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SUGGESTIES

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
constitutionele zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat de Commissie als resultaat van de screening van wetgevingsvoorstellen 
die bij de wetgever hangende zijn, voornemens is 68 voorstellen in te trekken, omdat deze 
niet in overeenstemming worden geacht met de doelstellingen van Lissabon of met de 
beginselen van betere regelgeving,

B. overwegende dat de intrekking van de vier voorstellen betreffende het statuut van de 
Europese vereniging, het statuut van de Europese onderlinge maatschappij en de rol van 
de werknemers daarin niet kan worden gerechtvaardigd met een verwijzing naar de 
beginselen van betere regelgeving, omdat die voorstellen juist zijn gericht op verbetering 
van het regelgevingskader in het belang van de Europese burgers en daarom in geen geval 
kunnen worden gelijkgesteld met het opleggen van nodeloze bureaucratische lasten, 

C. overwegende dat men algemeen van mening is dat de Commissie krachtens artikel 250, 
lid 2 van het EG-Verdrag het recht heeft hangende voorstellen in te trekken op 
voorwaarde dat de Raad nog geen besluit heeft genomen, en dat die bepaling binnen de 
medebeslissingsprocedure een dergelijke intrekking toestaat zolang de eerste lezing door 
het Europees Parlement nog niet is voltooid en ook nog niet is “verzegeld” door de 
aanneming van een gemeenschappelijk standpunt door de Raad,

D. overwegende dat artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag oorspronkelijk weliswaar 
ontworpen is voor de raadplegingsprocedure, maar in het licht en in de geest van artikel 
251 van hetzelfde verdrag moet worden uitgelegd; voorts overwegende dat dit de positie 
van het Europees Parlement binnen het besluitvormingsproces dan ook nooit in gevaar 
kan brengen,

E. overwegende dat bij de aanneming van een gemeenschappelijk standpunt na de eerste 
lezing de Commissie conform het derde streepje van de tweede alinea van artikel 251, lid 
2 van het EG-Verdrag het Europees Parlement alleen op de hoogte mag brengen van haar 
eigen standpunt; overwegende dat vervolgens bij een wijziging van het 
gemeenschappelijk standpunt door het Parlement de Commissie conform letter c) in de 
derde alinea van artikel 251, lid 2 alleen haar advies mag geven, zodat duidelijk is dat de 
Commissie niet langer de “eigenaar” van de voorstellen is en deze dientengevolge dus 
niet meer mag intrekken,

F. overwegende dat de Commissie krachtens artikel 10 van het EG-Verdrag en op basis van het 
beginsel van nauwe samenwerking haar voorstellen alleen mag intrekken indien de rol en de 
bevoegdheid van het Europees Parlement als democratische besluitvormer onverminderd 
van kracht blijven,

1. is van mening dat de Commissie binnen de medebeslissingsprocedure weliswaar vanuit 
juridisch oogpunt zelfs voorstellen mag intrekken als het gemeenschappelijk standpunt nog 
door de Raad moet worden aangenomen, maar dat een dergelijke intrekking altijd in 
overeenstemming moet zijn met het beginsel van nauwe samenwerking zoals dat in artikel 
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10 van het EG-Verdrag is vastgelegd en zoals op de Europese instellingen van toepassing is;

2. roept de Commissie op het beginsel van nauwe samenwerking te respecteren wanneer het 
Europees Parlement krachtens artikel 55 van zijn eigen Reglement de Commissie verzoekt 
haar voorstellen in te trekken;

3. is van mening dat de Commissie nadat het algemeen standpunt is aangenomen, op basis van 
het Verdrag haar wetgevend voorstel niet meer mag intrekken en dat deze beperking in 
concrete zin van toepassing is op de bij de wetgever hangende wetgevingsvoorstellen in de 
bijlage bij Mededeling COM(2005)0462 van de Commissie;

4. nodigt de Commissie uit het Europees Parlement te raadplegen over elk voorstel dat zij wil 
intrekken en het advies van het Parlement uiterst serieus te nemen; verzoekt de Commissie 
het Parlement en de Raad te allen tijde op gelijke voet te behandelen;

5. nodigt de Commissie uit van het recht om voorstellen in te trekken gebruik te maken om de 
bij de wetgever hangende voorstellen beter af te stemmen op de beginselen van betere 
regelgeving en de doelstellingen van Lissabon, zoals een hoge tewerkstellingsgraad, 
sociale bescherming, economische groei en bestuurlijke vereenvoudiging;

6. betreurt ten zeerste het feit dat de Commissie reeds heeft besloten de volgende voorstellen in 
te trekken:

(a) voorstel voor een verordening betreffende het statuut van de Europese vereniging 
(COD/1991/0386)1, 
(b) voorstel voor een richtlijn tot aanvulling van het statuut van de Europese vereniging 
met betrekking tot de rol van de werknemers (COD/1991/0387)2, 
(c) voorstel voor een verordening betreffende het statuut van de Europese onderlinge 
maatschappij (COD/1991/0390)3 en 
(d) voorstel voor een richtlijn tot aanvulling van het statuut met betrekking tot de rol 
van de werknemers (COD/1991/0391)4

.

  
1 PB C 99 van 21.4.1992, blz. 1.
2 PB C 99 van 21.4.1992, blz. 14.
3 PB C 99 van 21.4.1992, blz. 40.
4 PB C 99 van 21.4.1992, blz. 57.
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