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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie juridische zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. betreurt het dat in de lidstaten niet alleen slechts consumenten en ondernemingen, maar 
ook beoefenaars van de juridische beroepen en consumentenbeschermingsorganisaties in 
overwegende mate wel bekend zijn met de rechtsbijstand in eigen land, maar niet op de 
hoogte zijn van de Europese voorschriften op dit gebied;

2. is van oordeel dat ook andere Europese procedures, zoals de Europese procedure voor 
geringe vorderingen1, niet bekend zijn en met het huidige voorlichtingsbeleid ook niet in 
brede kring bekendheid zullen krijgen;

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;

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

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;

6. benadrukt dat het in het verslag genoemde Europese justitiële netwerk voor zaken van 
civielrechtelijke en handelsrechtelijke aard weliswaar informatie over de rechtshulp geeft, 
maar dat deze gegevens op 12.7.2007 voor het laatst werden geactualiseerd;

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;

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);

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;

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 

                                               
1 Verordening (EG) nr. 861/2007.
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verdere onderlinge aanpassing van de voorschriften in de lidstaten om verdere 
misverstanden en mazen in de wetgeving te voorkomen.


