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SUGGESTIES 

De Commissie verzoekschriften verzoekt de ten principale bevoegde Commissie juridische 

zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. herhaalt dat er wat de toepassing en handhaving van het EU-recht betreft al veel langer 

problemen bestaan, en steunt de daadwerkelijke toepassing van de gemeenschappelijke 

EU-regels in de lidstaten omdat dit essentieel is voor het vergroten van de 

geloofwaardigheid van de Unie en voor het tegemoetkomen aan de verwachtingen die de 

burgers hebben van hetgeen de EU voor hen kan betekenen; 

2. beklemtoont dat de Commissie een cruciale rol vervult door middel van het uitoefenen 

van toezicht op de toepassing van het EU-recht en het voorleggen van haar jaarverslag aan 

het Europees Parlement en de Raad; verzoekt de Commissie actief invulling te blijven 

geven aan haar rol bij het ontwikkelen van instrumenten voor het verbeteren van de 

toepassing, de handhaving en de naleving van het EU-recht in de lidstaten, en in haar 

volgende jaarverslag niet alleen gegevens over de toepassing van EU-richtlijnen te 

verstrekken, maar ook gegevens over de toepassing van EU-verordeningen; 

3. onderkent dat het Parlement ook een essentiële rol vervult bij het uitoefenen van politiek 

toezicht op de handhavingsactiviteiten van de Commissie, in concreto middels het 

controleren van de jaarverslagen over het toezicht op de toepassing van het EU-recht en 

het opstellen van relevante EP-resoluties; is van oordeel dat het EP nog meer aan de 

tijdige en correcte omzetting van het EU-recht kan bijdragen door de knowhow die in het 

besluitvormings- en wetgevingsproces wordt opgedaan via van tevoren ontwikkelde links 

te delen met de nationale parlementen; 

4. herinnert nog eens aan het belang van de verzoekschriften en vragen die onder artikel 227 

VWEU bij het Europees Parlement worden ingediend, en wijst erop dat deze er vaak toe 

leiden dat de Commissie een inbreukprocedure tegen een lidstaat start; beklemtoont dat de 

klachten van individuele burgers één van de belangrijkste bronnen zijn voor het bepalen 

van zwakten en tekortkomingen en het aan het licht brengen van inbreuken op het EU-

recht en een bron van informatie voor de Commissie; stelt vast dat burgers, het 

bedrijfsleven, ngo's en andere organisaties ook in 2014 veel potentiële inbreuken op de 

EU-wetgeving hebben gemeld en dat het totale aantal klachten in 2014 met ongeveer 

5,7 % is gestegen en 1 208 nieuwe EU-Pilotdossiers geopend; neemt tegelijkertijd kennis 

van het aantal verwerkte klachten en EU-Pilot-dossiers in 2014, en stelt met tevredenheid 

vast dat 75 % van de EU-Pilot-dossiers is opgelost, waarmee dit mechanisme zich als een 

snel en doeltreffend instrument voor het oplossen van problemen heeft bewezen; 

5. onderkent dat daadwerkelijke toepassing van het EU-recht een positief effect heeft op de 

geloofwaardigheid van de EU-instellingen; spreekt zijn waardering uit voor het belang dat 

in het verslag toegekend wordt aan van burgers, bedrijven en maatschappelijke 

organisaties afkomstige verzoekschriften die als rechtstreekse uitdrukking van de 

zienswijzen en ervaringen van burgers een belangrijk bijkomend middel zijn om toezicht 

uit te oefenen op de toepassing van het EU-recht en het in kaart brengen van mogelijke 

tekortkomingen daarbij, in aanvulling op hun belangrijkste middel voor democratische 

wilsuiting, namelijk verkiezingen en referenda, en waarvan de indiening een in het 

Verdrag van Lissabon verankerd grondrecht is en een belangrijk aspect vormt van het 
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Europees burgerschap; 

6. wijst erop dat verschillen bij de toepassing en omzetting van het EU-recht door de 

lidstaten voor burgers en bedrijven veel problemen met zich meebrengen, met name voor 

die burgers die van de verworvenheden van de interne markt willen profiteren en in een 

andere lidstaat willen wonen, werken, zaken doen of studeren; beklemtoont dat 

vertragingen bij de omzetting ook een negatieve invloed op de rechtszekerheid hebben; 

herhaalt zijn standpunt dat de Commissie van de naleving van het EU-recht een echte 

beleidsprioriteit moet maken door goed samen te werken met de instellingen, in het geval 

van de Raad in het bijzonder door stelselmatig gebruik te maken van correlatietabellen, 

met de lidstaten en met andere betrokken partijen; beklemtoont dat het in eerste instantie 

de lidstaten zijn die verantwoordelijk zijn voor het correct omzetten en toepassen van het 

EU-recht; 

7. onderkent de administratieve waarborgen waar indieners recht op hebben, zoals tijdige 

informatieverstrekking en kennisgeving in verband met hun klachten, en waar ook de 

Commissie verzoekschriften in haar advies van 2015 inzake voornoemd verslag om 

verzocht heeft; betreurt het overigens dat de Commissie op een groot aantal 

verzoekschriften waarin zij om advies wordt gevraagd, traag reageert, en verzoekt haar 

hier iets aan te doen en burgers snel en op passende wijze te informeren over eventuele 

acties en stappen die zij in het kader van de behandeling van hun klachten heeft 

ondernomen; beklemtoont dat de kwaliteit van de behandeling van afzonderlijke 

verzoekschriften niet mag worden beïnvloed door het feit dat er meer verzoekschriften 

worden ingediend; 

8. neemt kennis van de positieve impact van EU-Pilot op de informatie-uitwisseling tussen 

de Commissie en de lidstaten en op de oplossing van vraagstukken in verband met de 

toepassing van het EU-recht op nationaal niveau, en verzoekt de Commissie met name 

aandacht te besteden aan de feitelijke handhaving en de interne toetsing van de besluiten 

die tijdens het EU-Pilot-proces worden genomen; benadrukt dat dit ook waardevolle 

informatie voor nog in behandeling zijnde verzoekschriften kan opleveren en verzoekt de 

Commissie de indieners van verzoekschriften te betrekken bij het proces van EU-Pilot-

dossiers dat naar aanleiding van een verzoekschrift wordt gestart, mede om de dialoog 

tussen de indieners en de betrokken nationale autoriteiten te vergemakkelijken; juicht het 

toe dat de lidstaten steeds meer doen om in inbreukprocedures tot een oplossing te komen 

voordat de zaak aan het Hof wordt voorgelegd; stelt vast dat prejudiciële beslissingen 

onduidelijkheden omtrent de toepassing van het EU-recht helpen wegnemen en 

inbreukprocedures kunnen helpen vermijden; 

9. verzoekt het Europees Parlement, en in het bijzonder de Commissie verzoekschriften, 

campagnes te organiseren om bij burgers de kennis te vergroten over het systeem voor het 

indienen van klachten over inbreuken op het EU-recht, het EU-Pilot-project en 

inbreukprocedures, en in dat verband de toegang tot en het gebruik van de website van het 

EP aan te moedigen; 

10. is ingenomen met de inspanningen van de diensten van de Commissie om de uitwisseling 

van informatie met de Commissie verzoekschriften te versterken, en verzoekt nogmaals 

om betere communicatie tussen de twee partijen, met name in verband met de start en 

afwikkeling van inbreukprocedures door de Commissie, met inbegrip van de EU-Pilot-
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procedure, en om inspanningen om de Commissie verzoekschriften binnen een redelijke 

termijn van informatie te voorzien waardoor zij doeltreffender kan reageren op verzoeken 

van burgers; herinnert eraan dat het de Commissie meermaals heeft gevraagd bij haar 

monitoring- en wetgevingswerkzaamheden rekening te houden met de verslagen en 

bevindingen van de Commissie verzoekschriften; 

11. juicht het toe dat de Commissie burgers inmiddels via webpagina's, gegevensbanken, 

eenvoudiger klachtenformulieren en online-instrumenten voor het oplossen van geschillen 

beter informeert over hun rechten en passende verhaalmogelijkheden, hetgeen allemaal 

gericht is op meer transparantie; is in dit verband verheugd over de verbeterde online-

toegankelijkheid tot besluiten in inbreukprocedures en het vernieuwde "Applying Union 

Law"-deel van het Europa-portaal en het Europa-portaal "Your rights", waarop burgers 

nuttige informatie vinden over hoe het EU-recht in de lidstaten wordt toegepast en over de 

manier waarop een klacht moet worden ingediend; beklemtoont dat aanvullende 

maatregelen nodig zijn om voor betere toegang tot informatie over de toepassing van het 

EU-recht en geschilbeslechtingsmechanismen te zorgen en om de behandeling van 

klachten van Europese burgers en bedrijven over inbreuken op het EU-recht te verbeteren; 

12. verzoekt de Commissie alle portalen, toegangspunten en informatiewebsites met elkaar te 

verbinden in één enkele "gateway" waar burgers op eenvoudige wijze toegang hebben tot 

online-klachtenformulieren en gebruikersvriendelijke informatie over inbreukprocedures; 

verzoekt de Commissie bovendien in haar volgende monitoringverslag gedetailleerdere 

informatie over het gebruik van deze portalen te verstrekken; 

13. betreurt het dat EU-burgers nog steeds verzoekschriften indienen die betrekking hebben 

op schendingen van EU-recht; beklemtoont dat de meeste verzoekschriften betrekking 

hebben op vermeende inbreuken op het EU-recht op de gebieden grondrechten, met 

inbegrip van de rechten van personen die tot minderheidsgroepen behoren en personen 

met een handicap, discriminatie, met inbegrip van discriminatie op grond van nationaliteit, 

de interne markt, vrij verkeer, vervoer, milieu, onderwijs, werkgelegenheid en 

gezondheidszorg; is van mening dat uit deze verzoekschriften blijkt dat er vele en 

verstrekkende gevallen voorkomen van niet-tijdige of onvolledige omzetting of van 

onjuiste toepassing, van EU-recht, en benadrukt dat de lidstaten het EU-recht doeltreffend 

moeten omzetten en toepassen, en bij het vaststellen van wetgeving de fundamentele 

waarden en beginselen zoals vastgelegd in de Verdragen en het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie volledig moeten eerbiedigen; verzoekt de lidstaten de 

informatie en verduidelijkingen die zij de Commissie verzoekschriften doen toekomen 

significant te verbeteren; beklemtoont dat het belangrijk is dat vertegenwoordigers van de 

lidstaten in de Commissie verzoekschriften aanwezig zijn wanneer dossiers worden 

behandeld die hen aangaan, en dat bij die gelegenheden een evenwichtige dialoog wordt 

gevoerd; stelt voor betere preventieve mechanismen te introduceren; 

14. herinnert eraan dat in de verzoekschriften van natuurlijke personen het gebied van 

politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (voorheen de "derde pijler") dikwijls aan 

de orde komt; stelt daarnaast vast dat veel verzoekschriften betrekking hebben op 

hardnekkige tekortkomingen zoals het trage verloop van rechtszaken in de lidstaten over 

dossiers over het EU-recht; beklemtoont dat prejudiciële uitspraken van het Europees Hof 

van Justitie nuttig en geëigend zijn om in deze zaken als leidraad te fungeren en betreurt 

het dat de nationale rechtbanken slechts mondjesmaat van deze mogelijkheid gebruik 
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maken; is derhalve ingenomen met de uitbreiding van de bevoegdheden van de 

Commissie, met ingang van 1 december 2014, tot het gebied van politiële en justitiële 

samenwerking; herinnert eraan dat de bestudering en behandeling van verzoekschriften 

los staat en verschilt van nationale gerechtelijke procedures; 

15. onderstreept het belang van de door de Commissie goedgekeurde omzettingsschema's die 

beogen lidstaten te helpen en te sturen bij het tijdig, duidelijk en naar behoren omzetten 

van EU-richtlijnen, wat onontbeerlijk is voor de efficiënte en duurzame werking van de 

Europese Unie; uit zijn tevredenheid over het belang dat aan de agenda voor betere 

regelgeving wordt toegekend en neemt in het jaarverslag over het toezicht op de 

toepassing van het EU-recht nota van het toezicht op gezonde regelgeving van de EU via 

het REFIT-programma; dringt er bij de Commissie op aan om alle belanghebbenden, met 

inbegrip van de sociale partners, consumentenorganisaties, ngo's en ondernemingen, actief 

te raadplegen in het kader van de beoordeling van de toepassing van het EU-recht, de 

controle van de evenredigheid en subsidiariteit (vooraf) en het toezicht op de 

tenuitvoerlegging (achteraf); vraagt de Commissie het meten en verminderen van de 

administratieve lasten voor burgers in haar beoordelingen op te nemen, rekening te 

houden met de bredere economische, sociale en milieueffecten van EU-wetgeving en de 

voordelen en waarden van EU-wetgeving in overweging te nemen; herinnert de 

Commissie eraan dat zij bij het uitoefenen van toezicht op de toepassing van het EU-recht 

de beginselen van gelijke behandeling van de lidstaten en onpartijdigheid moet 

eerbiedigen; kijkt uit naar een verbetering van de kwaliteit van het EU-recht en – hopelijk 

– een positieve invloed op het aantal ingediende verzoekschriften; 

16. roept de Commissie ertoe op bij de behandeling van verzoekschriften over kwesties met 

betrekking tot de grondrechten voor een ambitieuzere benadering te kiezen, in 

overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel. 
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