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Reglement van het Parlement

Bestaande tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Alexander Radwan

Amendement 2
Artikel 81, lid 2

2. Het Parlement kan, op voorstel van de 
bevoegde commissie, binnen een maand (of 
drie maanden voor maatregelen betreffende 
financiële diensten) na de datum van 
ontvangst van de 
ontwerpuitvoeringsmaatregel een resolutie 
aannemen waarin bezwaar tegen de 
maatregel wordt gemaakt, met name indien 
deze de uitvoeringsbevoegdheden waarin de 
basiswetgeving voorziet, overschrijdt. 
Wanneer er vóór het verstrijken van deze 
termijn geen vergaderperiode plaatsvindt, 
of in urgente gevallen, wordt de 
beslissingsbevoegdheid geacht te zijn 
overgedragen aan de bevoegde commissie. 
Dit geschiedt bij schrijven van de

2. De voorzitter van de bevoegde commissie
stelt een termijn vast binnen welke leden 
kunnen voorstellen dat de commissie 
bezwaar maakt tegen de 
ontwerpmaatregelen. De commissie kan 
besluiten  een van haar leden of vaste 
plaatsvervangers tot rapporteur te 
benoemen. Indien de commissie bezwaren
heeft tegen de ontwerpmaatregelen, dient 
de rapporteur of de voorzitter namens de 
commissie een ontwerpresolutie in om 
bezwaar te maken tegen de vaststelling van 
de ontwerpmaatregelen.
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commissievoorzitter aan het 
verantwoordelijke lid van de Commissie; 
alle leden van het Parlement worden 
hiervan in kennis gesteld. Indien het 
Parlement bezwaar maakt tegen de
maatregel, verzoekt de Voorzitter de 
Commissie de maatregel in te trekken of te 
wijzigen, dan wel volgens de toepasselijke 
wetgevingsprocedure een voorstel in te 
dienen. 

Indien het Parlement, binnen de vanaf de 
datum van ontvangst van de 
ontwerpmaatregelen geldende termijn, een 
dergelijke resolutie aanneemt, verzoekt de 
Voorzitter de Commissie de 
ontwerpmaatregelen in te trekken of te 
wijzigen, dan wel volgens de toepasselijke 
wetgevingsprocedure een voorstel in te 
dienen. 

Or. xm

Motivering

Als regel moet gelden dat een rapporteur een desbetreffend verslag van de commissie indient. 
Het kan niet zijn dat alleen de voorzitter over de toewijzing van een verslag over de niveau 2-
maatregelen gezien het belang ervan kan beslissen.

Amendement ingediend door Pervenche Berès

Amendement 3
Artikel 81, lid 2

2. Het Parlement kan, op voorstel van de 
bevoegde commissie, binnen een maand (of 
drie maanden voor maatregelen betreffende 
financiële diensten) na de datum van 
ontvangst van de 
ontwerpuitvoeringsmaatregel een resolutie 
aannemen waarin bezwaar tegen de 
maatregel wordt gemaakt, met name indien 
deze de uitvoeringsbevoegdheden waarin de 
basiswetgeving voorziet, overschrijdt. 
Wanneer er vóór het verstrijken van deze
termijn geen vergaderperiode plaatsvindt, 
of in urgente gevallen, wordt de 
beslissingsbevoegdheid geacht te zijn 
overgedragen aan de bevoegde commissie. 
Dit geschiedt bij schrijven van de 
commissievoorzitter aan het 
verantwoordelijke lid van de Commissie; 
alle leden van het Parlement worden 
hiervan in kennis gesteld. Indien het 
Parlement bezwaar maakt tegen de 
maatregel, verzoekt de Voorzitter de 

2. De voorzitter van de bevoegde commissie
stelt een termijn vast binnen welke leden 
kunnen voorstellen dat de commissie 
bezwaar maakt tegen de 
ontwerpmaatregelen. De commissie kan 
besluiten een van haar leden of vaste 
plaatsvervangers tot rapporteur te 
benoemen. Indien de commissie bezwaren 
heeft tegen de ontwerpmaatregelen, dient 
de voorzitter of de rapporteur namens de 
commissie een ontwerpresolutie in om 
bezwaar te maken tegen de vaststelling van 
de ontwerpmaatregelen.

Indien het Parlement, binnen de vanaf de 
datum van ontvangst van de 
ontwerpmaatregelen geldende termijn, een 
dergelijke resolutie aanneemt, verzoekt de 
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Commissie de maatregel in te trekken of te 
wijzigen, dan wel volgens de toepasselijke 
wetgevingsprocedure een voorstel in te 
dienen. 

Voorzitter de Commissie de 
ontwerpmaatregelen in te trekken of te 
wijzigen, dan wel volgens de toepasselijke 
wetgevingsprocedure een voorstel in te 
dienen. 

Or. en

Amendement ingediend door Pervenche Berès

Amendement 4
Artikel 81, lid 2 bis (nieuw)

(2 bis) Wanneer er vóór het verstrijken van 
deze termijn geen vergaderperiode 
plaatsvindt,  wordt de 
beslissingsbevoegdheid geacht te zijn 
overgedragen aan de bevoegde commissie. 
De bevoegde commissie stelt, ter 
ondertekening door de Voorzitter van het 
Parlement, een brief op die wordt 
toegezonden aan de voorzitter van de 
Commissie en ter kennis van alle leden van 
het Parlement wordt gebracht.

Or. en

Amendement ingediend door Pervenche Berès

Amendement 5
Artikel 81, lid 2 ter (nieuw)

(2 ter) Indien de door de Commissie 
beoogde uitvoeringsmaatregelen onder de 
regelgevingsprocedure met toetsing vallen, 
is lid 2bis niet van toepassing en worden 
leden 1 en 2 als volgt aangevuld:
a) de termijn voor toetsing gaat in, zodra de 
ontwerpmaatregelen in alle officiële talen 
aan het Parlement zijn voorgelegd; de 
termijn voor toetsing mag niet samenvallen 
met de achterbanweken of het zomerreces 
van het Parlement;
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b) het Parlement kan bezwaar maken tegen 
de vaststelling van ontwerpmaatregelen op 
grond van het feit dat deze de 
uitvoeringsbevoegdheden waarin het
basisbesluit voorziet, overschrijden, niet 
verenigbaar zijn met het doel of de inhoud 
van het basisbesluit of niet in 
overeenstemming zijn met de beginselen 
van subsidiariteit of evenredigheid; 
c) het Parlement kan met een meerderheid 
van zijn leden bezwaar maken tegen de 
vaststelling van de ontwerpmaatregelen. In 
een bijlage bij de resolutie kan het 
aangeven welke veranderingen in de 
ontwerpmaatregelen dienen te worden 
aangebracht. 

Or. en

Amendement ingediend door Alexander Radwan

Amendement 6
Artikel 81, lid 2 ter, letter c) (nieuw)

c)) het Parlement kan met een meerderheid 
van zijn leden bezwaar maken tegen de 
vaststelling van de ontwerpmaatregelen. In  
de resolutie kan het aangeven welke 
veranderingen in de ontwerpmaatregelen 
dienen te worden aangebracht. 

Or. en

Motivering

Het is onnodig amendementen in een bijlage op te nemen. Zij kunnen deel uitmaken van de 
resolutie.

Amendement ingediend door Johannes Voggenhuber

Amendement 7
Artikel 81, 2 ter, letter d) (nieuw)

d) Indien de ontwerpmaatregelen gebaseerd 
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zijn op lid 5 of lid 6 van artikel 5bis van 
Besluit 1999/468/EG, dat voorziet in 
beperkte termijnen voor het Parlement om 
bezwaar te maken, wordt een 
ontwerpresolutie waarin bezwaar wordt 
gemaakt tegen de vaststelling van de 
ontwerpmaatregelen, ingediend door de 
bevoegde commissie, een fractie of ten 
minste 37 leden, onverminderd het 
bepaalde in de artikelen 130 en 132, op de 
agenda geplaatst en in stemming gebracht.

Or. en

Motivering

De termijn voor reactie van het Parlement op de ontwerpuitvoeringsmaatregelen in het kader 
van de nieuwe regelgevingsprocedure met toetsing is in bepaalde gevallen beperkt tot één 
maand. In het Reglement moet dan ook een bepaling worden opgenomen krachtens welke het 
Parlement binnen zo'n korte termijn kan reageren, wanneer de voorgestelde maatregelen niet 
door de bevoegde commissie kunnen worden behandeld. 


