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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. benadrukt het fundamenteel belang van de rechtsstaat als voorwaarde voor de legitimiteit van 
iedere vorm van democratisch bestuur en als waarborg voor de burgers dat zij hun rechten 
ten volle kunnen uitoefenen zoals bij wet voorzien;

2. wijst erop dat burgers en maatschappelijke organisaties het stelsel voor verzoekschriften 
voornamelijk blijven gebruiken om verslag te doen van en klachten in te dienen over 
gebrekkige naleving van de EU-wetgeving door de verschillende overheidsniveaus van de 
lidstaten; benadrukt in dat verband de cruciale rol van de Commissie verzoekschriften als 
doeltreffende schakel tussen de burger, het Parlement en de Commissie;

3. verwelkomt het specifieke onderdeel betreffende verzoekschriften dat is opgenomen in het 
28e jaarlijkse verslag, zoals gevraagd door het Parlement, waarin de Commissie een 
uitsplitsing geeft van de nieuw ontvangen verzoekschriften; verwelkomt het bericht van de 
Commissie dat "verzoekschriften aan het Europees Parlement geleid hebben tot 
inbreukprocedures" op verschillende gebieden; benadrukt dat, zelfs wanneer verzoekschriften 
niet gaan over inbreuken, deze het Parlement en de Commissie opmerkelijke informatie 
omtrent de bekommernissen van burgers verschaffen;

4. benadrukt het aanzienlijke aantal ontvangen verzoekschriften betreffende aangelegenheden in 
verband met de milieuwetgeving, met name voorzieningen voor afvalbeheer; herhaalt de 
punten die werden benadrukt door de voorzitter tijdens de conferentie van de Commissie 
over de tenuitvoerlegging van de EU-milieuwetgeving, gehouden op 15 juni 2011, en die 
verwezen naar een herhaaldelijk gebrek aan degelijke milieueffectbeoordelingen, het negeren 
van openbare raadplegingen en verschillende andere tekortkomingen in de werking van 
systemen voor afvalbeheer;

5. merkt op dat, hoewel de Commissie gelijk heeft wanneer ze benadrukt dat "de 
verantwoordelijkheid voor de juiste toepassing van het EU-recht primair bij de 
administratieve en rechterlijke instanties van de lidstaten berust", de burgers en inwoners van 
de EU regelmatig verzoekschriften indienen waarin zij opmerken dat ze ernstige 
belemmeringen tegenkomen wanneer zij proberen verhaal te halen bij de nationale 
rechtbanken en regeringen; benadrukt dat de Europese instellingen daarom ook een primaire 
verplichting hebben om de handelingen van lidstaten te onderzoeken in het kader van 
mechanismen voor handhaving en geschillenbeslechting; en ook informatiestrategieën 
moeten overwegen om de indieners in de toekomst ook in de lidstaten te ondersteunen;

6. verwelkomt, in dit opzicht, het besluit van de Commissie dat instrumenten voor 
probleemoplossing moeten worden versterkt; is voorts van mening dat de Commissie een 
positief antwoord moet geven op de vraag "of meer mechanismen moeten worden 
toegevoegd aan het huidige stelsel van EU-rechtsmiddelen om de handhaving van het EU-
recht te versterken";

7. wijst erop dat veel verzoekschriften verwijzen naar het Handvest van de grondrechten en zich 
beroepen op de waarden van de EU-Verdragen, wat wijst op een mogelijk groot gebrek aan 
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samenhang tussen de waarden die in het primaire recht van de EU zijn vastgelegd en de 
naleving daarvan door de lidstaten;

8. herinnert eraan dat het oorspronkelijke mandaat van het Handvest de codificatie was van de 
fundamentele rechten die EU-burgers genieten en dat de staatshoofden en regeringsleiders 
herhaaldelijk plechtig hebben verklaard dat in het Handvest de rechten van de EU-burgers 
zijn vastgesteld; roept alle lidstaten op de noodzaak van artikel 51 van het Handvest opnieuw 
in overweging te nemen en moedigt hen aan eenzijdig te verklaren dat ze de rechten van 
individuen in hun rechtsgebied niet zullen beperken op grond van de bepalingen in dat 
artikel;

9. benadrukt dat burgers, bij het indienen van een verzoekschrift bij het Europees Parlement, 
verwachten dat ze beschermd zullen worden door de bepalingen van het Handvest, ongeacht 
de lidstaat waar zij wonen en ongeacht of het EU-recht ten uitvoer wordt gelegd; blijft in dit 
opzicht bezorgd dat burgers zich misleid voelen omtrent de werkelijke werkingssfeer van het 
Handvest; vindt het daarom essentieel om het subsidiariteitsbeginsel duidelijk uit te leggen 
en de werkingssfeer van het Handvest op grond van artikel 51 daarvan te verduidelijken 
vanuit het oogpunt van het Parlement;

10. benadrukt dat een wezenlijk deel van de verzoekschriften met betrekking tot de grondrechten 
verband houdt met het vrij verkeer van personen en dat – zoals duidelijk blijkt uit de 
mededeling over het EU-burgerschap 2010 – de rechten die voortvloeien uit het EU-
burgerschap in het algemeen een belangrijke voorwaarde zijn om de burgers de interne markt 
volledig te laten benutten; beklemtoont dat, indien de burgers de markt meer benutten, dit het 
aanzienlijke groeipotentieel van de interne markt kan aanboren en herhaalt daarom, gelet op 
de huidige economische uitdagingen in Europa, zijn oproep aan de Commissie en de lidstaten 
om op dit terrein de inspanningen voor de volledige en tijdige toepassing van het EU-recht te 
versterken;

11. benadrukt bovendien dat burgers zich eveneens misleid voelen omtrent de toepasselijkheid 
van het Gemeenschapsrecht in gevallen van laattijdige omzetting; wijst op de verontrustende 
realiteit dat burgers die geen gebruik kunnen maken van toepasselijk Gemeenschapsrecht 
omdat het nog niet omgezet is door de lidstaat in kwestie, vaststellen dat zij geen toegang 
hebben tot verhaalmechanismen;

12. steunt het standpunt van de Juridische Dienst van het Europees Parlement dat, met het oog op 
de ontvankelijkheid van verzoekschriften, de domeinen van activiteit van de Europese Unie 
breder zijn dan de bevoegdheden van die dienst; benadrukt dat deze mening zou moeten 
dienen als grondslag voor de manier waarop verzoekschriften door het Parlement en de 
Commissie worden behandeld;

13. neemt nota van de aandacht die in het verslag van de Commissie gaat naar het doeltreffende 
beheer van inbreukzaken via de ontwikkeling en evaluatie van nieuwe instrumenten, zoals de 
EU-Pilot en CHAP, de versterking van preventieve maatregelen en de mogelijkheid om, in 
een vroeger stadium, financiële sancties aan te vragen voor lidstaten bij laattijdige omzetting 
van richtlijnen;

14. wijst op het aantal lidstaten dat deelneemt aan het EU-Pilotproject (eind 2010 waren dat er 
18) en het grote aantal zaken dat kon worden afgesloten nadat het antwoord van de lidstaat 
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als aanvaardbaar werd beoordeeld (81% van de zaken); benadrukt het belang van de kwaliteit 
van deze beoordelingen, zowel wat betreft de geldige en gecontroleerde informatie als wat 
betreft de eerbiediging van de door het Hof van Justitie erkende algemene beginselen van het 
bestuursrecht;

15. verwelkomt de goedkeuring van het eerste evaluatieverslag over EU-Pilot in maart 2010 en 
dringt aan op de tijdige goedkeuring van toekomstige evaluatieverslagen om de doeltreffende 
impact en de handhavingscapaciteit van dit nieuwe mechanisme voortdurend te kunnen 
beoordelen; neemt ook nota van de bij het verslag gevoegde herziene richtsnoeren voor het 
beheer van de betrekkingen met klagers;

16. onderschrijft de nadruk die de Commissie legt op het belang van de rechtsstaat en herinnert 
tegelijkertijd aan de intrinsieke spanning tussen dit beginsel en de beoordelingsvrijheid van 
de Commissie inzake het vervolgen van inbreuken en herinnert er tevens aan dat 
daadwerkelijke naleving van de algemene beginselen van goed bestuur, zoals 
onpartijdigheid, objectiviteit en evenredigheid, vereist is om willekeur bij het gebruik van die 
beoordelingsvrijheid te voorkomen;

17. benadrukt dat burgers slecht ingelicht zijn met betrekking tot inbreukprocedures, wat wordt 
aangetoond door het grote aantal verzoekschriften dat verwijst naar omstandigheden die 
reeds onderzocht worden zonder dat de indiener zich hiervan bewust is; meent, in 
overeenstemming met de conclusies van de werkgroep die is opgericht door de Commissie 
juridische zaken, dat de inbreukprocedures opgenomen moeten worden in het kader van 
regelgeving betreffende goed bestuur op grond van artikel 298 van het VWEU;

18. wijst er verder op dat indieners al geprotesteerd hebben dat inbreukprocedures uiteindelijk 
niet de specifieke aangelegenheden behandelen die zij in hun verzoekschrift hebben 
aangekaart;

19. herhaalt dat individuele klachten van burgers en ondernemingen nog steeds worden erkend 
als de belangrijkste bron voor het opsporen van inbreuken tegen het EU-recht en vervolgens 
voor het inleiden van inbreukprocedures; verzoekt daarom om de invoering van effectievere, 
juridisch bindende bestuursrechtelijke bepalingen die de procedurele betrekkingen tussen de 
Commissie en de indieners voor, tijdens en na de inbreukprocedures zeker en betrouwbaar 
vastleggen en daardoor vooral de positie van de individuele indieners moeten versterken;

20. neemt nota van het bemoedigende resultaat dat 88% van de inbreukzaken die in 2010 werden 
afgesloten "niet aan het Hof van Justitie is voorgelegd, omdat lidstaten de door de Commissie 
aan de orde gestelde juridische problemen hadden opgelost voordat het nodig was om de 
volgende fase van de inbreukprocedure in te leiden"; is echter van mening dat het essentieel 
is om nauwlettend toezicht te blijven houden op de handelingen van lidstaten, aangezien 
sommige verzoekschriften verwijzen naar problemen die ook blijven aanhouden nadat een 
zaak afgesloten werd (zie bijvoorbeeld verzoekschriften 0808/2006, 1322/2007, 0492/2010, 
1060/2010 en 0947/2011);

21. is van mening dat het opleggen van financiële correctiemaatregelen een belangrijk 
handhavingsinstrument is dat de Commissie ter beschikking staat wanneer in bepaalde 
domeinen EU-financiering betrokken is; merkt echter op dat burgers ook slecht zijn ingelicht 
over acties die in dit opzicht ondernomen kunnen worden, of reeds ondernomen zijn, wat 



PE487.981v02-00 6/7 AD\906118NL.doc

NL

blijkt uit de talrijke verzoekschriften betreffende door de EU medegefinancierde projecten;

22. verwelkomt de inspanningen van de Commissie om preventieve maatregelen te versterken; 
steunt in het bijzonder bewustmakingsinitiatieven gericht op de betrokkenheid van burgers 
bij de toepassing van het EU-recht, en merkt daarbij op dat dergelijke initiatieven sterk 
kunnen bijdragen tot het empowerment van indieners van verzoekschriften en tot de 
doeltreffendheid en doelmatigheid van de Commissie verzoekschriften;

23. steunt de slimme-regelgevingaanpak van de Commissie die gericht is op de integratie van het 
toezicht op de toepassing van het EU-recht in de bredere beleidscyclus, door de Commissie 
verzoekschriften gezien als een belangrijke preventieve maatregel; benadrukt in dit opzicht 
dat de Commissie verzoekschriften bijzonder geschikt is om in partnerschap met de 
Commissie bij te dragen tot deze inspanningen;

24. benadrukt dat, in het algemeen, bijkomende inspanningen nodig zijn om de transparantie en 
wederkerigheid in de communicatie tussen het Parlement en de Commissie te verbeteren; 
merkt bijvoorbeeld op dat een betere toegang tot informatie over klachten, inbreukdossiers en 
andere handhavingsmechanismen ter beschikking kan worden gesteld zonder dat daarbij het 
doel van de onderzoeken in gevaar wordt gebracht en dat een zwaarwegend openbaar belang 
de toegang tot deze informatie zeker zou rechtvaardigen, vooral in gevallen waar de 
volksgezondheid en onherstelbare schade aan het milieu op het spel staan;

25. dringt in dit opzicht aan op substantiële en aanwijsbare vooruitgang in de richting van een 
volledige tenuitvoerlegging van het herziene kaderakkoord over de betrekkingen tussen het 
Europees Parlement en de Commissie om de bepalingen inzake informatie en samenwerking 
te versterken.
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