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In verband met het drr'Ü· a';.n de heer .1art no
.
toegestane onderhoud op 29 dezer te Brussel, tijdens het~e
19
zal wor den gespr ol-en over de versterking van de rol van he
Europees Parlement , moge i k U het volgende mededelen.
~"
Op 27 juni jl . h eeft he t Europees Parlement t
gedebateerd over de taken en bevoegdheden van het Europees
Parlement . Dit geschiedde aan de hand van het rapport uitgebracht door de oud- voorzitter Prof . Furler.
In het rapport Furler werd en vijf vraags t ukl:::en
behan eld :
- ue beno eming van de Executieven
- uitbre iding van d e adviserende rol v an het Euro pees Parlement
- be rachtiging van overeenkomsten door de Gemeenschap(pen )
gesloten met derde landen
- het buda-et- recht
- benoeming van leden van het Hof van Justitie.
an net s lot van het debat werd een resoluti e
aanbenomen waarin dezelfde vraagstuk~ en en h et standpunt
- va~arlement ten aanz ien daarvan , worden vermeld .
De belangrij kste door het Parlement tot uiting
gebrachte wensen zijn :
a) b i j ' et optreden van een n ieuwe Exe cutieve zet de Voorzitter het programma van deze Execut ieve uiteen . Hi erop vol gt
een parlenentair debat . Het is dus de bedoeling dat het
~ropees Parlement de betrokk en Commissie of Hoge Autoriteit een soort 'investituur ' verleent .
0) 'et Parlement wenst een actiever rol te spelen bij de benoe ing van de leden van de Executieve.
c) de a~viserende rol van et Parlement moet aanz ienlijk
worden uitgebre id o . a . door
1) raadpleging van de Parlementaire Cownissies door de
;.;. ecutieven voordat deze hun ont werp- verordeningen
aan de Raad voorleggen.
2) de ~utieven moeten in re Parlementaire Vergadering
zic u i tspre~"en over de in het advies van het Parlement voorgestelde amendement en op de ont rJerp- verordeningen .
3) het Parlement moet in l:enni s worden gesteld van de
stand unten wel .re de ::3xecuti even ti j dens de Raadsvergaderingen innemen .
4) indien de Raad verordenende bevoegdheden aan de
:!xecut t iven delegeert, raoeten deze de ont werpen van
door '*èn vast te s.Jüell en maatregelen vooraf aan het
Parlement voorleggen .
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5 ) de Raden mogen niet afwi j k en v a n het a dvi es v an het

buropees Parlement dan nadat zij het Parlement van
hun vo ornemen in k enni s hebben gest eld en h et de g elegenheid hebben geb oden een t we ede advies uit te
brengen .
Indien uite ind elij k ook van het t weede advies
wordt af gewel,;:en, moe t de Raad z i jn beweegredenen daarv oor a arJhet Pal. . lement mededelen .
V'an -let tweede advies mag de Raad slechts met
eenparigheid v a n stemmen afwij """ en i nd ien h et parlementaire advies is aangenomen met t weederde van de in
le t Pa rlement uit gebrachte stemmen .
6 ) de Raden dienen let Parlement te raadplegen in alle
belangri jl ~e zaken, ook i ndien h et Ve rdrag dit niet
v oors chr i ~f t .

d) h et Pa rlement moet mee r dan voorheen tijdig op de hoogte
worden ge louden van de ontvvil:.-eling der buitenlandse
betre.: ~c ingen der Gemeenschapp en . De raa dpleging over
ass ociatie- overeenl:::omsten dient vó6r de onderteken ing
plaats te vi nd en . Op l angere term i jn ge zien zouden alle
overe enkomsten door het Parlement dienen te worden becrachti g d .
e ) de ont ~er p -begrotin gen di enen te worden vergezeld van
een uitvo erige politieke toelichting . De voor- ontwerpen
van de begroting d ienen te gelij kt ijdig aan de Raad en
het Parlement te worden vo orge leg d.
~l7anneer de Geme ens c lapp en eig en ink oms t en
'-ri' gen dient het budget- r e cht in hand en van het Parlement t e worden gelegd .
f) de rechters van h et Hof dienen door h et Parlement te
~orde n gekoz en uit e en door de Regeri ngen opgestelde
lijst .
CoIJTIent aal" .Het is duidelij k dat bij de huidige politiek e
situat ie i n de Raden geen meer de r h eid zal ~n te vinden
voor invrilliging van de ~Nense n van het Suropees Parlement,
v orzover dez e \lensen zijn gericht aan de Raden. Bij het
debat te traatsburg waren verschillende sprel ers zich daarvan -el n el i j~ zeer we l bewust. De reactie in de pers op de
resoluti e van 'let Parlement Vlas veelal weini g positief •
...Jel algeneen oordeel Vlas dat het Parlement cr beter aan zou
oen z ic. nauwgezetter te kwi jten Vall z i jn bestaande t a-en .
Het stellen vru dergeli jke vergaan de cisen getu i g de naar
veler i- zic t van ~eini besef voor de - olitieke real i tei t .
De discuss ies in de Raad en h et Comité van Permaent Ve tegemlOordi gers ffi . b . t . de i nst itutionele paragrafen
va::: ~et aclie- -Jro ra::r::a. ~ ebben aangetoon d dat een discussie
in d~ Raad ov er di t OlldeT'V"zr:p, thans Vleini€? zi~ - eeft . ,te~l.icht
zou
daarop de a::mdacl t van de heer I,lar-G ln o i:U mcn vestlgen .
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