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AM_Com_NonLegReport

Amendement 1
Diana Wallis

Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 onder verwijzing naar zijn resolutie van 
9 juli 2008 over de taak van de nationale 
rechter binnen het Europees gerechtelijk 
apparaat,

Or.en

Amendement 2
Diana Wallis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. neemt er nota van dat de Commissie er 
met het project EU Pilot naar streeft inzet, 
samenwerking en partnerschap tussen de 
Commissie en de lidstaten te versterken*
en met de autoriteiten van de lidstaten een 
gezamenlijke inspanning levert om te 
zorgen voor een correcte toepassing van de 
wetgeving van de Europese Unie; 
constateert dat er derhalve sprake is van 
een vorm van intergouvernementele 
samenwerking die in de plaats treedt van 
de in artikel 17 van het EU-Verdrag 
neergelegde verplichting van de 
Commissie om toe te zien op de toepassing 
van zowel de Verdragen als de 
maatregelen die de instellingen krachtens 
deze Verdragen vaststellen;

2. neemt er nota van dat de Commissie er 
met het project EU Pilot naar streeft inzet, 
samenwerking en partnerschap tussen de 
Commissie en de lidstaten te versterken*
en met de autoriteiten van de lidstaten een 
gezamenlijke inspanning levert om te 
zorgen voor een correcte toepassing van de 
wetgeving van de Europese Unie; 
constateert dat dit initiatief beantwoordt 
aan de nieuwe behoefte aan 
samenwerking tussen alle instellingen van 
de Europese Unie, in het belang van een 
goed werkende, burgergeoriënteerde Unie 
na de goedkeuring van het Verdrag van 
Lissabon;

Or.en
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Amendement 3
Diana Wallis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat aan de ene kant wordt 
erkend dat burgers een belangrijke rol 
spelen bij de naleving van het EU-recht in 
de maatschappij, terwijl zij aan de andere 
kant - in het project EU Pilot - steeds meer 
van deelname aan alle verdere procedures 
worden uitgesloten; is van mening dat dat 
niet in overeenstemming is met de 
plechtige verklaringen in de Verdragen
dat "besluiten in zo groot mogelijke 
openheid en zo dicht mogelijk bij de burger 
worden genomen" (artikel 1 EU-Verdrag), 
dat de instellingen van de Unie "in een zo 
groot mogelijke openheid" werken (artikel 
15 VWEU) en dat "de Unie [...] in al haar 
activiteiten het beginsel [eerbiedigt] van 
gelijkheid van haar burgers, die gelijke 
aandacht genieten van haar instellingen, 
organen en instanties" (artikel 9 
EU-Verdrag);

3. merkt op dat aan de ene kant wordt 
erkend dat burgers een belangrijke rol 
spelen bij de naleving van het EU-recht in 
de maatschappij, terwijl zij aan de andere 
kant - in het project EU Pilot - steeds meer 
van deelname aan alle verdere procedures 
uitgesloten zouden kunnen zijn; is van 
mening dat dit resultaat te vermijden is 
door EU-Pilot te zien als ‘mediatie’-achtig 
alternatief waarbij de burger volledig 
betrokken en ingepast blijft als 
rechtzoekende partij, meent dat dit beter 
zou beantwoorden aan de doelstelling in 
de Verdragen dat "besluiten in zo groot 
mogelijke openheid en zo dicht mogelijk 
bij de burger worden genomen" (artikel 1 
EU-Verdrag), dat de instellingen van de 
Unie "in een zo groot mogelijke openheid" 
werken (artikel 15 VWEU) en dat "de Unie 
[...] in al haar activiteiten het beginsel 
[eerbiedigt] van gelijkheid van haar 
burgers, die gelijke aandacht genieten van 
haar instellingen, organen en instanties" 
(artikel 9 EU-Verdrag);

Or.en

Amendement 4
Eva Lichtenberger

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. neemt ter kennis dat de Commissie 
om EU-Pilot operationeel te maken, een 
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vertrouwelijke “on-line databank"1 heeft 
ingericht voor de communicatie tussen 
diensten van de Commissie en autoriteiten 
in de lidstaten, hetgeen laat zien dat de 
burgers inderdaad worden buitengesloten 
van de communicatie tussen Commissie 
en lidstaten; vraagt de Commissie 
dringend het Parlement een werkbare 
toegang te geven tot die databank, zodat 
het zijn rol kan vervullen en toezicht kan 
houden op de wijze waarop de Commissie 
zich als hoedster van de Verdragen van 
haar taak  kwijt;

Or.en

Amendement 5
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. benadrukt dat de actieve rol van de 
burgers van de Europese Unie duidelijk is 
neergelegd in het Verdrag betreffende de 
Europese Unie, in het bijzonder in 
verband met het Europese 
burgerinitiatief; meent dat de 
mogelijkheid voor de burgers om de 
wetgevingsagenda te bepalen ook direct 
verband houdt met hun feitelijke en 
essentiële rol, namelijk te zorgen voor de 
juiste toepassing en naleving van de 
Europese wetgeving en de transparantie 
en zekerheid van de desbetreffende 
procedures;

Or.en

                                               
1 Evaluatieverslag EU Pilot, COM (2010) 0070, blz. 2
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Amendement 6
Eva Lichtenberger

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. wenst verzekerd te zien dat de 
Commissie gedetailleerde gegevens blijft 
verstrekken over alle vormen van 
verdragsinbreuk, en dat die gegevens in 
hun geheel vrij toegankelijk worden 
gesteld voor het Parlement, zodat het zijn 
rol kan vervullen en  toezicht kan houden 
op de wijze waarop de Commissie zich als 
hoedster van de Verdragen van haar taak  
kwijt; de collatie en categorisering van die 
gegevens moet consistent zijn met de 
eerdere jaarverslagen zodat het Parlement 
tot een zinvolle beoordeling kan komen 
van de vooruitgang die de Commissie 
maakt, ongeacht of de inbreuk is 
afgehandeld via EU-Pilot of via de 
eigenlijke inbreukprocedure;

Or.en

Amendement 7
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. merkt op dat vertraging in de juiste 
toepassing en omzetting van EU-
wetgeving rechtstreeks ingrijpt in het 
dagelijks bestaan van de burgers en in het 
genot van hun recht; wijst met nadruk op 
de hoge kosten die voortvloeien uit niet-
naleving en niet-toepassing van het EU-
recht en het daar weer uit voortvloeiende 
gemis aan vertrouwen in de EU-
instellingen;
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Or.en

Amendment 8
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

herinnert eraan dat de  Commissie 
juridische zaken onlangs een werkgroep  
Europees bestuursrecht heeft ingesteld, 
die moet nagaan of een codificatie van het 
EU-bestuursrecht mogelijk is en wat een 
dergelijk project in de praktijk zou 
omvatten; is van oordeel dat de resultaten 
van die werkgroep moeten worden 
meegewogen in de discussie over een 
Europees  wetboek bestuursrecht;

Or.en

Amendement 9
Lidia Joanna Geringer De Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Eva Lichtenberger

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. herinnert aan de primaire rol van de 
Commissie, die als hoedster van de 
Verdragen moet toezien op juiste en 
tijdige toepassing van EU-wetgeving in de 
lidstaten; spoort de Commissie aan alle 
bevoegdheden aan te wenden die zij aan 
de Verdragen ontleent, met name aan de 
nieuwe bepalingen in artikel 260 VWEU 
betreffende verzuim van de lidstaten om 
hun maatregelen ter omzetting van een 
richtlijn mee te delen;

Or.en
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Amendement 10
Lidia Joanna Geringer De Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Eva Lichtenberger

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis.. neemt met bijzondere interesse 
kennis van de toezegging van de 
Commissie om steeds een evaluatie te 
geven van het antwoord van de lidstaten 
op klachten; vraagt de Commissie met 
klem om zulke evaluaties te verschaffen 
met de grootste zorgvuldigheid en na 
onverwijlde analyse van het dossier; 
dringt erop aan dat de rol van de klagende 
partij in het evaluatieproces duidelijker 
wordt aangegeven;

Or.en

Amendement 11
Sebastian Valentin Bodu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. is van mening dat wanneer de 
Commissie een inbreukprocedure tegen 
een lidstaat begint, zij er tevens in een 
mededeling op moet wijzen dat de 
handeling waarmee inbreuk op het EU-
recht wordt gemaakt, door de benadeelde 
burgers in de betrokken lidstaat  voor de 
nationale rechter kan worden 
aangevochten;

Or.en
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Amendement 12
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. herinnert aan zijn resolutie van 17 
juni 2010 over de rechterlijke opleiding in 
burger- en handelsrechtelijke zaken; acht 
het van fundamenteel belang dat de 
rechterlijke opleiding wordt verzwaard, 
mede met het oog op het actieplan ter 
uitvoering van het programma van 
Stockholm;

Or.en



AM\823940NL.doc 9/9 PE445.729v01-00

NL


