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Amendement 1
Aloyzas Sakalas

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het 
Gemeenschapsrecht niet mag worden 
beschouwd als een terrein dat 
voorbehouden is aan een elitegroep 
specialisten, en overwegende dat de 
opleidingsmogelijkheden op dit terrein niet 
beperkt mogen blijven tot hogere rechters,

C. overwegende dat het 
Gemeenschapsrecht niet mag worden 
beschouwd als een terrein dat 
voorbehouden is aan een elitegroep 
specialisten, en overwegende dat de 
opleidingsmogelijkheden op dit terrein 
volgens een strikt rotatiesysteem moeten 
worden aangeboden en niet beperkt 
mogen blijven tot hogere rechters,

Or. en

Amendement 2
Gabriele Stauner

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat niets in deze resolutie 
mag worden opgevat als aantasting van de 
onafhankelijkheid van de rechters, in 
overeenstemming met Aanbeveling 
R(94)12 van het Comité van Ministers van 
de Raad van Europa en het Europees 
Handvest inzake het statuut voor rechters 
uit 1998 (European Charter on the statute 
for judges),

H. overwegende dat niets in deze resolutie 
mag worden opgevat als aantasting van de 
onafhankelijkheid van de rechters, in 
overeenstemming met Aanbeveling 
R(94)12 van het Comité van Ministers van 
de Raad van Europa, het Europees 
Handvest inzake het statuut voor rechters 
uit 1998 (European Charter on the statute 
for judges) en de nationale rechtsorde van 
de lidstaten,

Or. de
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Amendement 3
Giuseppe Gargani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. merkt op dat het Gemeenschapsrecht 
dode letter blijft als het in de lidstaten niet 
naar behoren wordt toegepast, onder 
andere door de nationale rechters, die 
derhalve de hoeksteen vormen van het 
Europees gerechtelijk apparaat;

1. merkt op dat de Europese Unie een 
rechtsgemeenschap1 is, die gebaseerd is 
op het beginsel van de scheiding der 
machten en op het beginsel van het 
noodzakelijke evenwicht tussen de 
uitoefening van institutioneel-bestuurlijke
taken en de uitoefening van de 
rechtspraak; acht de rol van de nationale 
rechters daarom van wezenlijk belang en 
onontbeerlijk voor de totstandkoming van 
een gemeenschappelijke Europese 
rechtsorde, ook in het licht van de recente 
besluiten van de communautaire 
wetgever2 om een grotere rol toe te 
kennen aan de nationale rechters en hun 
bij de omzetting van het 
Gemeenschapsrecht meer 
verantwoordelijkheid te geven;

______________
1 Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen, arrest van 23 april 1986, zaak
294/83, Parti écologiste „Les Verts“/Europees 
Parlement, jurispr. 1986, blz. 1339 e.v., punt 23.
2 Zie Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad 
van 16 december 2002 betreffende de uitvoering 
van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 
82 van het Verdrag, PB L 1 van 4.1.2003, blz. 1.

Or. it
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Amendement 4
Giuseppe Gargani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. vindt taal het belangrijkste instrument 
voor rechtsbeoefenaars; vindt dat het 
huidige niveau van de opleiding in 
vreemde talen voor nationale rechters niet 
alleen de mogelijkheden voor justitiële 
samenwerking inzake specifieke 
instrumenten beperkt, maar ook de 
opbouw van het wederzijds vertrouwen, 
een goed gebruik van de acte clair-
doctrine en de deelname aan 
uitwisselingsprogramma’s; roept alle bij 
de justitiële opleiding betrokken actoren op 
specifiek aandacht te besteden aan de 
scholing van rechters in vreemde talen;

3. vindt kennis van het 
Gemeenschapsrecht het belangrijkste 
instrument voor rechtsbeoefenaars; acht 
evenwel een gedegen kennis van vreemde 
talen op zijn minst noodzakelijk om te 
komen tot een onbeperkte en bewuste
justitiële samenwerking, zowel tussen de 
verschillende nationale rechtsstelsels als 
met het Hof van Justitie; roept daarom
alle bij de justitiële opleiding betrokken 
actoren op specifiek aandacht te besteden 
aan de scholing van rechters in vreemde 
talen;

Or. it

Amendement 5
Aloyzas Sakalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. vindt het van algemeen belang om de 
taalvaardigheden van het gerechtelijk 
apparaat in de lidstaten te vergroten; roept 
de lidstaten derhalve op dat soort scholing 
kosteloos en goed toegankelijk te maken;

5. vindt het van algemeen belang om de 
taalvaardigheden van het gerechtelijk 
apparaat in de lidstaten te vergroten; roept 
de lidstaten derhalve op dat soort scholing 
kosteloos en goed toegankelijk te maken
en rechters de mogelijkheid te bieden om 
de desbetreffende taal in het buitenland te 
leren;

Or. en
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Amendement 6
Giuseppe Gargani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. merkt op dat volledige en actuele 
informatie over het Gemeenschapsrecht 
veel nationale rechters niet systematisch en 
naar behoren ter beschikking staat, en dat 
het Gemeenschapsrecht soms slecht is 
vertegenwoordigd in binnenlandse 
publicatiebladen, codes, commentaren, 
tijdschriften en studieboeken; roept de 
lidstaten op hun inspanningen op dit terrein 
te vernieuwen;

7. merkt op dat volledige en actuele 
informatie over het Gemeenschapsrecht 
veel nationale rechters niet systematisch en 
naar behoren ter beschikking staat, en dat 
het Gemeenschapsrecht niet altijd op 
heldere en toegankelijke wijze in 
binnenlandse publicatiebladen wordt 
gepubliceerd en soms slecht is 
vertegenwoordigd in codes, commentaren, 
tijdschriften en studieboeken; roept de 
lidstaten op hun inspanningen op dit terrein 
te vernieuwen;

Or. it

Amendement 7
Aloyzas Sakalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. merkt op dat volledige en actuele 
informatie over het Gemeenschapsrecht 
veel nationale rechters niet systematisch en 
naar behoren ter beschikking staat, en dat 
het Gemeenschapsrecht soms slecht is 
vertegenwoordigd in binnenlandse 
publicatiebladen, codes, commentaren, 
tijdschriften en studieboeken; roept de 
lidstaten op hun inspanningen op dit 
terrein te vernieuwen;

7. merkt op dat volledige en actuele 
informatie over het Gemeenschapsrecht 
veel nationale rechters niet systematisch en 
naar behoren ter beschikking staat, en dat 
het Gemeenschapsrecht soms slecht is 
vertegenwoordigd in binnenlandse 
publicatiebladen, codes, commentaren, 
tijdschriften en studieboeken; roept de 
lidstaten op hun inspanningen op, de 
kwaliteit van vertalingen van informatie 
over het Gemeenschapsrecht in de 
moedertaal drastisch te verbeteren;

Or. en
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Amendement 8
Gabriele Stauner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat een waarlijk Europese 
rechtsruimte met een doeltreffende 
justitiële samenwerking niet alleen kennis 
vereist van het Europees recht, maar ook 
wederzijdse kennis van het rechtsstelsel 
van de andere lidstaten; onderstreept de 
ongelijkheden in de behandeling van 
buitenlands recht in de Europese Unie en 
vindt dat deze belangrijke kwestie in de 
toekomst moet worden aangepakt; merkt in 
dat verband het aankomende 
dwarsdoorsnede-onderzoek van de 
Commissie op naar de behandeling van 
buitenlands recht in burgerlijke en 
handelszaken, alsmede de lopende 
onderzoeken in het kader van de Haagse 
Conferentie voor Internationaal 
Privaatrecht;

8. is van mening dat een waarlijk Europese 
rechtsruimte met een doeltreffende 
justitiële samenwerking niet alleen kennis 
vereist van het Europees recht, maar ook 
wederzijdse kennis van de hoofdlijnen van
het rechtsstelsel van de andere lidstaten; 
onderstreept de ongelijkheden in de 
behandeling van buitenlands recht in de 
Europese Unie en vindt dat deze 
belangrijke kwestie in de toekomst moet 
worden aangepakt; merkt in dat verband 
het aankomende dwarsdoorsnede-
onderzoek van de Commissie op naar de 
behandeling van buitenlands recht in 
burgerlijke en handelszaken, alsmede de 
lopende onderzoeken in het kader van de 
Haagse Conferentie voor Internationaal 
Privaatrecht;

Or. de

Amendement 9
Giuseppe Gargani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verwelkomt de inzet van de Commissie 
voor de publicatie van overzichten voor de 
burgers van communautaire 
rechtshandelingen, en vindt dat dergelijke 
niet-legalistische overzichten ook 
rechtsbeoefenaars kunnen helpen om 
sneller toegang tot relevante informatie te 

12. verwelkomt de inzet van de Commissie 
voor de publicatie van overzichten voor de 
burgers van communautaire 
rechtshandelingen;
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verkrijgen;

Or. it

Amendement 10
Manuel Medina Ortega

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – eerste streepje

Ontwerpresolutie Amendement

– die verplicht is, met name in het kader 
van de toelatingsexamens voor juridische 
beroepen,

– die in de opleiding en in 
toelatingsexamens voor juridische 
beroepen wordt geïntegreerd,

Or. es

Amendement 11
Gabriele Stauner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. moedigt de ontwikkeling aan van 
communautaire componenten in syllabi 
en leermethodes in alle lidstaten op het 
vlak van het burgerlijk recht, naast de 
bestaande initiatieven op strafrechtelijk 
gebied;

Schrappen

Or. de

Amendement 12
Rareş-Lucian Niculescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de Commissie de 
resultaten van dit kaderprogramma met 
inachtneming van het onderhavige 
verslag aan een grondige evaluatie te 
onderwerpen en nieuwe voorstellen uit te 
werken voor de ontwikkeling en 
diversificatie van maatregelen ter 
bevordering van de scholing van rechters;

Or. ro

Amendement 13
Rareş-Lucian Niculescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. merkt op dat de toepassing van het 
Gemeenschapsrecht door nationale 
rechters de lidstaten die in mei 2004 of 
daarna zijn toegetreden tot de Europese 
Unie, voor aanmerkelijk grotere opgaven 
stelt en dat de maatregelen ter 
bevordering van de scholing van rechters 
in deze lidstaten dienovereenkomstig 
moeten worden geïntensiveerd;

Or. ro

Amendement 14
Gabriele Stauner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. vindt de tijd echter rijp voor een 
pragmatische institutionele oplossing voor 

19. acht uitbreiding van de Europese 
Academie voor Rechtswetenschappen 
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een justitiële opleiding op EU-niveau, die 
optimaal gebruik maakt van de bestaande 
structuren en tegelijkertijd onnodige 
duplicatie van programma’s vermijdt; 
roept derhalve op tot de oprichting van 
een Europese juridische academie, 
samengesteld uit het Europees netwerk 
justitiële opleiding, dat de 
opleidingsprioriteiten moet vaststellen, en
de Europese Academie voor 
Rechtswetenschappen, die de uitvoering 
voor haar rekening neemt en die 
prioriteiten implementeert; vindt dat deze 
institutionele oplossing rekening moet 
houden met relevante ervaring die werd 
opgedaan bij het besturen van de 
Europese Politieacademie;

noodzakelijk, zodat zij haar toekomstige 
taken met betrekking tot de opleiding en 
scholing van nationale rechters beter kan 
vervullen;

Or. de

Amendement 15
Jean-Paul Gauzès

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. vindt de tijd echter rijp voor een 
pragmatische institutionele oplossing voor 
een justitiële opleiding op EU-niveau, die 
optimaal gebruik maakt van de bestaande 
structuren en tegelijkertijd onnodige 
duplicatie van programma’s vermijdt; roept 
derhalve op tot de oprichting van een 
Europese juridische academie, 
samengesteld uit het Europees netwerk 
justitiële opleiding, dat de 
opleidingsprioriteiten moet vaststellen, en 
de Europese Academie voor 
Rechtswetenschappen, die de uitvoering 
voor haar rekening neemt en die 
prioriteiten implementeert; vindt dat deze 
institutionele oplossing rekening moet 
houden met relevante ervaring die werd 
opgedaan bij het besturen van de Europese 

19. vindt de tijd echter rijp voor een 
pragmatische institutionele oplossing voor 
een opleiding van rechters, officieren van 
justitie en rechterlijke ambtenaren op EU-
niveau, die optimaal gebruik maakt van de 
bestaande structuren en tegelijkertijd 
onnodige duplicatie van programma’s 
vermijdt; roept derhalve op tot de 
oprichting van een Europese juridische 
academie, bij de samenstelling waarvan 
ten volle rekening wordt gehouden met 
alle actoren die op dit terrein werkzaam 
zijn; vindt dat deze institutionele oplossing 
rekening moet houden met relevante 
ervaring die werd opgedaan bij het 
besturen van de Europese Politieacademie;
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Politieacademie;

Or. fr

Amendement 16
Manuel Medina Ortega

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. vindt de tijd echter rijp voor een 
pragmatische institutionele oplossing voor 
een justitiële opleiding op EU-niveau, die 
optimaal gebruik maakt van de bestaande 
structuren en tegelijkertijd onnodige 
duplicatie van programma’s vermijdt; roept 
derhalve op tot de oprichting van een 
Europese juridische academie, 
samengesteld uit het Europees netwerk 
justitiële opleiding, dat de 
opleidingsprioriteiten moet vaststellen, en 
de Europese Academie voor 
Rechtswetenschappen, die de uitvoering 
voor haar rekening neemt en die 
prioriteiten implementeert; vindt dat deze 
institutionele oplossing rekening moet 
houden met relevante ervaring die werd 
opgedaan bij het besturen van de Europese 
Politieacademie;

19. vindt de tijd echter rijp voor een 
pragmatische institutionele oplossing voor 
een justitiële opleiding op EU-niveau, die 
optimaal gebruik maakt van de bestaande 
structuren en tegelijkertijd onnodige 
duplicatie van programma’s vermijdt; roept 
derhalve op tot de oprichting van een 
Europese juridische academie, bestaande
uit het Europees netwerk justitiële 
opleiding, die de opleidingsprioriteiten 
vaststelt en die prioriteiten implementeert; 
vindt dat deze institutionele oplossing 
rekening moet houden met relevante 
ervaring die werd opgedaan bij het 
besturen van de Europese Politieacademie;

Or. es

Amendement 17
Gabriele Stauner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. vindt dat de nationale rechters geen 
passieve houding mogen aannemen ten 

Schrappen
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opzichte van het Gemeenschapsrecht en 
daarbij dus uitsluitend reageren op 
punten die door de partijen worden 
aangedragen, zoals blijkt uit de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie 
inzake nationale rechters die uit eigen 
beweging kwesties aangaande het 
Gemeenschapsrecht aankaarten1;
______________
1 Zaken C-312/93 Peterbroeck, jurispr. 1995, I-
4599, C-473/00 Cofidis, jurispr. 2002, I-10875 en 
C-168/05 Mostaza Claro, jurispr. 2006, I-10421.

Or. de

Amendement 18
Giuseppe Gargani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. vindt dat de nationale rechters geen 
passieve houding mogen aannemen ten 
opzichte van het Gemeenschapsrecht en 
daarbij dus uitsluitend reageren op 
punten die door de partijen worden 
aangedragen, zoals blijkt uit de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie 
inzake nationale rechters die uit eigen 
beweging kwesties aangaande het 
Gemeenschapsrecht aankaarten1;

20. vindt dat de nationale rechters zich niet 
meer mogen beperken tot beslissingen 
over uitzonderingen en kwesties die door 
de partijen worden aangedragen, zoals 
blijkt uit de jurisprudentie van het Hof van 
Justitie1, maar ook bevoegd moeten zijn 
dergelijke kwesties uit eigen beweging aan 
te kaarten; vindt met name dat de 
constitutionele hoven zelf het verzoek om 
een prejudiciële beslissing moeten 
indienen, waardoor zij aan het Hof van 
Justitie ook vragen kunnen voorleggen 
over de interpretatie van de gevolgen van 
beslissingen van het Hof van Justitie zelf 
op de grondwetten van de lidstaten;

____________
1 Zaken C-312/93 Peterbroeck, jurispr. 1995, I-
4599, C-473/00 Cofidis, jurispr. 2002, I-10875 en 
C-168/05 Mostaza Claro, jurispr. 2006, I-10421.

____________
1 Zaken C-312/93 Peterbroeck, Van Campenhout 
& Cie SCS/Belgische staat, jurispr. 1995, I-4599, 
C-473/00 Cofidis, jurispr. 2002, I-10875 en C-
168/05 Mostaza Claro, jurispr. 2006, I-10421.

Or. it
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Amendement 19
Gabriele Stauner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. vindt dat advocaten een beslissende rol 
spelen in de toepassing van het 
Gemeenschapsrecht door nationale 
rechters, en roept tevens op tot versterking 
van hun opleiding, analoog aan de 
hierboven genoemde punten met 
betrekking tot de nationale rechters;

Schrappen

Or. de

Amendement 20
Rareş-Lucian Niculescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. wijst voorts op de belangrijke rol 
die in dit opzicht is weggelegd voor 
organisaties die in de rechtspraak de 
belangen van het individu behartigen en 
roept ertoe op het werk van deze 
organisaties ook door middel van 
financiële steun te bevorderen;

Or. ro

Amendement 21
Diana Wallis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. betreurt dat volgens artikel 10 van 
het Protocol betreffende de 
overgangsbepalingen dat aan het Verdrag 
van Lissabon is gehecht, de bevoegdheden 
van het Hof van Justitie met betrekking 
tot handelingen op het gebied van de
politiële samenwerking en de justitiële 
samenwerking in strafzaken die voor de 
inwerkingtreding van dit Verdrag zijn
vastgesteld, gedurende een 
overgangsperiode van vijf jaar dezelfde 
blijven als de bevoegdheden die het Hof 
uit hoofde van het huidige EU-Verdrag
heeft; juicht evenwel de verklaring van de 
Intergouvernementele Conferentie naar 
aanleiding van dit artikel van het Protocol 
toe en verzoekt de Raad en de Commissie 
daarom met klem zich achter het 
Parlement te scharen en de handelingen
op het gebied van de politiële 
samenwerking en de justitiële 
samenwerking in strafzaken die voor de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon zijn vastgesteld, opnieuw vast te 
stellen;

Or. en

Amendement 22
Giuseppe Gargani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. roept het Hof van Justitie op alle 
mogelijke verbeteringen in de prejudiciële 
procedure te overwegen, die ervoor zouden 
zorgen dat de verwijzende rechter nauwer 
bij het proces betrokken wordt, waaronder 
uitbreiding van de mogelijkheden om het 
verzoek te verhelderen en deel te nemen 

27. roept het Hof van Justitie op alle 
mogelijke verbeteringen in de prejudiciële 
procedure te overwegen, die ervoor zouden 
zorgen dat de verwijzende rechter nauwer 
bij het proces betrokken wordt, ook door 
de verwijzende rechter te verzoeken in de 
verwijzingsbeschikking een uitvoerige 
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aan de mondelinge behandeling; motivering van de verwijzing op te nemen, 
waarbij het Hof van Justitie kan 
verzoeken om die motivering met een 
nadere toelichting of nadere informatie 
aan te vullen;

Or. it

Amendement 23
Giuseppe Gargani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. vindt dat de nationale rechters in een 
gedecentraliseerde en volgroeide 
communautaire rechtsorde niet 
gemarginaliseerd mogen worden maar 
juist meer verantwoordelijkheid moeten 
krijgen en in hun functie als eerste 
rechters van het Gemeenschapsrecht 
verder moeten worden aangemoedigd; 
dringt derhalve aan op overweging van 
een ‘groen licht’-systeem, waarbij de 
nationale rechters hun voorgestelde 
antwoord toevoegen aan de vraag die zij 
stellen aan het Hof van Justitie, dat 
vervolgens binnen een vast tijdsbestek kan 
besluiten de voorgestelde uitspraak te 
aanvaarden of zelf als beroepsgericht te 
oordelen;

Schrappen

Or. it

Amendement 24
Gabriele Stauner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28



PE405.881v01-00 16/18 AM\721162NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

28. vindt dat de nationale rechters in een 
gedecentraliseerde en volgroeide 
communautaire rechtsorde niet 
gemarginaliseerd mogen worden maar 
juist meer verantwoordelijkheid moeten 
krijgen en in hun functie als eerste 
rechters van het Gemeenschapsrecht 
verder moeten worden aangemoedigd; 
dringt derhalve aan op overweging van 
een ‘groen licht’-systeem, waarbij de 
nationale rechters hun voorgestelde 
antwoord toevoegen aan de vraag die zij 
stellen aan het Hof van Justitie, dat 
vervolgens binnen een vast tijdsbestek kan 
besluiten de voorgestelde uitspraak te 
aanvaarden of zelf als beroepsgericht te 
oordelen;

Schrappen

Or. de

Amendement 25
Gabriele Stauner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. verwelkomt de oprichting van een 
Forum voor de bespreking van het justitiële 
beleid en de justitiële praktijk in de EU, en 
roept de Commissie op voor zover 
mogelijk te verzekeren dat het Forum zijn 
discussies op transparante wijze voert, 
zodat alle EU-instellingen en nationale 
autoriteiten daar in hun werk van op de 
hoogte zijn; merkt met voldoening het 
vaste voornemen van de Commissie op om 
regelmatig verslag te doen aan zowel het 
Parlement als de Raad; verwelkomt het 
plan het werk met de desbetreffende 
organen van de Raad van Europa te 
coördineren en dubbele verrichting van 

29. verwelkomt de oprichting van een 
Forum voor de bespreking van het justitiële 
beleid en de justitiële praktijk in de EU, en 
roept de Commissie op te verzekeren dat 
het Forum zijn discussies op transparante 
wijze voert;
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hun kostbare activiteiten te vermijden;

Or. de

Amendement 26
Gabriele Stauner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. steunt sterk de eis van de Commissie 
dat de lidstaten systematisch 
concordantietabellen overleggen, die 
uiteenzetten hoe de richtlijnen van de 
Gemeenschap in de nationale wetgeving 
zijn toegepast; vindt ook dat dat soort 
tabellen waardevolle informatie 
verschaffen tegen minimale kosten en 
lasten; vindt bovendien dat 
concordantietabellen de doorzichtigheid 
verhogen van de tenuitvoerlegging van 
het Gemeenschapsrecht en de nationale 
rechters alsmede de partijen die voor hen 
staan een realistische mogelijkheid bieden 
te zien of het Gemeenschapsrecht ten 
grondslag ligt aan een bepaalde nationale 
wet alsmede zelf na te gaan of de 
omzetting naar behoren is uitgevoerd en 
zo ja, hoe dat is gebeurd;

Schrappen

Or. de

Amendement 27
Jean-Paul Gauzès

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. hamert op de noodzaak van gewoner 
taalgebruik in communautaire wet- en 

31. hamert op de noodzaak van meer 
duidelijkheid in communautaire wet- en 
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regelgeving en van een grotere 
terminologische samenhang tussen de 
rechtsinstrumenten; steunt sterk het 
gebruik van het European Contract Law-
project als beter wetgevend instrument, 
bijvoorbeeld aangaande het 
consumentenbeleid;

regelgeving en van een grotere 
terminologische samenhang tussen de 
rechtsinstrumenten; steunt in het bijzonder 
het project van het Gemeenschappelijk 
Referentiekader voor het Europees 
contractenrecht als beter wetgevend 
instrument;

Or. fr
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