaald aantal leden van het Europees 
Parlement;

Or. en

Amendement 25
Marion Walsmann, Andrzej Halicki, Sven Simon, Daniel Buda, Esteban González Pons
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. herinnert eraan dat het Parlement 
beschikt over een structuur voor 
effectbeoordelingen en is van oordeel dat 
daaraan ook toepassing moet worden 
gegeven voordat er initiatiefverslagen van 
wetgevende aard worden opgesteld, om de 
beoordeling van de Europese meerwaarde 
waarin het Interinstitutioneel Akkoord 
over beter wetgeven voorziet, te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 26
Pascal Durand, Javier Nart, Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Stéphane 
Séjourné

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat het Parlement zich 
volledig houdt aan het Interinstitutioneel 
Akkoord tussen het Europees Parlement, 
de Raad van de Europese Unie en de 
Europese Commissie over beter wetgeven, 
waarin wordt gewezen op de noodzaak 
van een voorafgaande analyse van de 
“Europese meerwaarde” en een 
beoordeling van “de kosten van geen 
Europa”;

Or. en

Amendement 27
Marie Toussaint

Ontwerpadvies
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Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. verzoekt de Commissie om 
onderzoek te doen naar de mogelijkheid 
om mechanismen voor directe democratie 
in te voeren, zoals burgervergaderingen of 
referenda over specifieke kwesties, 
waardoor de burgers van de EU 
beslissingsbevoegdheid of adviserende 
bevoegdheid krijgen in het EU-
wetgevingsproces zonder dat het Verdrag 
daarvoor hoeft te worden gewijzigd;

Or. en

Amendement 28
Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud, Gunnar Beck, Laura Huhtasaari

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie om als 
hoedster van de Verdragen haar taken uit 
te voeren en haar toezeggingen gestand te 
doen;

Schrappen

Or. fr

Amendement 29
Marion Walsmann, Andrzej Halicki, Sven Simon, Daniel Buda, Esteban González Pons

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie om als 
hoedster van de Verdragen haar taken uit te 
voeren en haar toezeggingen gestand te 
doen;

6. verzoekt de Commissie om als 
hoedster van de Verdragen haar taken uit te 
voeren en het Parlement systematisch bij 
besluiten over haar werkprogramma te 
betrekken, in die zin dat het Parlement het 



AM\1221888NL.docx 19/21 PE662.145v02-00

NL

werkprogramma van de Commissie moet 
goedkeuren voordat het wordt 
gepubliceerd, om er op die manier voor te 
zorgen dat de bevoegdheid van het 
Parlement om de agenda te bepalen in de 
periode totdat het rechtstreeks 
initiatiefrecht wordt vastgelegd, wordt 
versterkt;

Or. en

Amendement 30
Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud, Gunnar Beck, Laura Huhtasaari

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. stelt zich op het standpunt dat in 
gevallen waarin de Commissie geen actie 
onderneemt naar aanleiding van een 
verzoek van het Parlement aan de 
Commissie om een wetgevingsvoorstel in 
te dienen met betrekking tot een 
beleidsterrein waarop de gewone 
wetgevingsprocedure van toepassing is, de 
met een meerderheid van stemmen 
aangenomen resolutie de grondslag moet 
vormen voor een door het Parlement zelf 
te initiëren wetgevingsprocedure;

Schrappen

Or. fr

Amendement 31
Marion Walsmann, Andrzej Halicki, Sven Simon, Daniel Buda, Esteban González Pons

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. stelt zich op het standpunt dat in 
gevallen waarin de Commissie geen actie 
onderneemt naar aanleiding van een 

7. stelt zich op het standpunt dat in 
gevallen waarin de Commissie geen actie 
onderneemt naar aanleiding van een 
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verzoek van het Parlement aan de 
Commissie om een wetgevingsvoorstel in 
te dienen met betrekking tot een 
beleidsterrein waarop de gewone 
wetgevingsprocedure van toepassing is, de 
met een meerderheid van stemmen 
aangenomen resolutie de grondslag moet 
vormen voor een door het Parlement zelf 
te initiëren wetgevingsprocedure;

verzoek van het Parlement aan de 
Commissie om een wetgevingsvoorstel in 
te dienen met betrekking tot een 
beleidsterrein waarop de gewone 
wetgevingsprocedure van toepassing is, het 
Parlement systematisch moet overwegen 
om zich in verband met dit nalaten van de 
Commissie tot het Hof van Justitie van de 
Europese Unie te wenden om deze 
schending te doen vaststellen, als bedoeld 
in artikel 265 VWEU;

Or. en

Amendement 32
Marion Walsmann, Andrzej Halicki, Sven Simon, Daniel Buda, Esteban González Pons

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. is van mening dat als de Commissie 
geen wetgevingsvoorstel indient ondanks 
het feit dat het Parlement daarom heeft 
verzocht en nalaat de redenen daarvoor aan 
het Parlement mee te delen, zoals zij op 
grond van artikel 225 VWEU gehouden is 
te doen, dit aangemerkt dient te worden 
als een verzuim waartegen het Parlement 
overeenkomstig artikel 265 VWEU beroep 
kan instellen.

8. is van mening dat als de Commissie 
geen wetgevingsvoorstel indient ondanks 
het feit dat het Parlement daarom heeft 
verzocht en nalaat de redenen daarvoor aan 
het Parlement mee te delen, zoals zij op 
grond van artikel 225 VWEU gehouden is 
te doen, dit reden is voor een motie van 
afkeuring betreffende het beleid van de 
Commissie als bedoeld in artikel 234 
VWEU.

Or. en

Amendement 33
Marion Walsmann, Andrzej Halicki, Sven Simon, Daniel Buda, Esteban González Pons

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. stelt zich op het standpunt dat 
artikel 294 VWEU aldus moet worden 
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herzien dat een door het Parlement bij 
meerderheid van stemmen aangenomen 
resolutie waarin het de Commissie 
overeenkomstig artikel 225 VWEU 
verzoekt een wetgevingsvoorstel in te 
dienen, de basis vormt voor een 
wetgevingsprocedure die door het 
Parlement zelf wordt ingeleid als de 
Commissie nalaat om binnen 12 maanden 
na het verzoek van het Parlement een 
wetgevingsvoorstel in te dienen;

Or. en


