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Amendement 1
Matteo Salvini

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. betreurt het dat sommige lidstaten het 
belang onderschatten van een juiste en 
tijdige toepassing van EU-wetgeving; 
vraagt deze landen met klem aan omzetting 
en toepassing de nodige prioriteit te geven, 
om achterstanden te vermijden;

2. betreurt het dat sommige lidstaten het 
belang onderschatten van een juiste en 
tijdige toepassing van EU-wetgeving; 
vraagt deze landen met klem aan omzetting 
en toepassing de nodige prioriteit te geven 
en hierbij de constitutionele verdeling van 
de wetgevingsbevoegdheden binnen het 
rechtssysteem van elke lidstaat te 
eerbiedigen;

Or.it

Amendement 2
Cristian Silviu Buşoi, Sylvana Rapti, Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat nauwere en 
permanente samenwerking tussen de EU-
instellingen en de nationale autoriteiten 
nodig is, alsmede tussen de 
overheidsinstanties van de lidstaten, om 
voor een juiste, effectieve en tijdige 
toepassing van de EU-wetgeving te zorgen 
en problemen met de uitvoering in een 
vroeg stadium op te sporen;

Or.en

Amendement 3
Cristian Silviu Buşoi, Heide Rühle, Cornelis De Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. dringt aan op een sterkere rol voor 
het Parlement waar het gaat om de 
toepassing, de handhaving en het volgen 
van de internemarktwetgeving; is 
voorstander van het idee van een jaarlijks 
forum over de interne markt; 

Or.en

Amendement 4
Cristian Silviu Buşoi, Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. suggereert dat het Europees 
Parlement en de nationale parlementen 
het nieuwe kader voor samenwerking dat 
met het Verdrag van Lissabon is ingesteld, 
gebruiken en jaarlijkse controles van het 
uitvoeringsproces op een geselecteerd 
gebied van de interne markt blijven 
verrichten; is van mening dat de 
Commissie en de nationale autoriteiten zo 
veel mogelijk rekening met de resultaten 
van het controleproces moeten houden;

Or.en

Amendement 5
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. is van mening dat, om de 
administratieve samenwerking te 
verbeteren, het informatiesysteem voor de 
interne markt, dat momenteel wordt 
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gebruikt voor diensten, moet worden 
uitgebreid naar andere sectoren;

Or.en

Amendement 6
Cristian Silviu Buşoi, Rafał Trzaskowski, Heide Rühle, Cornelis De Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept welke cruciale rol het 
scorebord van de interne markt en het 
scorebord voor de consumentenmarkten 
vervullen met het oog op een doelmatiger 
gebruik van de instrumenten voor 
observatie en prestatiemeting; vraagt de 
Commissie en de lidstaten dringend om te 
zorgen voor voldoende middelen en 
personeel om zeker te stellen dat het 
scorebord voor de consumentenmarkten 
verder kan worden ontwikkeld;

4. onderstreept welke cruciale rol het 
Scorebord van de interne markt en het 
scorebord voor de consumentenmarkten 
vervullen met het oog op een doelmatiger 
gebruik van de instrumenten voor 
observatie en prestatiemeting, die een 
belangrijk indirect tuchtmechanisme zijn; 
vraagt de Commissie en de lidstaten 
dringend om te zorgen voor voldoende 
middelen en personeel om zeker te stellen 
dat het scorebord voor de 
consumentenmarkten verder kan worden 
ontwikkeld;

Or.en

Amendement 7
Cristian Silviu Buşoi, Sylvana Rapti, Heide Rühle, Cornelis De Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie, waar nodig 
en wanneer andere middelen 
ontoereikend zijn gebleken, niet te 
aarzelen gebruik te maken van de 
inbreukprocedure en zich ertoe te 
verplichten de inbreukprocedures 
betreffende het niet melden van 
uitvoeringsvoorschriften en de inbreuken 
overeenkomstig artikel 260 van het 
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Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU) te bespoedigen; 
dringt er bij de Commissie op aan de 
nieuwe bepalingen in artikel 260, lid 3, 
van het VWEU te gebruiken telkens 
wanneer dit passend voor de effectieve en 
tijdige toepassing van de EU-wetgeving is;

Or.en

Amendement 8
Cristian Silviu Buşoi, Heide Rühle, Sylvana Rapti, Matteo Salvini, Cornelis De Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. verzoekt de Commissie, met het oog 
op meer transparantie, om meer 
informatie over inbreukprocedures te 
verstrekken, inclusief de redenen waarom 
zij besluit een zaak te openen of te sluiten;

Or.en

Amendement 9
Cristian Silviu Buşoi, Heide Rühle, Matteo Salvini, Sylvana Rapti, Cornelis De Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. vraagt de EP-leden en de nationale 
autoriteiten meer bekendheid te geven aan 
de Wegwijzerdienst voor de burgers en aan 
alternatieve manieren van 
geschillenbeslechting, zoals SOLVIT en 
EU Pilot, die te weinig worden benut 
ondanks het grote potentieel dat zij bieden, 
alsook aan de centrale webpagina (Uw 
Europa); pleit voor uitbreiding van de 
capaciteit ervan, door toewijzing van extra 
middelen en personeel;

6. vraagt de EP-leden en de nationale 
autoriteiten meer bekendheid te geven aan 
de Wegwijzerdienst voor de burgers en aan 
alternatieve instrumenten voor 
geschillenbeslechting en informele 
mechanismen het oplossen van 
problemen, zoals SOLVIT, die te weinig 
worden benut ondanks het grote potentieel 
dat zij bieden, alsook aan de centrale 
webpagina (Uw Europa); pleit voor 
uitbreiding van de capaciteit ervan, door 
toewijzing van extra middelen en 
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personeel;

Or.en

Amendement 10
Cristian Silviu Buşoi, Heide Rühle, Cornelis De Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6.bis. moedigt de lidstaten die niet aan EU 
Pilot deelnemen, aan zich bij dit nieuwe 
samenwerkingsinitiatief aan te sluiten om 
de inbreukprocedures verder te 
rationaliseren; verzoekt de Commissie 
gedetailleerdere informatie over de impact 
van EU Pilot op het beheer van de 
inbreukprocedures op te nemen in haar 
jaarverslagen over de controle op de 
toepassing van het EU-recht;

Or.en

Amendement 11
Cristian Silviu Buşoi, Sylvana Rapti, Heide Rühle, Cornelis De Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. steunt de instelling van een 
collectiefverhaalmechanisme als passende 
maatregel voor een effectieve en adequate 
geschillenbeslechting, om te garanderen 
dat de interne markt op eerlijke wijze 
functioneert ten bate van iedereen, een 
oude eis van burgers en 
consumentenverenigingen;

Or.en
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Amendement 12
Cristian Silviu Buşoi, Heide Rühle, Rafał Trzaskowski, Cornelis De Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. dringt er bij de lidstaten op aan hun 
inspanningen op te voeren om de EU-
wetgeving behoorlijk toe te passen en voor 
een juiste handhaving ervan te zorgen op 
de gebieden die centraal binnen de 
interne markt zijn, bijvoorbeeld de 
dienstenrichtlijn, de wetgeving op het 
gebied van overheidsopdrachten of de 
richtlijn betreffende wederzijdse 
erkenning van beroepskwalificaties;

Or.en

Amendement 13
Cristian Silviu Buşoi, Heide Rühle, Cornelis De Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. dringt aan op een sterkere rol voor het 
Parlement waar het gaat om de 
toepassing, de handhaving en het volgen 
van de interne marktwetgeving; is 
voorstander van het idee van een jaarlijks 
forum over de interne markt.

geschrapt

Or.en


