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Amendement 1
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ontwerpresolutie
Visum 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gelet op het Verdrag van Lissabon, met 
name op artikel 1 punt 12 ervan,

Or. de

Amendement 2
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ontwerpresolutie
Visum 3

Ontwerpresolutie Amendement

– gelet op het Protocol betreffende de rol 
van de nationale parlementen in de 
Europese Unie dat aan het Verdrag van 
Lissabon is gehecht, met name artikel 9 
daarvan,

– gelet op het aan het Verdrag van 
Lissabon gehechte Protocol betreffende de 
rol van de nationale parlementen in de 
Europese Unie, met name artikel 9 
daarvan,

Or. de

Amendement 3
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ontwerpresolutie
Visum 4

Ontwerpresolutie Amendement

– gelet op het Protocol betreffende de 
toepassing van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid dat aan het 
Verdrag van Lissabon is gehecht,

– gelet op het aan het Verdrag van 
Lissabon gehechte Protocol betreffende de 
toepassing van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid,

Or. de
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Amendement 4
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het Europees 
Parlement en de nationale parlementen 
elk op hun eigen werkterrein volwaardige 
vertegenwoordigers zijn van de volkeren 
van de Unie; daarom moet de 
noodzakelijke parlementarisering van de 
Europese Unie berusten op de volgende 
twee pijlers: enerzijds de verruiming van 
de bevoegdheden van het Europees 
Parlement ten aanzien van alle 
communautaire besluitvorming, anderzijds 
de versterking van de positie van de 
nationale parlementen ten opzichte van hun 
regeringen,

B. overwegende dat op het niveau van de 
Unie de burgers rechtstreeks 
vertegenwoordigd zijn in het Europees 
Parlement en de lidstaten in de Raad 
vertegenwoordigd worden door hun 
regeringen, die op hun beurt op 
democratische wijze verantwoording 
moeten afleggen aan hun parlementen 
(zie artikel 12 van het EU-Verdrag zoals 
neergelegd in de versie van het Verdrag 
van Lissabon); daarom moet de 
noodzakelijke parlementarisering van de 
Europese Unie berusten op de volgende 
twee pijlers: enerzijds de verruiming van 
de bevoegdheden van het Europees 
Parlement ten aanzien van alle 
communautaire besluitvorming, anderzijds 
de versterking van de positie van de 
nationale parlementen ten opzichte van hun 
regeringen,

Or. de

Amendement 5
Johannes Voggenhuber

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het Europees 
Parlement en de nationale parlementen elk 
op hun eigen werkterrein volwaardige 
vertegenwoordigers zijn van de volkeren 
van de Unie; daarom moet de 

B. overwegende dat het Europees 
Parlement en de nationale parlementen elk 
op hun eigen werkterrein volwaardige 
vertegenwoordigers zijn van de volkeren 
van de Unie; daarom moet de 
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noodzakelijke parlementarisering van de 
Europese Unie berusten op de volgende 
twee pijlers: enerzijds de verruiming van 
de bevoegdheden van het Europees 
Parlement ten aanzien van alle 
communautaire besluitvorming, anderzijds 
de versterking van de positie van de 
nationale parlementen ten opzichte van hun 
regeringen,

noodzakelijke parlementarisering van de 
Europese Unie berusten op de volgende 
twee pijlers: enerzijds de verruiming van 
de bevoegdheden van het Europees 
Parlement ten aanzien van alle 
communautaire besluitvorming, anderzijds 
de versterkte uitoefening van controle 
door en medebeslissing van de nationale 
parlementen ten opzichte van hun 
regeringen;

Or. de

Amendement 6
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de gezamenlijke 
parlementaire bijeenkomsten die in het 
kader van de denkpauze zijn gehouden om 
bepaalde onderwerpen te bespreken, hun 
waarde hebben bewezen, zodat ook bij een 
nieuwe Conventie of bij soortgelijke 
gelegenheden van dit instrument gebruik 
kan worden gemaakt,

D. overwegende dat de gezamenlijke
parlementaire bijeenkomsten die in het 
kader van de denkpauze zijn gehouden om 
bepaalde onderwerpen te bespreken, hun 
waarde hebben bewezen, zodat ook in de 
toekomst in voorkomend geval van dit 
instrument gebruik zou moeten worden 
gemaakt,

Or. en

Amendement 7
Adrian Severin

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de nieuwe rechten die 
onder het Verdrag van Lissabon zijn 
toegekend aan nationale parlementen, met 
name met betrekking tot het 

G. overwegende dat de nieuwe 
bevoegdheden die onder het Verdrag van 
Lissabon zijn toegekend aan nationale 
parlementen, met name met betrekking tot 
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subsidiariteitsbeginsel, de parlementen 
ertoe aanzetten al in een vroeg stadium 
betrokken te raken bij het proces van 
beleidsontwikkeling op het niveau van de 
Unie,

het subsidiariteitsbeginsel, de parlementen 
ertoe aanzetten al in een vroeg stadium 
betrokken te raken bij het proces van 
beleidsontwikkeling op het niveau van de 
Unie,

Or. en

Amendement 8
Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de nieuwe rechten die 
onder het Verdrag van Lissabon zijn 
toegekend aan nationale parlementen, met 
name met betrekking tot het 
subsidiariteitsbeginsel, de parlementen 
ertoe aanzetten al in een vroeg stadium 
betrokken te raken bij het proces van 
beleidsontwikkeling op het niveau van de 
Unie,

G. overwegende dat de nieuwe 
bevoegdheden die onder het Verdrag van 
Lissabon zijn toegekend aan nationale 
parlementen, met name met betrekking tot 
het subsidiariteitsbeginsel, de parlementen
ertoe aanzetten al in een vroeg stadium 
betrokken te raken bij het proces van 
beleidsontwikkeling op het niveau van de 
Unie,

Or. en

Amendement 9
Costas Botopoulos

Ontwerpresolutie
 Overweging G 

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de nieuwe rechten die 
onder het Verdrag van Lissabon zijn 
toegekend aan nationale parlementen, met 
name met betrekking tot het 
subsidiariteitsbeginsel, de parlementen 
ertoe aanzetten al in een vroeg stadium 
betrokken te raken bij het proces van 
beleidsontwikkeling op het niveau van de 

G. overwegende dat de nieuwe rechten die 
onder het Verdrag van Lissabon zijn 
toegekend aan nationale parlementen, met 
name met betrekking tot het 
subsidiariteitsbeginsel, de parlementen 
ertoe aanzetten al in een vroeg stadium 
actief deel te nemen aan het proces van 
beleidsontwikkeling op het niveau van de 
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Unie, Unie

Or. el

Amendement 10
Costas Botopoulos

Ontwerpresolutie
 Overweging I 

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de belangrijkste taak en 
functie van het Europees Parlement en de 
nationale parlementen bestaat uit het 
deelnemen aan de wetgevende 
besluitvorming en het nauwkeurig 
overwegen van politieke keuzes 
op, respectievelijk, het nationale en het 
Europese niveau; overwegende dat dit 
nauwe samenwerking voor het algemeen
welzijn niet overbodig maakt, met name 
waar het de omzetting van het recht van de 
Unie in nationale wetgeving betreft

I. overwegende dat de belangrijkste taak en 
functie van het Europees Parlement en de 
nationale parlementen bestaat uit het 
deelnemen aan de wetgevende 
besluitvorming en het nauwkeurig 
overwegen van politieke keuzes 
op, respectievelijk, het nationale en het 
Europese niveau; overwegende dat dit 
nauwe samenwerking voor het Europees 
openbaar belang onontbeerlijk maakt, met 
name waar het de correcte omzetting van 
het recht van de Unie in nationale 
wetgeving betreft

Or. el

Amendement 11
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over de nieuwe rechten van 
de nationale parlementen uit hoofde van 
het Verdrag van Lissabon, dat een “verdrag 
van de parlementen is”, waardoor hun rol 
in de politieke processen van de Europese 
Unie wordt vergroot; is van mening dat 
deze rechten in drie categorieën kunnen 
worden onderverdeeld:

1. is verheugd over de opgaven en rechten 
van de nationale parlementen uit hoofde 
van het Verdrag van Lissabon, dat een 
“verdrag van de parlementen is”, waardoor 
hun rol in de politieke processen van de 
Europese Unie wordt vergroot; is van 
mening dat deze in drie categorieën kunnen 
worden onderverdeeld:
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Rechten om geïnformeerd te worden over: Informatie over:
– de evaluatie van beleid dat gevoerd is op 
het gebied van vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid;

– de evaluatie van beleid dat gevoerd is op 
het gebied van vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid;

– handelingen van het Permanente Comité 
voor interne veiligheid (COSI);

– handelingen van het Permanente Comité 
voor interne veiligheid (COSI);

– voorstellen om de Verdragen te wijzigen; – voorstellen om de Verdragen te wijzigen;
– aanvragen van het lidmaatschap van de 
Unie;

– aanvragen van het lidmaatschap van de 
Unie;

– vereenvoudigde Verdragsherzieningen 
(zes maanden vooraf);

– vereenvoudigde Verdragsherzieningen 
(zes maanden vooraf);

– voorstellen voor maatregelen ter 
aanvulling van het Verdrag;

– voorstellen voor maatregelen ter 
aanvulling van het Verdrag;

Rechten om actief deel te nemen aan: Actieve deelneming aan:

– het naar behoren functioneren van de 
Unie ('paraplu'-bepaling);

– het naar behoren functioneren van de 
Unie ('paraplu'-bepaling);

– controle van Europol en Eurojust samen 
met het Europees Parlement;

– controle van Europol en Eurojust samen 
met het Europees Parlement;

– verdragen die betrekking hebben op 
Verdragswijzigingen;

– verdragen die betrekking hebben op 
Verdragswijzigingen;

Rechten om bezwaar te maken tegen Bezwaar maken tegen
– wetgeving die niet voldoet aan het 
subsidiariteitsbeginsel, via de “gele kaart”-
en “oranje kaart”-procedures;

– wetgeving die niet voldoet aan het 
subsidiariteitsbeginsel, via de “gele kaart”-
en “oranje kaart”-procedures;

– Verdragswijzigingen in de 
vereenvoudigde procedure;

– Verdragswijzigingen in de 
vereenvoudigde procedure;

– maatregelen inzake justitiële 
samenwerking in civielrechtelijke zaken 
(familierecht);

– maatregelen inzake justitiële 
samenwerking in civielrechtelijke zaken 
(familierecht);

– een schending van het 
subsidiariteitsbeginsel, door een zaak 
aanhangig te maken bij het Hof van Justitie 
(indien dit is toegestaan onder het nationale 
recht);

– een schending van het 
subsidiariteitsbeginsel, door een zaak 
aanhangig te maken bij het Hof van Justitie 
(indien dit is toegestaan onder het nationale 
recht);

Or. de
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Amendement 12
Costas Botopoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

2. merkt tevreden op dat zijn betrekkingen 
met de nationale parlementen zich de 
afgelopen jaren positief hebben 
ontwikkeld, met name door de volgende 
vormen van gezamenlijke activiteiten: 

2. merkt tevreden op dat zijn betrekkingen 
met de nationale parlementen zich de 
afgelopen jaren  tamelijk positief , maar 
nog niet in de vereiste mate, hebben 
ontwikkeld, met name door de volgende 
vormen van gezamenlijke activiteiten: 

Or. el

Amendement 13
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 – Inleiding

Ontwerpresolutie Amendement

2. merkt tevreden op dat zijn betrekkingen 
met de nationale parlementen zich de 
afgelopen jaren positief hebben 
ontwikkeld, met name door de volgende 
vormen van gezamenlijke activiteiten:

2. merkt tevreden op dat zijn betrekkingen 
met de nationale parlementen en hun leden
zich de afgelopen jaren positief hebben 
ontwikkeld, met name door de volgende 
vormen van gezamenlijke activiteiten:

Or. de

Amendement 14
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 – streepje -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

–Gezamenlijke parlementaire 
bijeenkomsten over 
comitéoverschrijdende, horizontale 
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thema’s;

Or. de

Amendement 15
Adrian Severin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat er nieuwe vormen van 
pre- en postlegislatieve dialoog tussen het 
Europees Parlement en nationale 
parlementen moeten worden ontwikkeld;

3. is van mening dat er nieuwe vormen van 
pre- en postlegislatieve dialoog tussen het 
Europees Parlement en nationale 
parlementen moeten worden ontwikkeld, 
teneinde een belangrijke mate van 
coherentie en samenhang in de wetgeving 
op het niveau van de Europese Unie te 
bereiken;

Or. en

Amendement 16
Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. vraagt de nationale parlementen 
dringend om versterkte inspanningen te 
ondernemen om de nationale regering ter 
verantwoording te roepen voor de manier 
waarop zij de besteding van EU-fondsen 
beheren; verzoekt de nationale 
parlementen om controle uit te oefenen op 
de kwaliteit van nationale 
effectbeoordelingen en op de manier 
waarop de nationale regeringen de EU-
wetgeving omzetten in nationale 
wetgeving en EU-beleid en 
financieringsprogramma’s ten uitvoer 
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leggen op het niveau van de nationale, 
regionale en lokale autoriteiten; verzoekt 
de nationale parlementen om strikt 
toezicht uit te oefenen op de 
verslaglegging over de nationale 
actieplannen van de agenda van 
Lissabon; 

Or. en

Amendement 17
Andrzej Wielowieyski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. acht het noodzakelijk dat nationale 
parlementen worden ondersteund bij hun 
beoordeling van ontwerpwetgeving voordat 
deze door de wetgever van de Unie in 
behandeling wordt genomen;

4. acht het noodzakelijk dat nationale
parlementen worden ondersteund bij hun 
beoordeling van ontwerpwetgeving voordat 
deze door de wetgever van de Unie in 
behandeling wordt genomen, evenals bij de 
effectieve controle op hun regeringen als 
deze in de Raad optreden;

Or. en

Amendement 18
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. acht het noodzakelijk dat nationale 
parlementen worden ondersteund bij hun 
beoordeling van ontwerpwetgeving voordat 
deze door de wetgever van de Unie in 
behandeling wordt genomen

4. acht het gepast om nationale 
parlementen ondersteuning aan te bieden 
bij hun beoordeling van ontwerpwetgeving 
voordat deze door de wetgever van de Unie 
in behandeling wordt genomen

Or. de
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Amendement 19
Costas Botopoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. merkt op dat bijeenkomsten van de 
voorzitters van gespecialiseerde 
commissies van het Europees Parlement en 
van de nationale parlementen, zoals de 
bijeenkomsten van de voorzitters van de 
Commissie buitenlandse zaken en van de 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie 
en binnenlandse zaken, vanwege het 
beperkte aantal deelnemers eveneens een 
instrument zijn voor het delen van 
informatie en het uitwisselen van inzichten;

6. merkt op dat bijeenkomsten van de 
voorzitters van gespecialiseerde 
commissies van het Europees Parlement en 
van de nationale parlementen, zoals de 
bijeenkomsten van de voorzitters van de 
Commissie buitenlandse zaken, van de 
Commissie constitutionele zaken en van 
de Commissie burgerlijke vrijheden, 
justitie en binnenlandse zaken, vanwege 
het beperkte aantal deelnemers eveneens 
een instrument zijn voor het delen van 
informatie en het uitwisselen van inzichten

Or. el

Amendement 20
Costas Botopoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. zou in deze context innovaties op het 
niveau van nationale parlementen 
verwelkomen, zoals de leden van het 
Europees Parlement het recht geven 
eenmaal per jaar te worden uitgenodigd om 
in plenaire zittingen van nationale 
parlementen te spreken, in een 
raadgevende hoedanigheid deel te nemen 
aan bijeenkomsten van commissies voor 
Europese aangelegenheden, deel te nemen 
aan bijeenkomsten van gespecialiseerde 
commissies waarin relevante wetgeving 
van de Europese Unie wordt besproken, of 

8. zou in deze context innovaties op het 
niveau van nationale parlementen 
verwelkomen, zoals de voorzitters van 
gespecialiseerde commissies van het 
Europees Parlement het recht geven 
eenmaal per jaar te worden uitgenodigd om 
in overeenkomstige commissies van 
nationale parlementen te spreken en leden 
van het Europees Parlement het recht 
geven te worden uitgenodigd om in 
plenaire zittingen van nationale 
parlementen te spreken, in een 
raadgevende hoedanigheid deel te nemen 
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in een raadgevende hoedanigheid deel te 
nemen aan bijeenkomsten van de 
respectieve fracties

aan bijeenkomsten van commissies voor 
Europese aangelegenheden, deel te nemen 
aan bijeenkomsten van gespecialiseerde 
commissies waarin relevante wetgeving 
van de Europese Unie wordt besproken, of 
in een raadgevende hoedanigheid deel te 
nemen aan bijeenkomsten van de 
respectieve fracties

Or. el

Amendement 21
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. zou in deze context innovaties op het 
niveau van nationale parlementen 
verwelkomen, zoals de leden van het 
Europees Parlement het recht geven 
eenmaal per jaar te worden uitgenodigd om 
in plenaire zittingen van nationale 
parlementen te spreken, in een 
raadgevende hoedanigheid deel te nemen 
aan bijeenkomsten van commissies voor 
Europese aangelegenheden, deel te nemen 
aan bijeenkomsten van gespecialiseerde 
commissies waarin relevante wetgeving 
van de Europese Unie wordt besproken, of 
in een raadgevende hoedanigheid deel te 
nemen aan bijeenkomsten van de 
respectieve fracties;

8. zou in deze context innovaties op het 
niveau van nationale parlementen 
verwelkomen, bijvoorbeeld zouden 
nationale parlementen leden van het 
Europees Parlement de mogelijkheid 
kunnen geven om in zittingen te spreken, 
in een raadgevende hoedanigheid deel te 
nemen aan bijeenkomsten van commissies 
voor Europese aangelegenheden, deel te 
nemen aan bijeenkomsten van 
gespecialiseerde commissies waarin 
relevante wetgeving van de Europese Unie 
wordt besproken, of zouden fracties leden 
van het Europees Parlement kunnen 
uitnodigen om  in een raadgevende 
hoedanigheid deel te nemen aan hun 
bijeenkomsten;

Or. de

Amendement 22
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. adviseert de mogelijkheid te 
onderzoeken zijn gespecialiseerde 
commissies een budget toe te kennen voor 
het organiseren van bijeenkomsten met de 
desbetreffende commissies van de 
nationale parlementen en de technische 
voorwaarden te scheppen voor 
videoconferenties waaraan de rapporteurs 
in de gespecialiseerde commissies van de 
nationale parlementen en het Europees 
Parlement deelnemen;

9. adviseert een toereikend budget toe te 
kennen voor het organiseren van 
bijeenkomsten van de gespecialiseerde 
commissies met de desbetreffende 
commissies van de nationale parlementen, 
evenals van rapporteurs en 
schaduwrapporteurs van het Europees 
Parlement met hun tegenhangers in de 
nationale parlementen, en te onderzoeken 
of het mogelijk is de technische 
voorwaarden te scheppen voor 
videoconferenties waaraan de rapporteurs 
in de gespecialiseerde commissies van de 
nationale parlementen en het Europees 
Parlement deelnemen;

Or. de

Amendement 23
Adrian Severin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat grotere 
bevoegdheden van de nationale 
parlementen met betrekking tot de naleving 
van het subsidiariteitsbeginsel, zoals 
verleend in het Verdrag van Lissabon, het 
mogelijk maken al in een vroeg stadium 
invloed uit te oefenen op en een 
beoordeling uit te voeren van Europese 
wetgeving en zal bijdragen aan betere 
wetgeving op het niveau van de Europese 
Unie;

10. is van mening dat grotere 
bevoegdheden van de nationale 
parlementen met betrekking tot de naleving 
van het subsidiariteitsbeginsel, zoals 
verleend in het Verdrag van Lissabon, het 
mogelijk maken al in een vroeg stadium 
invloed uit te oefenen op en een 
beoordeling uit te voeren van Europese 
wetgeving en zal bijdragen aan betere 
wetgeving en betere onderlinge 
toenadering van wetgevingen op het 
niveau van de Europese Unie

Or. en
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Amendement 24
Costas Botopoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. stelt dat nationale parlementen nu voor 
het eerst een duidelijk omschreven rol in 
aangelegenheden van de Europese Unie 
krijgen toebedeeld die verschillend is van 
de rol van hun nationale regeringen en die
de Unie dichter bij de burger brengt

11. stelt dat nationale parlementen nu voor 
het eerst een geïnstitutionaliseerde rol in 
aangelegenheden van de Europese Unie 
krijgen toebedeeld die verschillend is van 
de rol van hun nationale regeringen, 
bijdraagt aan een intensievere 
democratische controle en de Unie dichter 
bij de burger brengt

Or. el

Amendement 25
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. herinnert eraan dat door de nationale 
parlementen in de eerste plaats controle 
moet worden uitgeoefend op de nationale 
regeringen, in overeenstemming met de 
betrokken constitutionele regels;

12. herinnert eraan dat door de nationale 
parlementen in de eerste plaats controle 
moet worden uitgeoefend op de nationale 
regeringen, in overeenstemming met de 
betrokken constitutionele regels; stelt 
echter eveneens vast dat het zich effectief 
kwijten van deze taak, die een 
uitdrukkelijk bestanddeel is van het 
beginsel van representatieve democratie, 
nu verheven is tot een voorwaarde voor de 
wettigheid van de werkzaamheden van de 
Unie;

Or. de
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Amendement 26
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. herinnert eraan dat door de nationale 
parlementen in de eerste plaats controle 
moet worden uitgeoefend op de nationale 
regeringen, in overeenstemming met de 
betrokken constitutionele regels;

12. herinnert eraan dat door de nationale 
parlementen in de eerste plaats controle 
moet worden uitgeoefend op de nationale 
regeringen, in overeenstemming met de 
betrokken constitutionele regels en wetten;

Or. en

Amendement 27
Adrian Severin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. adviseert dat de Conferentie van 
voorzitters op voorstel van de Commissie 
constitutionele zaken vormen van of 
mechanismen voor 
versterkte/geavanceerde samenwerking 
tussen het Europees Parlement en een of 
meer nationale parlementen initieert of 
overneemt, met inachtneming van het 
wederkerigheidsbeginsel;

Or. en

Amendement 28
Adrian Severin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. indien nationale parlementen 
beschikken over effectievere instrumenten 
voor het politiek leiding geven aan en het 
verrichten van controle op de uitvoerende 
instellingen die zijn voorzien van 
besluitvormingsbevoegdheden en 
bevoegdheden op voor de samenhang en 
coherentie van de EU belangrijke 
gebieden, zal het Europees Parlement 
adequate middelen tot samenwerking 
vaststellen om coördinatie van zijn 
aanpak met die van de nationale 
parlementen mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 29
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van oordeel dat zijn gespecialiseerde 
commissies sterker betrokken moeten zijn 
bij de voorbereiding van, en de 
vertegenwoordiging tijdens, de 
bijeenkomsten van de COSAC; is van 
mening dat zijn delegatie onder leiding van 
de voorzitter van zijn Commissie 
constitutionele zaken moet staan en moet 
bestaan uit de voorzitters en rapporteurs 
van de gespecialiseerde commissies die 
zich bezighouden met de zaken die op de 
agenda van de desbetreffende bijeenkomst 
van de COSAC staan; acht het 
noodzakelijk dat de Conferentie van 
voorzitters regelmatig en de 
afgevaardigden eenmaal per jaar over het 
verloop en de resultaten van de 
bijeenkomsten van de COSAC op de 
hoogte worden gebracht;

22. is van oordeel dat zijn gespecialiseerde 
commissies sterker betrokken moeten zijn 
bij de voorbereiding van, en de 
vertegenwoordiging tijdens, de 
bijeenkomsten van de COSAC; is van 
mening dat zijn delegatie onder leiding van 
de voorzitter van zijn Commissie 
constitutionele zaken moet staan en moet 
bestaan uit de voorzitters en rapporteurs 
van de gespecialiseerde commissies die 
zich bezighouden met de zaken die op de 
agenda van de desbetreffende bijeenkomst 
van de COSAC staan; acht het 
noodzakelijk dat de Conferentie van 
voorzitters regelmatig en de 
afgevaardigden na elke bijeenkomst over 
het verloop en de resultaten van de 
bijeenkomsten van de COSAC op de 
hoogte worden gebracht;
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Or. de
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