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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. onderkent dat de Commissie verzoekschriften fungeert als een waardevolle schakel 

tussen EU-burgers, bedrijven en organisaties van het maatschappelijk middenveld en 

EU-instellingen, met name in de moeilijke tijden die de Unie momenteel doormaakt; 

wijst erop dat de volledige bescherming van de grondrechten van burgers een belangrijke 

bijdrage levert aan de versterking van het beeld en de geloofwaardigheid van de Unie 

door middel van effectieve toepassing van EU-wetgeving; 

2. onderkent dat verzoekschriften een belangrijke bron van informatie uit de eerste hand 

zijn, niet alleen over schendingen en lacunes bij de toepassing van het EU-recht in de 

lidstaten, maar ook over mogelijke mazen in de EU-wetgeving en suggesties van burgers 

voor nieuw aan te nemen wetgeving of voor mogelijke verbeteringen in vigerende 

wetteksten; bevestigt dat het vermogen van de Commissie en het Parlement om te 

reageren op problemen in verband met toepassing en omzetting, en deze op te lossen, 

door de effectieve behandeling van verzoekschriften op de proef wordt gesteld en 

uiteindelijk wordt versterkt; merkt op dat de Commissie overweegt om de 

tenuitvoerlegging van EU-wetgeving als prioriteit te beschouwen, zodat burgers ervan 

kunnen profiteren in hun dagelijks leven; onderstreept dat toegezien moet worden op 

volledige transparantie, onpartijdigheid en onafhankelijkheid van 

besluitvormingsprocessen en het bestuur; 

3. spreekt zijn waardering uit voor het feit dat de tenuitvoerlegging van EU-wetgeving 

centraal staat in het jaarverslag van de Commissie; merkt op dat indieners helaas zeer 

frequent verwijzen naar schendingen van het EU-recht, met name op het gebied van 

milieu, justitie, grondrechten, de interne markt, vervoer, gezondheid, werkgelegenheid 

en sociale zaken, onderwijs en cultuur; vraagt aandacht voor het feit dat in het verslag 

wordt onderstreept hoe de Commissie deze sectoren in 2015 als politieke prioriteit heeft 

beschouwd; benadrukt dat vertragingen bij de tenuitvoerlegging nadelige gevolgen 

hebben voor de rechtszekerheid; 

4. verzoekt de Commissie erop aan te dringen dat de lidstaten toezien op een strikte 

tenuitvoerlegging van de EU-regelgeving inzake het vrij verkeer van personen, in het 

bijzonder door de volledige bescherming van de daarmee verband houdende 

economische, sociale en culturele rechten te waarborgen; herinnert eraan dat het vrij 

verkeer van personen, in een context waarin de grondrechten volledig worden 

gewaarborgd, niet alleen één van de fundamentele vrijheden van de EU en een integraal 

onderdeel van het EU-burgerschap vormt, maar tevens van groot belang is voor 

EU-burgers en hun gezinnen, met name in termen van toegang tot sociale zekerheid, 

en voor het beeld dat zij hebben van de EU, en tevens een frequent onderwerp van 

verzoekschriften is; 

5. merkt bezorgd op dat bepaalde lidstaten hun verplichtingen inzake asiel en migratie 

veronachtzamen; is ingenomen met het duidelijke standpunt dat de Commissie tegenover 

de lidstaten inneemt over de toepassing van EU-wetgeving inzake asiel en migratie; 

herinnert eraan dat de EU vanwege de migratiestromen naar Europa voor een juridische, 



 

PE597.698v03-00 4/8 AD\1120810NL.docx 

NL 

politieke en humanitaire uitdaging staat die zijn weerga niet kent; betreurt het dat de EU 

haar toezeggingen inzake de verdeling van vluchtelingen geen gestand doet en dat de 

lidstaten hun verplichting om een bepaald aantal vluchtelingen te ontvangen niet 

nakomen; vraagt de lidstaten om bij de ontvangst en verdeling van vluchtelingen ook 

rekening te houden met internationale mensenrechtenverdragen; geeft uitdrukking aan 

zijn hoop dat de Commissie de toepassing van de Europese migratieagenda door de 

lidstaten systematisch monitort; herinnert eraan dat een doeltreffend EU-migratiebeleid 

gebaseerd moet zijn op een evenwicht tussen de onderlinge solidariteit en de 

verantwoordelijkheid van de lidstaten; 

6. betreurt ten zeerste de opeenstapeling van vertragingen bij inbreukprocedure 

NIF 2014/4231 betreffende de onjuiste toepassing van overeenkomsten voor bepaalde tijd 

in de sector algemene overheid in Italië, welke in strijd is met Richtlijn 1999/70/EG; 

dringt er bij de Commissie op aan deze kwestie zo spoedig mogelijk aan de orde te 

stellen, teneinde ervoor te zorgen dat de wetgeving van de Unie naar behoren ten uitvoer 

wordt gelegd, terwijl de rechten van burgers ten volle worden beschermd; 

7. wijst erop dat het bezuinigingsbeleid en de door de lidstaten in dat kader doorgevoerde 

bezuinigingen op hun overheidssectoren en rechtsstelsels hebben geleid tot een 

verslechtering van de bescherming van de rechten van burgers en tegelĳkertĳd de 

problemen in verband met de correcte omzetting van de Uniewetgeving hebben 

verergerd; 

8. merkt op dat de Commissie de problematisch slechte luchtkwaliteit in Europa – een 

kwestie die ook door burgers in verzoekschriften herhaaldelijk is veroordeeld – heeft 

aangepakt door een aantal inbreukprocedures in te leiden wegens schending van Richtlijn 

2008/50/EG in verband met de voortdurende overschrijding van de grenswaarden voor 

NO2;  

9. betreurt de oplopende vertraging bij de uitvoering van de strategie van de EU voor de 

bescherming en het welzijn van dieren 2012-2015, waardoor de lancering van een nieuwe 

EU-brede strategie, die nodig is om de volledige en doeltreffende bescherming van het 

welzijn van dieren te waarborgen door middel van een geactualiseerd, uitgebreid en 

duidelijk wetgevingskader dat volledig in overeenstemming is met de vereisten van 

artikel 13 VWEU, effectief wordt voorkomen; 

10. merkt op dat de Commissie verzoekschriften tal van verzoekschriften heeft ontvangen 

over kwesties in verband met kinderwelzijn en hoopt dat de huidige herziening van 

verordening Brussel II bis ertoe zal bijdragen dat de tekortkomingen van de verordening 

worden verholpen en dat nalatigheden bij de tenuitvoerlegging van de verordening 

worden aangepakt; 

11. merkt op dat de afgelopen jaren tekortkomingen zijn vastgesteld bij de toepassing van 

maatregelen ter bestrijding van fraude en witwassen; dringt bij de Commissie aan op een 

verdubbeling van haar inspanningen om de strikte toepassing van de desbetreffende 

EU-wetgeving te waarborgen; 

12. betreurt dat de omzetting van richtlijnen door de lidstaten een probleem blijft, zoals 

aangegeven in het jaarverslag 2015; merkt met waardering op dat aanzienlijke voortgang 

is geboekt bij het verhelpen van tekortkomingen bij de toepassing van het EU-recht door 
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middel van de EU-Pilot-procedure, waardoor problemen in verband met de toepassing 

van EU-wetgeving kunnen worden opgelost en inbreukprocedures kunnen worden 

voorkomen; merkt op dat het aantal inbreukprocedures weliswaar nog steeds hoog is, 

maar dat in 2015 het laagste aantal ooit geregistreerde EU-Pilot-procedures is gestart 

sinds alle lidstaten zijn toegetreden tot het EU-Pilot-systeem (op 1 juli 2013); 

13. betreurt het feit dat er geen gedetailleerde statistieken beschikbaar zijn over het aantal 

verzoekschriften dat heeft geleid tot het starten van een EU-Pilot- of inbreukprocedure; 

wenst derhalve dat de Commissie regelmatig verslag uitbrengt over zaken in verband met 

lopende gerechtelijke en/of andere procedures, teneinde een gestructureerde dialoog te 

faciliteren en de tijd die nodig is voor geschillenbeslechting te beperken; verzoekt de 

Commissie deze verslagen te bespreken met de Commissie verzoekschriften en op 

proactieve wijze de vicevoorzitter die verantwoordelijk is voor vereenvoudiging en de 

toepassing van wetgeving hierbij te betrekken; vraagt de Commissie om indieners te 

betrekken bij EU-Pilot-procedures die naar aanleiding van hun verzoekschriften worden 

ingeleid, onder meer met als doel om de dialoog tussen de indieners en de betrokken 

nationale autoriteiten te bevorderen; 

14. wijst erop dat klokkenluiders de EU en nationale instellingen eveneens kunnen voorzien 

van nuttige informatie over gevallen van incorrecte toepassing van het EU-recht; herhaalt 

dat zij, in plaats van dat ze erin worden belemmerd, daartoe moeten worden 

aangemoedigd; 

15. wenst dat de Commissie, wanneer zij de invloed van het EU-recht gaat evalueren, alle 

belanghebbenden daarbij betrekt, in het bijzonder de sociale partners, ngo's en 

organisaties voor consumentenbescherming; 

16. wijst erop dat, hoewel de lidstaten overeenkomstig de verdragsbepalingen de primaire 

verantwoordelijkheid dragen voor de correcte omzetting, toepassing en tenuitvoerlegging 

van de wetgeving van de Unie, dit niet betekent dat de EU-instellingen worden 

vrijgesteld van hun verplichting om te voorzien in passend toezicht en specifieke, 

zorgvuldige controles in verband met vermeende schendingen van de wetgeving van de 

Unie, in het bijzonder als burgers er via verzoekschriften melding van maken; 

17. wijst erop dat vertraging bij en niet-naleving van EU-Pilot-procedures en 

inbreukprocedures een belemmering vormen voor tijdige rechtsbescherming tegen 

schendingen van de wetgeving van de Unie en daarmee onder meer de volledige 

uitoefening van het in artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 

Unie verankerde recht op behoorlijk bestuur ondermijnen; 

18. is voorstander van de invoering van de agenda voor betere regelgeving, die ervoor moet 

zorgen dat het wetgevingsproces een transparanter proces wordt, dat openstaat voor 

bijdragen van belanghebbenden en gemakkelijker te volgen is; steunt in dit verband de 

rol van Refit als een platform voor uitwisseling tussen de Commissie en de nationale 

autoriteiten; erkent de noodzaak om duidelijke, eenvoudige en doeltreffende 

EU-wetgeving te ontwikkelen, die eenvoudig moet kunnen worden omgezet en ten 

uitvoer gelegd, en erop gericht is de hoogste niveaus van sociale rechtvaardigheid te 

waarborgen; ziet uit naar de verdere ontwikkeling en verbetering van de mogelijkheden 

van het bestaande portaal, zodat indieners, wanneer zij hun verzoekschriften indienen, 

geholpen kunnen worden om beter onderscheid te maken tussen nationale bevoegdheden 
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en EU-bevoegdheden, en uiteindelijk minder verzoekschriften niet-ontvankelijk worden 

verklaard; verzoekt de lidstaten alle noodzakelijke maatregelen te nemen om hun 

toezeggingen gestand te doen, zoals overeengekomen in de gezamenlijke politieke 

verklaring van 28 september 2011 van de lidstaten en de Commissie over toelichtende 

stukken, onder meer door concordantietabellen voor te leggen die duidelijke en precieze 

informatie bevatten over de nationale maatregelen tot omzetting van richtlijnen in hun 

nationale rechtsorde; 

19. verzoekt de Commissie actief betrokken te blijven bij het ontwikkelen van verschillende 

maatregelen ter verbetering van de eerbiediging, tenuitvoerlegging en toepassing van de 

Uniewetgeving in de lidstaten, en om in haar volgende jaarverslag gegevens op te nemen 

over de stand van de tenuitvoerlegging van EU-verordeningen, op dezelfde manier 

waarop dit reeds voor EU-richtlijnen wordt gedaan; 

20. is ingenomen met de door de Commissie geleverde inspanningen om burgers te 

informeren over hun rechten en te voorzien van passende rechtsmiddelen, en wenst dat de 

Commissie in haar evaluatieverslag gedetailleerdere informatie opneemt over het gebruik 

van speciaal daarvoor bestemde platforms; 

21. roept de lidstaten op "gold-plating" te vermijden, zodat overregulering en de 

administratieve rompslomp worden teruggedrongen, welke negatieve gevolgen zouden 

hebben voor EU-burgers en -bedrijven; is van mening dat onnodige nationale 

maatregelen die voorbijgaan aan EU-vereisten, euroscepticisme in de hand werken en de 

legitimiteit en het optreden van de EU ondermijnen. 
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