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Amendement 1
Andrew Duff

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. spreekt haar bezorgdheid uit over de 
gestage toename van inbreukprocedures 
wegens te late omzetting, aangezien er eind 
2011 763 inbreukzaken hangende waren 
wegens te late omzetting, hetgeen 
neerkomt op een stijging van 60% ten 
opzichte van vorig jaar;

3. spreekt haar bezorgdheid uit over de 
gestage toename van inbreukprocedures 
wegens te late omzetting door de lidstaten, 
aangezien er eind 2011 763 inbreukzaken 
hangende waren wegens te late omzetting, 
hetgeen neerkomt op een stijging van 60% 
ten opzichte van vorig jaar;

Or. en

Amendement 2
Andrew Duff

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst erop dat de Commissie eind 
2011 de eerste inbreukprocedure wegens 
te late omzetting bij het Hof van Justitie 
aanhangig heeft gemaakt, met een 
verzoek om financiële sancties zoals 
bedoeld in artikel 260, lid 3, VWEU;

Or. en

Amendement 3
Gerald Häfner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. is ingenomen met de tenuitvoerlegging 
van EU-Pilot als een manier om bestaande 
problemen op te lossen en om een tijdige 
oplossing van potentiële inbreuken 
mogelijk te maken; verzoekt de Commissie 
haar activiteiten te blijven ontwikkelen en 
verbeteren;

4. is van oordeel dat tenuitvoerlegging 
van EU-Pilot ten aanzien van de 
indieners van klachten transparanter 
moet worden gemaakt; verzoekt om 
toegang tot de databank waar alle 
klachten bijeen worden gebracht, 
teneinde het Parlement in staat te stellen 
controle uit te oefenen op de wijze 
waarop de Commissie haar rol als 
hoedster van de Verdragen waarneemt;

Or. en

Amendement 4
Andrew Duff

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat het verzoekschrift het 
juiste instrument is voor burgers, 
maatschappelijke organisaties en bedrijven 
om gevallen van niet-naleving van het EU-
recht op de verschillende niveaus van de 
autoriteiten van de lidstaten te rapporteren; 
verzoekt de Commissie de transparantie 
van lopende inbreukprocedures te 
waarborgen door burgers tijdig en op 
passende wijze in kennis te stellen van de 
maatregelen die zij heeft getroffen in 
reactie op hun verzoek;

6. wijst erop dat burgers, maatschappelijke 
organisaties en bedrijven klachten bij de 
Commissie kunnen indienen betreffende 
gevallen van niet-naleving van het EU-
recht op de verschillende niveaus van de 
autoriteiten van de lidstaten; verzoekt de 
Commissie de transparantie van lopende 
inbreukprocedures te waarborgen door 
burgers tijdig en op passende wijze in 
kennis te stellen van de maatregelen die zij 
heeft getroffen in reactie op hun verzoek;

Or. en


