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Amendement 1
Hans-Peter Mayer

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- 1. betreurt dat een eerste verslag van de 
Commissie over de toepassing van 
Richtlijn 2003/8/EG pas in 2010 is 
opgesteld en pas in 2012 aan het 
Europees Parlement is toegezonden, en 
dat de tekortkomingen van de richtlijn 
bijgevolg pas tien jaar na de 
inwerkingtreding ervan worden 
geanalyseerd;

Or. de

Amendement 2
Hans-Peter Mayer

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 bis. betreurt dat de Commissie niet 
specifiek ingaat op de Europese 
procedures waarop de richtlijn inzake 
rechtsbijstand eveneens van toepassing is, 
zoals bijvoorbeeld de Europese procedure 
voor geringe vorderingen, ofschoon 
hiervoor  de periode van 1.1.2009 tot en 
met 31.12.2010 volledig had kunnen 
worden onderzocht; 

Or. de

Amendement 3
María Irigoyen Pérez
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat ook andere Europese 
procedures, zoals de Europese procedure 
voor geringe vorderingen, niet bekend zijn 
en met het huidige voorlichtingsbeleid ook 
niet in brede kring bekendheid zullen 
krijgen;

2. is van oordeel dat ook andere Europese 
procedures, zoals de Europese procedure 
voor geringe vorderingen of de Europese 
betalingsbevelprocedure, niet bekend zijn 
en met het huidige voorlichtingsbeleid ook 
niet in brede kring bekendheid zullen 
krijgen; dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan om begrijpelijke en 
gemakkelijk toegankelijke informatie te 
verstrekken over rechtsbijstand in een 
vroeg stadium en over het gebruik van 
alternatieve methoden voor 
geschillenbeslechting;

Or. es

Amendement 4
Hans-Peter Mayer

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. dringt erop aan een pool te vormen 
waarin advocaten die werkzaam zijn voor
degenen die EU-rechtsbijstand krijgen
eenvoudig en met vermelding van de taal 
of talen die zij spreken en van de 
rechtsstelsels waarmee zij bekend zijn,
kunnen worden gevonden;

3. dringt erop aan een EU-brede pool te 
vormen waarin degenen die EU-
rechtsbijstand krijgen naar een advocaat 
kunnen zoeken en waarin de taal of talen 
die de advocaten spreken en de 
rechtsstelsels waarmee zij bekend zijn, 
worden vermeld;

Or. de

Amendement 5
María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 3



AM\928619NL.doc 5/12 PE506.151v01-00

NL

Ontwerpadvies Amendement

3. dringt erop aan een pool te vormen 
waarin advocaten die werkzaam zijn voor 
degenen die EU-rechtsbijstand krijgen 
eenvoudig en met vermelding van de taal 
of talen die zij spreken en van de 
rechtsstelsels waarmee zij bekend zijn, 
kunnen worden gevonden;

3. dringt erop aan een voor alle gebruikers 
gemakkelijk te hanteren pool te vormen
met actuele, toegankelijke en begrijpelijke 
informatie, waarin advocaten die 
werkzaam zijn voor degenen die EU-
rechtsbijstand krijgen eenvoudig en met 
vermelding van de taal of talen die zij 
spreken en van de rechtsstelsels waarmee 
zij bekend zijn, kunnen worden gevonden;
spoort de Commissie aan om, samen met 
de lidstaten, de opzet te ondersteunen van 
specifieke bijscholingscursussen voor 
advocaten die diensten verlenen in het 
kader van rechtsbijstand;

Or. es

Amendement 6
María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3bis. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan maatregelen te nemen om 
betere voorlichting te geven over het recht 
op rechtsbijstand bij grensoverschrijdende 
geschillen, en om de kennis over en het 
gebruik van deze bijstand onder zowel 
burgers als juristen te bevorderen;

Or. es

Amendement 7
María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 ter. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan in het bijzonder aandacht 
te besteden aan kwetsbare 
bevolkingsgroepen, zoals slachtoffers van 
genderspecifiek geweld, minderjarigen, 
mensen met een handicap en 
immigranten, en terdege rekening te 
houden met hun behoeften;

Or. es

Amendement 8
María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. acht het raadzaam één centrale instantie 
per lidstaat aan te wijzen die verzoeken om 
rechtsbijstand in ontvangst neemt en verder
leidt;

4. acht het raadzaam één enkele bevoegde 
autoriteit voor grensoverschrijdende 
rechtsbijstand aan te wijzen en één
centrale instantie per lidstaat aan te wijzen 
die verzoeken om rechtsbijstand in 
ontvangst neemt en verder leidt;

Or. es

Amendement 9
Hans-Peter Mayer

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst erop dat voor een 
vervolgverslag het aantal en de soort 
gevallen per land moeten worden 
geregistreerd, teneinde een gedetailleerder 
en bruikbaarder overzicht met betrekking 
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tot het gebruik van het instrument te 
verkrijgen;

Or. de

Amendement 10
Robert Rochefort

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat het van weinig 
welwillendheid tegenover de consument 
getuigt dat noch op de website van de
"Europese justitiële atlas voor burgerlijke 
zaken", noch op die van het Europese e-
justitieportaal de mogelijkheid bestaat 
formulieren voor het aanvragen van 
rechtsbijstand en andere formulieren te 
downloaden of te printen; verzoekt de 
Commissie hier onverwijld verandering in 
te brengen;

5. wijst erop dat de wijzen van toegang tot 
formulieren voor het aanvragen van
rechtsbijstand en andere formulieren 
kunnen worden verbeterd, zowel qua 
formaat als qua zichtbaarheid, ook op de 
website van de "Europese justitiële atlas 
voor burgerlijke zaken" en op het Europese 
e-justitieportaal;

Or. fr

Amendement 11
Hans-Peter Mayer

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat het van weinig 
welwillendheid tegenover de consument 
getuigt dat noch op de website van de
"Europese justitiële atlas voor burgerlijke 
zaken", noch op die van het Europese e-
justitieportaal de mogelijkheid bestaat 
formulieren voor het aanvragen van 
rechtsbijstand en andere formulieren te 
downloaden of te printen; verzoekt de 

5. wijst erop dat het van weinig 
welwillendheid tegenover de consument 
getuigt dat noch op de website van de
"Europese justitiële atlas voor burgerlijke 
zaken", noch op die van het Europese e-
justitieportaal de mogelijkheid bestaat 
formulieren voor het aanvragen van 
rechtsbijstand en andere formulieren
inzake Europese procedures als Word-
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Commissie hier onverwijld verandering in 
te brengen;

document te downloaden of te printen;
verzoekt de Commissie hier onverwijld 
verandering in te brengen;

Or. de

Amendement 12
Robert Rochefort

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van oordeel dat voor het vaststellen 
van de economische criteria voor het 
verlenen van rechtshulp rekening moet 
worden gehouden met de verschillen in de 
kosten van het levensonderhoud in de 
diverse lidstaten;

7. is van oordeel dat voor het vaststellen 
van de economische criteria voor het 
verlenen van rechtshulp beter rekening 
moet worden gehouden met de verschillen 
in de kosten van het levensonderhoud in de 
diverse lidstaten en moet worden 
verduidelijkt hoe deze verschillen kunnen 
worden geïntegreerd;

Or. fr

Amendement 13
Robert Rochefort

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. onderstreept dat de economische 
criteria waaraan moet worden voldaan om 
voor rechtsbijstand in aanmerking te 
komen, moeten worden verbeterd en 
verduidelijkt teneinde schadelijke 
interpretatieverschillen te voorkomen, 
bijvoorbeeld wanneer de lidstaat van 
oorsprong het recht op bijstand bevestigt, 
terwijl de bevoegde rechterlijke instantie 
dit recht niet erkent, of wanneer de 
documenten die een in een andere lidstaat 
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woonachtige aanvrager heeft overlegd als 
bewijs van zijn economische situatie, 
moeilijk te interpreteren zijn in de lidstaat 
die wordt geacht de rechtsbijstand te
verlenen; 

Or. fr

Amendement 14
Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. is van mening dat het 
toepassingsgebied van de richtlijn zich 
ook moet uitstrekken tot de kosten die 
door de gebruiker worden gemaakt 
voorafgaand aan een besluit over de 
verlening van rechtsbijstand en die als 
noodzakelijk worden beschouwd voor de 
grondige ondersteuning van zijn 
aanvraag, zoals reiskosten om bij de 
hoorzitting van de bevoegde rechtbank 
aanwezig te kunnen zijn;

Or. el

Amendement 15
Robert Rochefort

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. is in tegenstelling tot de Commissie van 
mening dat de lidstaten zich meer dienen
in te spannen om te voldoen aan Richtlijn 
2003/8/EG (informatie);

8. spoort de lidstaten aan zich meer in te 
spannen om te voldoen aan Richtlijn 
2003/8/EG (informatie);

Or. fr
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Amendement 16
Robert Rochefort

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. vraagt de Commissie consumenten en
ondernemers beter op de hoogte te brengen 
van de Europese maatregelen betreffende 
civielrechtelijke en handelsrechtelijke 
processen en de daaraan verbonden 
mogelijkheden, alsmede 
informatiecampagnes voor geheel Europa 
te steunen en te bevorderen;

9. vraagt de Commissie om pan-Europese 
voorlichtingscampagnes te bevorderen; 
verzoekt de lidstaten consumenten, 
ondernemers en de verschillende verleners 
van sociale bijstand beter op de hoogte te 
brengen van de Europese maatregelen 
betreffende civielrechtelijke en 
handelsrechtelijke processen en de daaraan 
verbonden mogelijkheden;

Or. fr

Amendement 17
Hans-Peter Mayer

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. is van mening dat de lidstaten zich 
door middel van goedkopere en 
modernere communicatiemiddelen 
moeten inzetten voor de oplossing van 
gerechtelijke geschillen, dus ook wanneer 
er sprake is van Europese rechtsbijstand, 
met name in het licht van de gestaag 
groeiende interne markt; dringt erop aan 
dat de Commissie hierbij financiële en 
morele ondersteuning verleent;

Or. de

Amendement 18
María Irigoyen Pérez
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Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. vraagt de Commissie een aangepast 
voorstel voor te leggen waarin de in haar 
verslag (COM(2012) 71 def.) genoemde 
zwakke punten, gebreken op het gebied 
van interpretatie en situaties waarin niet 
wordt voorzien gecorrigeerd worden en 
ook te zorgen voor een verdere onderlinge 
aanpassing van de voorschriften in de 
lidstaten om verdere misverstanden en 
mazen in de wetgeving te voorkomen.

10. vraagt de Commissie een aangepast 
voorstel voor te leggen waarin de in haar 
verslag (COM(2012) 71 def.) genoemde 
zwakke punten, gebreken op het gebied 
van interpretatie en situaties waarin niet 
wordt voorzien gecorrigeerd worden, in 
het bijzonder met betrekking tot de 
economische criteria voor de verstrekking 
van rechtsbijstand en de door de lidstaten 
bepaalde limieten, en ook te zorgen voor 
een verdere onderlinge aanpassing van de 
voorschriften in de lidstaten om verdere 
misverstanden en mazen in de wetgeving te 
voorkomen.

Or. es

Amendement 19
Hans-Peter Mayer

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. dringt er tevens bij de Commissie 
op aan om ervoor te zorgen dat de 
lidstaten die de bepalingen na bijna 
tien jaar nog altijd niet volledig hebben 
omgezet, dit nu onverwijld doen.

Or. de

Amendement 20
María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

10 bis. verzoekt de Commissie te 
overwegen een voorstel voor te leggen 
over de verlening van rechtsbijstand bij 
grensoverschrijdende strafrechtelijke 
procedures;

Or. es

Amendement 21
María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 ter. spoort de lidstaten die de Conventie 
van Den Haag van 25 oktober 1980 
inzake de toegang tot de rechter in 
internationale gevallen nog niet hebben 
ondertekend of geratificeerd, aan dit te 
doen;

Or. es


