Onderzoek van documenten uitgaande van de Europese Unie en controle van het
subsidiariteitsprincipe
Belgische Senaat
Datum
Verantwoordelijkheid
Beschrijving
Dag 1
Secretariaat van de
Ontvangst van een Europees
Senaatsdelegatie bij het
wetgevend document en mededeling
federaal Adviescomité voor aan de juridische dienst voor een
de Europese
advies betreffende de bevoegdheid
Aangelegenheden
van de Senaat.
Voor dag 10
Juridische dienst
Opstellen en verzenden van het
advies betreffende de bevoegdheid
van de Senaat aan het secretariaat
van het Adviescomité.
Secretariaat van de
Indien het advies betreffende de
Senaatsdelegatie bij het
bevoegdheid van de Senaat stelt dat
federaal Adviescomité voor de Senaat niet bevoegd is, verzendt
de Europese
het secretariaat van het
Aangelegenheden
Adviescomité dit naar de Voorzitter
van het Adviescomité die in
voorkomend geval het Bureau van de
Senaat consulteert.

Voor dag 14

Voor dag 42

Secretariaat van de
Senaatsdelegatie bij het
federaal Adviescomité voor
de Europese
Aangelegenheden
Voorzitter en secretariaat
van de bevoegde
commissie(s) en van het
Adviescomité

Indien het advies betreffende de
bevoegdheid van de Senaat stelt dat
de Senaat bevoegd is, verzendt het
secretariaat van het Adviescomité
het advies betreffende de
bevoegdheid van de Senaat en het
betrokken document aan de
Voorzitter(s) van de bevoegde
commissie(s) en de Voorzitter van
het Adviescomité.
Indien de Senaat zich bevoegd acht,
wordt dit via de IPEX-site door de
IPEX-correspondent aan de
Belgische parlementen gemeld.
Onderzoek van het Europees
document in de bevoegde
commissie(s) en het Adviescomité:
indien de leden van de bevoegde
commissie(s) en van het
Adviescomité geen opmerkingen
hebben over het betrokken Europees
document of indien het punt niet
werd behandeld, wordt de Senaat
geacht geen bezwaren inzake
subsidiariteit te hebben. In dit geval
eindigt de procedure.
Indien er bezwaar wordt geuit,
spreken de bevoegde commissie(s)
en/of het Adviescomité zich uit en
stellen een rapport over hun

Voor dag 49

Voorzitterschap en dienst
Vergadering

Dag 49

Voorzitterschap en dienst
Vergadering

Dag 56

Secretariaat van de
Conferentie van de
Voorzitters van de 9
parlementaire assemblees

Secretariaat van de
Senaatsdelegatie bij het
federaal Adviescomité voor
de Europese
Aangelegenheden

werkzaamheden in
overeenstemming met artikel 27 van
het Reglement van de Senaat.
Onderzoek van het
subsidiariteitsadvies (“gemotiveerd
advies”) door de plenaire
vergadering van de Senaat: de Senaat
spreekt zich in plenaire vergadering
uit over de conclusies van het
rapport van de bevoegde
commissie(s) en/of het
Adviescomité.
Mededeling van het gemotiveerd
advies: in voorkomend geval wordt
het advies van de Senaat meegedeeld
aan de andere Belgische
Parlementen en aan het secretariaat
van de Conferentie van de
Voorzitters van de 9 parlementaire
assemblees.
Mededeling van het
subsidiariteitsadvies: de
gemotiveerde adviezen van de
Belgische parlementen worden
meegedeeld aan de Europese
instellingen, de betrokken Belgische
federale, gemeenschaps- en
gewestregeringen, en aan de
Belgische parlementen, in
overeenstemming met het
samenwerkingsakkoord tussen de
Belgische parlementaire instellingen,
dat momenteel onderhandeld wordt.
De IPEX-correspondent publiceert
het subsidiariteitsadvies op de IPEXwebsite.

