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SUGGESTIES

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

1. verwelkomt de uitbreiding van de medebeslissingsprocedure met het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB);

2. is van mening dat de introductie van de normale wetgevingsprocedure, d.w.z. 
medebeslissing op het gebied van het GLB, de democratische verantwoording van de 
Europese Unie verbetert, omdat het Parlement, dat de burgers van de Unie 
vertegenwoordigt, medebeslisser wordt op gelijke voet met de Raad, die de lidstaten 
vertegenwoordigt; 

3. benadrukt dat het Parlement de enige democratisch gekozen vertegenwoordiging van de 
burgers van de Unie is;

4. is van mening dat de bepalingen over landbouw moeten worden uitgebreid om rekening te 
houden met de huidige situatie;  benadrukt voorts dat er met het oog op de mondiale 
voedselzekerheid verder prioriteit moet worden gegeven aan de voedselproductie, zonder 
dat we de met de energiezekerheid en milieubescherming verbonden problemen uit het 
oog verliezen;

5. benadrukt dat het Parlement er voor moet zorgen dat de noodzakelijke bepalingen voor het 
nastreven van de doelstellingen van het GLB worden neergelegd in wetgevingsbesluiten, 
en niet in besluiten die uitsluitend door de Raad worden genomen, of door de Commissie 
in het kader van haar bevoegdheden met betrekking tot gedelegeerde instrumenten en 
uitvoeringsbesluiten;

6. benadrukt dat alle huidige besluiten van de Raad die zijn vastgesteld op basis van de 
artikelen 36 en 37 van het EG-Verdrag nu onder het nieuwe artikel 37, lid 2 vallen, d.w.z. 
de medebeslissingsprocedure; dit is in het bijzonder het geval met betrekking tot de vier 
belangrijkste horizontale teksten op landbouwgebied (integrale GMO, de verordening 
inzake rechtstreekse betalingen, de verordening inzake plattelandsontwikkeling en de 
financiering van het GLB); wijst er bovendien op dat wetgeving over kwaliteit, 
biologische landbouw en bevordering ook binnen de reikwijdte van artikel 37, lid 2 valt;

7. is van mening dat artikel 37, lid 3 zelf geen onafhankelijke bevoegdheid vormt; benadrukt 
het feit dat een medebeslissingsbesluit dat wordt vastgesteld op basis van artikel 37, lid 2 
noodzakelijk is om aan te geven of en hoe de Raad zijn bevoegdheden krachtens artikel 
37, lid 3 mag gebruiken;

8. verzoekt erom te voorkomen dat de maatregelen waarnaar artikel 37, lid 3 verwijst, door 
de Raad alleen kunnen worden genomen zonder het Parlement te raadplegen;

9. is van mening dat geen enkel bestaand besluit van de Raad zou kunnen zijn vastgesteld op 
grond van artikel 37, lid 3 en is daarom van mening dat de reikwijdte en mogelijke 
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toepassing van die paragraaf geen algemene grondslag voor wetgevingsbesluiten vormt;

10. merkt op dat de comitologieprocedures die zijn vastgesteld op basis van artikel 202 van 
het EG-Verdrag worden herroepen; benadrukt de belangrijke rol die het Parlement moet 
spelen met betrekking tot artikel 249C bij het formuleren van een nieuw comitologisch 
kader (door besluiten vast te stellen overeenkomstig de normale wetgevingsprocedure), in 
het bijzonder met betrekking tot de rol van commissies op landbouwgebied; benadrukt 
daarom dat ervoor moet worden gezorgd dat de Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling vertegenwoordigd is bij de interinstitutionele onderhandelingen 
ter formulering van het nieuwe comitologisch kader;

11. onderstreept dat de gespecialiseerde commissies van het Parlement in voldoende mate 
moeten worden betrokken bij de lopende discussies over de toekomstige 
comitologieregeling op basis van het Verdrag van Lissabon, om zo een soepele overgang 
te bevorderen van het huidige systeem naar de toekomstige bepalingen; is van mening dat 
de parlementaire controle van gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen moet 
zijn gewaarborgd;

12. benadrukt de noodzaak om de betrekkingen te versterken en een meer intense en 
regelmatige dialoog op te zetten met nationale parlementen, gezien het feit dat het 
Verdrag van Lissabon in artikel 3 ter, lid 3 een controle door nationale parlementen 
introduceert, die gebaseerd is op het subsidiariteitsbeginsel;

13. benadrukt dat het Verdrag van Lissabon van toepassing zal zijn op alle 
wetgevingsvoorstellen die op het moment van zijn inwerkingtreding in behandeling zijn.
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