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Specifieke regels voor de terbeschikkingstelling van bestuurders in de 
wegvervoersector en handhavingsvoorschriften ***II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 9 juli 2020 over het standpunt van 
de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 
96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU wat betreft de detachering van bestuurders in de 
wegvervoersector en tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de 
handhavingsvoorschriften en Verordening (EU) nr. 1024/2012 (05112/1/2020 – C9-
0106/2020 – 2017/0121(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (05112/1/2020 – C9-0106/2020),

– gezien het gemotiveerde advies dat in het kader van protocol nr. 2 betreffende de 
toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid is uitgebracht door de 
Senaat van de Republiek Polen, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van 
wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 18 januari 
20181,

– gezien het advies van het Comité van de Regio’s van 1 februari 20182,

– gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt3 inzake het voorstel van de 
Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2017)0278), 

– gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het overeenkomstig artikel 74, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde 
commissie goedgekeurde voorlopig akkoord,

1 PB C 197 van 8.6.2018, blz. 45. 
2 PB C 176 van 23.5.2018, blz. 57.
3 Aangenomen teksten van 4.4.2019, P8_TA(2019)0339.



– gezien artikel 67 van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie vervoer en toerisme 
(A9-0114/2020),

1. hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2. constateert dat de handeling is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad; 

3. verzoekt zijn Voorzitter de handeling samen met de voorzitter van de Raad 
overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie te ondertekenen;

4. verzoekt zijn secretaris-generaal de handeling te ondertekenen nadat is nagegaan of alle 
procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de 
Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.


