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AMENDEMENTEN
De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de bevoegde Commissie juridische
zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:
Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(5 bis) De intentie van de medewetgevers
zoals die in een wetgevingshandeling is
verwoord, maakt deel uit van het doel van
die wetgevingshandeling.

Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 11
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11) De transparantie inzake de door de
vertegenwoordigers van de lidstaten in het
comité van beroep uitgebrachte stemmen
dient te worden versterkt en de door elke
afzonderlijke vertegenwoordiger
uitgebrachte stem moet openbaar worden
gemaakt.

(11) De transparantie dient gedurende
het gehele proces te worden versterkt. De
transparantie inzake de stemmen,
standpunten en richtsnoeren van de
vertegenwoordigers van de lidstaten in het
comité en in het comité van beroep dient
te worden versterkt en de door de lidstaten
uitgebrachte stemmen, evenals de
motivering daarvoor, dienen in het
register openbaar te worden gemaakt. Over
de samenstelling van de comités moet
meer gedetailleerde informatie worden
verstrekt.

Motivering
De transparantie moet op elk niveau worden versterkt, zowel in het kader van de
raadplegingsprocedure als in het kader van de onderzoeksprocedure.
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Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(11 bis)
Het Europees Parlement en
de Raad moeten volledige toegang hebben
tot het register met informatie over de
werkzaamheden van de comités, moeten
onverwijld in kennis worden gesteld van
de werkzaamheden van de comités en
moeten zo spoedig mogelijk in kennis
worden gesteld van elke stemming in het
comité van beroep.

Motivering
De transparantie moet op elk niveau worden versterkt, ook wat de aan het Parlement
verstrekte informatie betreft.

Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b
Verordening (EU) nr. 182/2011
Artikel 6 – lid 3 bis
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"3 bis. Indien het comité van beroep geen
advies uitbrengt, kan de Commissie de
zaak naar de Raad verwijzen voor advies,
waarbij deze zijn standpunten en
richtsnoeren inzake de ruimere implicaties
van de afwezigheid van een advies kenbaar
maakt, met inbegrip van de institutionele,
juridische, politieke en internationale
implicaties. De Commissie houdt rekening
met het standpunt dat de Raad binnen drie
maanden na de verwijzingsdatum vaststelt.
In naar behoren gemotiveerde gevallen kan
de Commissie bij de verwijzing een kortere
termijn vaststellen."

"3 bis. Indien het comité van beroep geen
advies uitbrengt, kan de Commissie de
zaak naar de Raad verwijzen voor advies,
waarbij deze zijn standpunten en
richtsnoeren inzake de ruimere implicaties
van de afwezigheid van een advies kenbaar
maakt, met inbegrip van de institutionele,
juridische, politieke en internationale
implicaties. De Commissie houdt rekening
met het standpunt dat de Raad binnen drie
maanden na de verwijzingsdatum vaststelt.
In naar behoren gemotiveerde gevallen kan
de Commissie bij de verwijzing een kortere
termijn vaststellen. Het Europees
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Parlement moet in dit verband naar
behoren en tijdig in kennis worden
gesteld."
Motivering
Het is wenselijk het Europees Parlement als medewetgever in kennis te stellen.
Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter -a (nieuw)
Verordening (EU) nr. 182/2011
Artikel 10 – lid 1 – letter c
Bestaande tekst

Amendement
-a)
lid 1, onder c), wordt vervangen
door:

"c)
de beknopte verslagen, samen met
de lijsten van de autoriteiten en
organisaties waarvan de personen die
door de lidstaten zijn aangewezen om hen
te vertegenwoordigen deel uitmaken;"

"c)
de beknopte verslagen, samen met
de lijsten van de deelnemers die de
autoriteiten en organisaties
vertegenwoordigen;"

Motivering
De transparantie moet op elk niveau worden versterkt, ook wat de vertegenwoordigers van de
lidstaten en de andere deelnemers betreft.
Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a
Verordening (EU) nr. 182/2011
Artikel 10 – lid 1 – letter e
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"e)
de uitslagen van de stemmingen
alsmede, bij stemmingen in het comité van
beroep, de door de vertegenwoordiger van
elk van de lidstaten uitgebrachte stem;"

"e)
de uitslagen van de stemmingen in
het comité en in het comité van beroep,
alsmede de door de vertegenwoordiger van
elk van de lidstaten uitgebrachte stem,
evenals de motivering daarvoor;"

Motivering
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De transparantie moet op elk niveau worden versterkt, zowel in het kader van de
raadplegingsprocedure als in het kader van de onderzoeksprocedure.
Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b
Verordening (EU) nr. 182/2011
Artikel 10 – lid 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"5.
De referenties van alle in lid 1,
onder a) tot en met d), en f) en g), bedoelde
documenten alsook de in lid 1, onder e) en
h), bedoelde informatie, worden in het
register openbaar gemaakt."

"5.
De referenties van alle in lid 1,
onder a) tot en met d), en f) en g), bedoelde
documenten alsook de in lid 1, onder e) en
h), bedoelde informatie, worden in het
register openbaar gemaakt. Dit openbare
register is toegankelijk via het internet."
(Dit amendement geldt voor de gehele
tekst. Bij aanneming van dit amendement
moet deze wijziging in de gehele tekst
worden doorgevoerd.)

Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 182/2011
Artikel 11 – alinea 1
Bestaande tekst

Amendement
(3 bis) Artikel 11 wordt vervangen door:

Indien de basishandeling volgens de
gewone wetgevingsprocedure wordt
vastgesteld, kunnen het Europees
Parlement of de Raad de Commissie op elk
gewenst moment te kennen geven dat een
ontwerpuitvoeringshandeling zijns inziens
de bij de basishandeling verleende
uitvoeringsbevoegdheden overschrijdt. In
dat geval onderwerpt de Commissie de
ontwerpuitvoeringshandeling aan een
hernieuwd onderzoek, waarbij zij met de
naar voren gebrachte standpunten rekening
PE610.743v03-00
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"Indien de basishandeling volgens de
gewone wetgevingsprocedure wordt
vastgesteld, en nadat het Europees
Parlement en de Raad gelijktijdig in
kennis zijn gesteld van de
ontwerpuitvoeringshandeling zodra deze
beschikbaar is, kunnen het Europees
Parlement of de Raad de Commissie op elk
gewenst moment te kennen geven dat die
ontwerpuitvoeringshandeling zijns inziens
de bij de basishandeling verleende
uitvoeringsbevoegdheden overschrijdt of
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houdt, en deelt zij het Europees Parlement
en de Raad mede of zij voornemens is de
ontwerpuitvoeringshandeling te
handhaven, te wijzigen of in te trekken.

niet verenigbaar is met het doel of de
inhoud van de basishandeling. In dat
geval onderwerpt de Commissie de
ontwerpuitvoeringshandeling aan een
hernieuwd onderzoek, waarbij zij met de
naar voren gebrachte standpunten rekening
houdt, en deelt zij het Europees Parlement
en de Raad mede of zij voornemens is de
ontwerpuitvoeringshandeling te
handhaven, te wijzigen of in te trekken."

Motivering
Het is wenselijk het Europees Parlement als medewetgever in kennis te stellen van de
ontwerpuitvoeringshandelingen. Tevens is het wenselijk dat het Europees Parlement de
Commissie in kennis stelt wanneer een ontwerpuitvoeringshandeling politiek niet verenigbaar
is met het doel of de inhoud van de basishandeling.
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