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SUGGESTIES

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
juridische zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst erop dat de overeenkomst tussen de EU-instellingen betreffende de verklaringen 
waarin het verband tussen de onderdelen van een richtlijn en de overeenkomstige delen 
van de nationale omzettingsinstrumenten ("concordantietabellen") worden beschreven, in 
werking is getreden op 1 november 2011, en dat het derhalve niet mogelijk was om de 
tenuitvoerlegging ervan in dit jaarverslag te evalueren;

2. verwacht dat de Commissie vóór 1 november voorziet in een eerste herziening van deze 
verklaringen, zoals beloofd in het jaarverslag;

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;

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;

5. benadrukt het belang van transparantie in inbreukprocedures, niet in de laatste plaats met 
het oog op de mogelijkheid van het Parlement om toezicht te houden op de toepassing van 
het Unierecht; 

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;

7. onderstreept het belang van goede administratieve praktijken en verzoekt om de instelling 
van een "procedurecode" in de vorm van een verordening, met als rechtsgrondslag artikel 
298 VWEU, waarin de verschillende aspecten van de inbreukprocedure worden 
vastgelegd;


