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SUGGESTIES

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

1.  stelt vast dat in de samenvatting van de Commissie over de controle op de toepassing van 
het Gemeenschapsrecht meer nadruk wordt gelegd op de omzetting dan op de praktische 
toepassing; verzoekt de Commissie bij de controle op de praktische toepassing van het 
Gemeenschapsrecht naar behoren rekening te houden met de rol van verzoekschriften, 
aangezien deze vaak een eerste aanwijzing vormen dat de lidstaten ondanks de omzetting 
een achterstand hebben bij de uitvoering van de wettelijke maatregelen;

2. is verheugd over het creëren van één loket voor burgers die via het portaal "Uw rechten in 
de EU"  advies vragen, bezwaar maken of een klacht indienen; is van mening dat met de 
toevoeging van het veelbesproken burgerinitiatief (artikel 11, lid 4 VEU) aan de lijst van 
instrumenten voor burgerparticipatie de behoefte aan uitleg en advies exponentieel is 
toegenomen; wijst erop dat het Europees Parlement bij de ontwikkeling van dit portaal 
wenst te worden betrokken om te zorgen voor samenhang met zijn eigen plannen om de 
burgers beter van advies te kunnen dienen;

3. is van mening dat de burgers van de EU van de Commissie dezelfde mate van 
transparantie mogen verwachten, ongeacht of zij een formele klacht indienen of gebruik 
maken van hun recht om een verzoekschrift in te dienen krachtens het Verdrag; verlangt 
derhalve dat de Commissie verzoekschriften duidelijke informatie ontvangt over de stadia 
die zijn bereikt in inbreukprocedures die ook onder een nog niet afgesloten verzoekschrift 
vallen; verzoekt de Commissie verder de Commissie verzoekschriften en het grote publiek 
duidelijk te maken hoe moet worden gehandeld bij het verzoeken om informatie en het 
indienen van klachten;

4. steunt de door de Commissie voor 2009 en daarna geplande maatregelen om ervoor te 
zorgen dat de lidstaten de Europese wetgeving naleven en verzoekt bij de 
inbreukprocedures te worden betrokken in gevallen waarin nog verzoekschriften 
aanhangig zijn, zoals in het geval van Campania met betrekking tot de afvalwetgeving en 
in het geval van Spanje waar het gaat om de wetgeving inzake het waterbeheer.
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Bij de eindstemming aanwezige leden Elena Băsescu, Victor Boştinaru, Pascale Gruny, Ágnes Hankiss, 
Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr, Erminia Mazzoni, Mariya 
Nedelcheva, Chrysoula Paliadeli, Ernst Strasser, Diana Wallis, 
Jarosław Leszek Wałęsa

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervanger(s)

Kinga Göncz, Keith Taylor

Bij de eindstemming aanwezige 
plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Herbert Dorfmann


