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Amendement 1
Jarosław Leszek Wałęsa

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat het recht om bij het 
Europees Parlement een verzoekschrift in 
te dienen een van de essentiële pijlers van 
het Europese burgerschap is en 
instrumenten biedt voor grotere participatie 
van de bevolking in de besluitvorming van 
de Europese Unie, en vestigt tegen deze 
achtergrond de nadruk op de cruciale rol 
van de Commissie verzoekschriften als 
doeltreffende schakel tussen de burger, het 
Parlement en de Commissie;

1. onderstreept dat het recht om bij het 
Europees Parlement een verzoekschrift in 
te dienen een van de essentiële pijlers van 
het Europese burgerschap is, dat verankerd 
is in artikel 44 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, en 
instrumenten biedt voor grotere participatie 
van de bevolking in de besluitvorming van 
de Europese Unie, en vestigt tegen deze 
achtergrond de nadruk op de cruciale rol 
van de Commissie verzoekschriften als 
doeltreffende schakel tussen de burger, het 
Parlement en de Commissie;

Or. en

Amendement 2
Erminia Mazzoni

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is vastbesloten om samen met 
andere parlementaire commissies 
doeltreffend toezicht uit te oefenen op de 
wijze waarop de EU-wetgeving in de 
lidstaten wordt toegepast, gezien het feit 
dat de geloofwaardigheid van die 
wetgeving op het spel staat;

Or. en
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Amendement 3
Rainer Wieland

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat in de verzoekschriften 
die door de burgers en inwoners van de 
Europese Unie worden ingediend, met 
name die met betrekking tot de 
grondrechten, het milieu, de interne 
markt en eigendomsrechten, vaak 
gewezen wordt op inbreuken op de EU-
wetgeving; is van mening dat uit de 
verzoekschriften blijkt dat er in veel 
lidstaten nog altijd veel gevallen van 
onvolledige omzetting of onjuiste 
toepassing van het EU-recht zijn;

Or. de

Amendement 4
Erminia Mazzoni

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Europese Commissie de rol 
van verzoekschriften bij het toezicht op de 
toepassing van de EU-wetgeving te 
erkennen en wijst erop dat verzoekschriften 
vaak een eerste signaal vormen van 
problemen die verband houden met een 
incorrecte toepassing van EU-wetgeving;

2. verzoekt de Europese Commissie de rol 
van verzoekschriften bij het toezicht op de 
toepassing van de EU-wetgeving te 
erkennen en wijst erop dat 
verzoekschriften, samen met klachten die 
bij de Commissie worden ingediend, vaak 
een eerste signaal vormen van problemen 
die verband houden met een incorrecte 
toepassing van EU-wetgeving;

Or. en
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Amendement 5
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Europese Commissie de rol 
van verzoekschriften bij het toezicht op de 
toepassing van de EU-wetgeving te 
erkennen en wijst erop dat verzoekschriften 
vaak een eerste signaal vormen van 
problemen die verband houden met een 
incorrecte toepassing van EU-wetgeving;

2. verzoekt de Europese Commissie de rol 
van verzoekschriften bij het toezicht op de 
daadwerkelijke toepassing van de EU-
wetgeving te erkennen en wijst erop dat 
verzoekschriften vaak een eerste signaal 
vormen van problemen die verband houden 
met een incorrecte toepassing van EU-
wetgeving;

Or. en

Amendement 6
Heinz K. Becker

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van oordeel dat een regelmatiger 
en meer geïnstitutionaliseerde 
uitwisseling tussen PETI en haar 
nationale tegenhangers het toezicht op de 
toepassing van de EU-wetgeving verder 
zou verbeteren, aangezien veel kwesties in 
verband met EU-wetgeving die onder de 
aandacht van de nationale commissies 
voor verzoekschriften worden gebracht, 
nooit het Europese niveau bereiken;

Or. en

Amendement 7
Rainer Wieland

Ontwerpadvies
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Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat de Commissie 
verzoekschriften er middels de 
behandeling van verzoekschriften toe 
bijdraagt dat de niet-correcte toepassing 
van de EU-wetgeving onder de aandacht 
wordt gebracht; stelt voor 
vertegenwoordigers van de lidstaten uit te 
nodigen om aanwezig te zijn bij de 
behandeling van verzoekschriften in de 
Commissie verzoekschriften;

Or. de

Amendement 8
Erminia Mazzoni

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. herhaalt zijn eerder geuite wens dat aan 
de Commissie verzoekschriften duidelijke 
informatie wordt verstrekt over de stadia 
die zijn bereikt in inbreukprocedures welke 
ook onder nog niet afgesloten 
verzoekschriften vallen;

3. herhaalt zijn eerder geuite wens dat aan 
de Commissie verzoekschriften duidelijke 
informatie wordt verstrekt over de stadia 
die zijn bereikt in inbreukprocedures welke 
ook onder nog niet afgesloten 
verzoekschriften vallen, zoals bedoeld in 
artikel 44 van de Interinstitutionele 
Overeenkomst tussen de Commissie en het 
Europees Parlement;

Or. en

Amendement 9
Rainer Wieland

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op het grote aantal ontvangen 
verzoekschriften betreffende 
aangelegenheden in verband met de 
economische en maatschappelijke crisis 
en de bezuinigingsmaatregelen, die de 
sociale rechten van de burger dreigen te 
ondermijnen, en herinnert eraan dat 
Europa de burger voorop moet stellen en 
zich voor het welzijn van de burgers moet 
inzetten;

Schrappen

Or. en

Amendement 10
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat de Commissie er 
ten aanzien van de werking van de 
inbreukprocedures krachtens artikel 258 
en 260 van het VWEU voor dient te 
zorgen dat bij het Parlement ingediende 
verzoekschriften en bij de Commissie 
ingediende klachten met evenveel 
aandacht behandeld worden;

Or. en

Amendement 11
Erminia Mazzoni

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie met klem 
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inbreukprocedures met betrekking tot 
voor de menselijke gezondheid gevaarlijke 
milieuvervuiling te versnellen;

Or. en

Amendement 12
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. wijst erop dat het aantal 
inbreukprocedures dat werd afgesloten 
voordat ze aan het Hof van Justitie 
werden voorgelegd in 2011 lager lag 
(60,4%) dan in 2010 (88%); het blijven 
uitoefenen van doeltreffend toezicht op de 
praktijken in de lidstaten is derhalve 
essentieel, mede gezien het feit dat 
sommige verzoekschriften betrekking 
hebben op problemen die ook na 
afsluiting van het dossier nog 
voortbestaan; 

Or. en

Amendement 13
Erminia Mazzoni

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. bekritiseert de enorme traagheid bij 
de behandeling van de in 2008 gestarte 
inbreukprocedure (verzoekschrift 
0760/2007) in verband met de 
dioxineverontreiniging door de ILVA-
fabriek in Taranto en hoopt met het oog 
op de bescherming van de gezondheid van 
duizenden inwoners in het gebied dat het 
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tot een snelle afronding komt;

Or. en

Amendement 14
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat de EU-wetgeving in 
het licht van de huidige economische 
situatie nog doeltreffender en efficiënter 
moet zijn, voordelen tegen zo gering 
mogelijke kosten moet opleveren en de 
beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid ten volle in aanmerking 
moet nemen;

5. is van mening dat de EU-wetgeving in 
het licht van de huidige economische 
situatie nog doeltreffender en efficiënter 
moet zijn bij het waarborgen van de 
rechten van de burgers en de sociale 
cohesie, met inachtneming van de 
beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid, ook op regionaal niveau;

Or. en

Amendement 15
Erminia Mazzoni

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat de EU-wetgeving in 
het licht van de huidige economische 
situatie nog doeltreffender en efficiënter 
moet zijn, voordelen tegen zo gering 
mogelijke kosten moet opleveren en de 
beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid ten volle in aanmerking 
moet nemen;

5. is van mening dat de EU-wetgeving in 
het licht van de huidige economische 
situatie nog doeltreffender en efficiënter 
moet worden toegepast, voordelen tegen 
zo gering mogelijke kosten moet opleveren 
en de beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid ten volle in aanmerking 
moet nemen;

Or. en
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Amendement 16
Jarosław Leszek Wałęsa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat de EU-wetgeving in 
het licht van de huidige economische 
situatie nog doeltreffender en efficiënter 
moet zijn, voordelen tegen zo gering 
mogelijke kosten moet opleveren en de 
beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid ten volle in aanmerking 
moet nemen;

5. is van mening dat de EU-wetgeving in 
het licht van de huidige economische 
situatie nog doeltreffender, duidelijker en 
efficiënter moet zijn, voordelen voor de 
burgers van de EU tegen zo gering 
mogelijke kosten moet opleveren en de 
beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid ten volle in aanmerking 
moet nemen;

Or. en

Amendement 17
Rainer Wieland

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. onderstreept dat wanbeheer van een 
overheidssector leidt tot steeds grotere 
lasten voor de burgers; dringt daarom bij 
de Commissie en de lidstaten aan op meer 
inspanningen om het beheer van deze 
sector te verbeteren en de kosten te 
drukken;

Schrappen

Or. en

Amendement 18
Willy Meyer

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. onderstreept dat wanbeheer van een 
overheidssector leidt tot steeds grotere 
lasten voor de burgers; dringt daarom bij 
de Commissie en de lidstaten aan op meer 
inspanningen om het beheer van deze 
sector te verbeteren en de kosten te 
drukken;

Schrappen

Or. en

Amendement 19
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. onderstreept dat wanbeheer van een
overheidssector leidt tot steeds grotere 
lasten voor de burgers; dringt daarom bij 
de Commissie en de lidstaten aan op meer 
inspanningen om het beheer van deze 
sector te verbeteren en de kosten te 
drukken;

6. onderstreept dat corruptie in de
overheidssector leidt tot steeds grotere 
lasten voor de burgers; dringt daarom bij 
de Commissie en de lidstaten aan op meer 
inspanningen om het vertrouwen van de 
burgers in de nationale en de Europese 
instellingen te herstellen;

Or. en

Amendement 20
Jarosław Leszek Wałęsa

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. onderstreept dat wanbeheer van een 
overheidssector leidt tot steeds grotere 
lasten voor de burgers; dringt daarom bij 
de Commissie en de lidstaten aan op meer 
inspanningen om het beheer van deze 

6. onderstreept dat wanbeheer van een 
overheidssector leidt tot steeds grotere 
lasten voor de burgers; dringt daarom bij 
de Commissie en de lidstaten aan op meer 
inspanningen om de doeltreffendheid en 
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sector te verbeteren en de kosten te 
drukken;

de efficiëntie van het beheer en het 
personeel van deze sector te verbeteren en 
de kosten te drukken;

Or. en

Amendement 21
Rainer Wieland

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. wijst er nadrukkelijk op dat burgers, 
bedrijven en andere belanghebbenden
eenvoudige en voorspelbare regelgeving 
willen; merkt op dat excessieve 
regelgeving het concurrentievermogen 
aantast en de groei van de economie 
vertraagt; pleit derhalve voor 
terugdringing van de bureaucratie en 
administratieve rompslomp en roept de 
Commissie op vast te stellen op welke 
wetgevingsterreinen de kosten in verband 
met regelgeving kunnen worden 
teruggedrongen;

7. wijst er nadrukkelijk op dat burgers, 
bedrijven en andere belanghebbenden 
eenvoudige, betrouwbare en voorspelbare 
regelgeving willen; merkt op dat 
excessieve alsook te weinig regelgeving 
het concurrentievermogen aantast en de 
groei van de economie vertraagt;

Or. en

Amendement 22
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. wijst er nadrukkelijk op dat burgers, 
bedrijven en andere belanghebbenden 
eenvoudige en voorspelbare regelgeving 
willen; merkt op dat excessieve 
regelgeving het concurrentievermogen 
aantast en de groei van de economie 

7. wijst er nadrukkelijk op dat burgers, 
bedrijven en andere belanghebbenden 
billijke regelgeving willen; merkt op dat 
bezuinigingsmaatregelen grote sociale 
gevolgen hebben, de productieactiviteit en 
de interne vraag aantasten en derhalve de 
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vertraagt; pleit derhalve voor 
terugdringing van de bureaucratie en 
administratieve rompslomp en roept de 
Commissie op vast te stellen op welke 
wetgevingsterreinen de kosten in verband 
met regelgeving kunnen worden 
teruggedrongen;

groei van de economie vertragen; pleit 
derhalve voor terugdringing van de 
bureaucratie en administratieve rompslomp 
en roept de Commissie op deze eenduidige 
benadering te stoppen;

Or. en

Amendement 23
Jarosław Leszek Wałęsa

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. wijst er nadrukkelijk op dat burgers, 
bedrijven en andere belanghebbenden 
eenvoudige en voorspelbare regelgeving 
willen; merkt op dat excessieve 
regelgeving het concurrentievermogen 
aantast en de groei van de economie 
vertraagt; pleit derhalve voor terugdringing 
van de bureaucratie en administratieve 
rompslomp en roept de Commissie op vast 
te stellen op welke wetgevingsterreinen de 
kosten in verband met regelgeving kunnen 
worden teruggedrongen;

7. wijst er nadrukkelijk op dat burgers, 
bedrijven en andere belanghebbenden 
eenvoudige, heldere en voorspelbare 
regelgeving willen; merkt op dat 
excessieve regelgeving het 
concurrentievermogen aantast en de groei 
van de economie vertraagt; pleit derhalve 
voor terugdringing van de bureaucratie en 
administratieve rompslomp en roept de 
Commissie op vast te stellen op welke 
wetgevingsterreinen de kosten in verband 
met regelgeving kunnen worden 
teruggedrongen; is van oordeel dat in dat 
geval goede wetgevingspraktijken in de 
EU moeten worden doorgezet;

Or. en

Amendement 24
Heinz K. Becker

Ontwerpadvies
Paragraaf 7
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Ontwerpadvies Amendement

7. wijst er nadrukkelijk op dat burgers, 
bedrijven en andere belanghebbenden 
eenvoudige en voorspelbare regelgeving 
willen; merkt op dat excessieve 
regelgeving het concurrentievermogen 
aantast en de groei van de economie 
vertraagt; pleit derhalve voor terugdringing 
van de bureaucratie en administratieve 
rompslomp en roept de Commissie op vast 
te stellen op welke wetgevingsterreinen de 
kosten in verband met regelgeving kunnen 
worden teruggedrongen;

7. wijst er nadrukkelijk op dat burgers, 
bedrijven en andere belanghebbenden 
eenvoudige en voorspelbare regelgeving 
willen; merkt op dat excessieve 
regelgeving het concurrentievermogen 
aantast en de groei van de economie 
vertraagt; pleit derhalve voor terugdringing 
van de bureaucratie en administratieve 
rompslomp en roept de Commissie op vast 
te stellen op welke wetgevingsterreinen de 
kosten in verband met regelgeving kunnen 
worden teruggedrongen; is in dit verband 
verheugd over het initiatief "REFIT" van 
de Commissie en ondersteunt de 
consistente en vastberaden voortzetting 
ervan;

Or. en

Amendement 25
Willy Meyer

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. wijst er nadrukkelijk op dat burgers, 
bedrijven en andere belanghebbenden 
eenvoudige en voorspelbare regelgeving 
willen; merkt op dat excessieve 
regelgeving het concurrentievermogen 
aantast en de groei van de economie 
vertraagt; pleit derhalve voor 
terugdringing van de bureaucratie en 
administratieve rompslomp en roept de 
Commissie op vast te stellen op welke 
wetgevingsterreinen de kosten in verband 
met regelgeving kunnen worden 
teruggedrongen;

7. wijst er nadrukkelijk op dat burgers, 
bedrijven en andere belanghebbenden 
eenvoudige en voorspelbare regelgeving 
willen; pleit derhalve voor terugdringing 
van de bureaucratie en administratieve 
rompslomp en roept de Commissie op vast 
te stellen op welke wetgevingsterreinen de 
kosten in verband met regelgeving kunnen 
worden teruggedrongen;

Or. en
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Amendement 26
Rainer Wieland

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. dringt er bij de lidstaten op aan 
onnodige administratieve voorschriften en 
lasten voor bedrijven te vermijden; de 
lidstaten dienen duidelijk te identificeren 
wat verplichte voorschriften uit de EU-
wetgeving zijn en wat 
uitvoeringsmaatregelen zijn die door de 
parlementen op nationaal niveau worden 
voorgesteld, en zij moeten duidelijkheid 
verschaffen omtrent bijkomende (niet in 
de EU-wetgeving vermelde) bepalingen;

Schrappen

Or. en

Amendement 27
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. dringt er bij de lidstaten op aan 
onnodige administratieve voorschriften en 
lasten voor bedrijven te vermijden; de 
lidstaten dienen duidelijk te identificeren 
wat verplichte voorschriften uit de EU-
wetgeving zijn en wat 
uitvoeringsmaatregelen zijn die door de 
parlementen op nationaal niveau worden 
voorgesteld, en zij moeten duidelijkheid 
verschaffen omtrent bijkomende (niet in 
de EU-wetgeving vermelde) bepalingen;

Schrappen

Or. en
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Amendement 28
Willy Meyer

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. dringt er bij de lidstaten op aan 
onnodige administratieve voorschriften en 
lasten voor bedrijven te vermijden; de 
lidstaten dienen duidelijk te identificeren 
wat verplichte voorschriften uit de EU-
wetgeving zijn en wat 
uitvoeringsmaatregelen zijn die door de 
parlementen op nationaal niveau worden 
voorgesteld, en zij moeten duidelijkheid 
verschaffen omtrent bijkomende (niet in 
de EU-wetgeving vermelde) bepalingen;

8. is van oordeel dat de lidstaten duidelijk 
dienen te identificeren wat verplichte 
voorschriften uit de EU-wetgeving zijn en 
wat uitvoeringsmaatregelen zijn die door 
de parlementen op nationaal niveau worden 
voorgesteld;

Or. en

Amendement 29
Jarosław Leszek Wałęsa

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. dringt er bij de lidstaten op aan onnodige 
administratieve voorschriften en lasten 
voor bedrijven te vermijden; de lidstaten 
dienen duidelijk te identificeren wat 
verplichte voorschriften uit de EU-
wetgeving zijn en wat 
uitvoeringsmaatregelen zijn die door de 
parlementen op nationaal niveau worden 
voorgesteld, en zij moeten duidelijkheid 
verschaffen omtrent bijkomende (niet in de 
EU-wetgeving vermelde) bepalingen;

8. dringt er bij de lidstaten op aan onnodige 
administratieve voorschriften en lasten 
voor bedrijven die de groei van de 
economie zouden kunnen vertragen, te 
vermijden; de lidstaten dienen duidelijk te 
identificeren wat verplichte voorschriften 
uit de EU-wetgeving zijn en wat 
uitvoeringsmaatregelen zijn die door de 
parlementen op nationaal niveau worden 
voorgesteld, en zij moeten duidelijkheid 
verschaffen omtrent bijkomende (niet in de 
EU-wetgeving vermelde) bepalingen;

Or. en
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Amendement 30
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. is van mening dat de lidstaten bij het 
omzetten van EU-wetgeving in nationale 
wet- en regelgeving hetzij de bepalingen 
van richtlijnen letterlijk moeten 
overnemen, hetzij moeten toelichten 
waarom zij het nodig achten omzetbare 
bepalingen verder uit te breiden dan 
volgens de minimumeisen van de EU-
wetgeving nodig is;

9. verzoekt de lidstaten bij het omzetten 
van EU-wetgeving in nationale wet- en 
regelgeving omzetbare bepalingen verder 
uit te breiden dan volgens de 
minimumeisen van de EU-wetgeving nodig 
is;

Or. en

Amendement 31
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. onderstreept dat de hogere normen 
inzake daadwerkelijke publieke 
participatie van essentieel belang zijn voor 
een goede toepassing – naar de letter én 
de geest - van de EU-wetgeving;
onderstreept het belang van tijdige en 
volledige toegang tot relevante informatie, 
en van het bestaan van goede 
mechanismen voor juridisch verhaal als 
fundamentele pijlers van 
burgerparticipatie; 

Or. en
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Amendement 32
Rainer Wieland

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. is ingenomen met de uitspraak van 
het Europees Hof van Justitie met 
betrekking tot de interpretatie van artikel 
51 van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie, waarin wordt 
gesteld dat de instanties van de lidstaten te 
allen tijde gebonden zijn aan de 
prevalerende EU-wetgeving, ook indien zij 
de door het VWEU gewaarborgde 
fundamentele vrijheden middels nationale 
maatregelen willen beperken;

Or. de

Amendement 33
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. vindt dat met betrekking tot de goede 
toepassing van de EU-milieuwetgeving 
maximale garanties moeten worden 
ingebouwd; vindt dat het 
voorzorgsbeginsel moet worden toegepast 
bij de goedkeuring van projecten met een 
impact die mogelijkerwijs neerkomt op 
een inbreuk op de EU-milieuwetgeving, 
en dat dwangmechanismen hierbij een 
doeltreffend instrument zouden kunnen 
zijn;

Or. en
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Amendement 34
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. wijst erop dat een van de grootste 
hindernissen voor de lidstaten de formele 
juridische vereisten zijn die in de fasen van 
het ontwerpen, opstellen, plannen of 
goedkeuren van wetgevingshandelingen 
gelden; merkt op dat de omzetting van EU-
wetgeving nog verdere vertraging oploopt 
als de samenstelling van de regering tijdens 
een van deze fasen verandert; daarnaast 
kunnen er problemen ontstaan als gevolg 
van een gebrek aan coördinatie of 
samenwerking tussen de afdelingen van 
administratieve instellingen die 
verantwoordelijk zijn voor de omzetting 
van bepalingen uit richtlijnen;

10. wijst erop dat een van de grootste 
hindernissen voor de lidstaten de formele 
juridische vereisten zijn die in de fasen van 
het ontwerpen, opstellen, plannen of 
goedkeuren van wetgevingshandelingen 
gelden; merkt op dat de omzetting van EU-
wetgeving nog verdere vertraging oploopt 
als de samenstelling van de regering tijdens 
een van deze fasen verandert; daarnaast 
kunnen er problemen ontstaan als gevolg 
van een gebrek aan coördinatie of 
samenwerking tussen de afdelingen van 
administratieve instellingen die 
verantwoordelijk zijn voor de omzetting 
van bepalingen uit richtlijnen; betreurt dat 
de vertragingen bij de omzetting van EU-
wetgeving in nationale wetgeving vaak het 
beginpunt zijn van een slechte toepassing 
van het gemeenschapsrecht;

Or. en

Amendement 35
Rainer Wieland

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. is er verheugd over dat alle 
lidstaten aan EU-Pilot deelnemen; hoopt 
dat dit tot een kleiner aantal 
inbreukprocedures zal leiden; vindt dat de 
burgers beter over EU-Pilot moeten 
worden geïnformeerd;

Or. de
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Amendement 36
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. verzoekt om een gedetailleerde 
evaluatie van de werkelijke kosten en 
baten van de klachtenmechanismen (EU 
Pilot, Solvit, enz.);

11. verzoekt om een gedetailleerde 
evaluatie van de doeltreffendheid van de 
klachtenmechanismen (EU Pilot, Solvit, 
enz.); herinnert eraan dat de Commissie 
eindverantwoordelijke is met betrekking 
tot de naleving van de EU-wetgeving in de 
lidstaten, zowel wat de juridische 
omzetting in nationaal recht, als wat de 
handhaving betreft;

Or. en

Amendement 37
Rainer Wieland

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

13 bis. verzoekt de Commissie 
krachtdadiger tegen te late omzetting van 
richtlijnen in nationale wetgeving op te 
treden; verzoekt de Commissie met klem 
sneller haar toevlucht te nemen tot het 
instrument boetes; onderstreept dat het, 
gezien de gevallen van te late omzetting 
van EU-wetgeving in nationale wetgeving 
in de lidstaten, belangrijk is nieuwe 
wetgeving afhankelijk te maken van 
correcte implementering in de lidstaten;

Or. de

Amendement 38
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
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Ontwerpadvies
Paragraaf 14

Ontwerpadvies Amendement

14. dringt er bij de Commissie op aan de 
nationale instellingen bij te staan om 
adequate omzetting en toepassing van EU-
regels te waarborgen en na te gaan wat de 
belangrijkste risicofactoren zijn als het gaat 
om tijdige en adequate omzetting van 
nieuwe (of gedeeltelijke gewijzigde) 
wetgeving, en aanbevelingen te doen over 
de factoren die de risico's bij toepassing 
kunnen helpen verminderen; dringt er 
verder op aan meer aandacht te besteden 
aan de ontwikkeling van bilateraal overleg 
tussen nationale administraties en de 
Commissie, en aan andere vormen van 
ondersteuning van de lidstaten;

14. dringt er bij de Commissie op aan de 
competente nationale instellingen bij te 
staan om adequate omzetting en toepassing 
van EU-regels te waarborgen en na te gaan 
wat de belangrijkste risicofactoren zijn als 
het gaat om tijdige en adequate omzetting 
van nieuwe (of gedeeltelijke gewijzigde) 
wetgeving, en aanbevelingen te doen over 
de factoren die de risico's bij toepassing 
kunnen helpen verminderen; dringt er 
verder op aan meer aandacht te besteden 
aan de ontwikkeling van bilateraal overleg 
tussen nationale administraties en de 
Commissie, en aan andere vormen van 
ondersteuning van de lidstaten en 
regionale overheden;

Or. en

Amendement 39
Jarosław Leszek Wałęsa

Ontwerpadvies
Paragraaf 14

Ontwerpadvies Amendement

14. dringt er bij de Commissie op aan de 
nationale instellingen bij te staan om 
adequate omzetting en toepassing van EU-
regels te waarborgen en na te gaan wat de 
belangrijkste risicofactoren zijn als het gaat 
om tijdige en adequate omzetting van 
nieuwe (of gedeeltelijke gewijzigde) 
wetgeving, en aanbevelingen te doen over 
de factoren die de risico's bij toepassing
kunnen helpen verminderen; dringt er 
verder op aan meer aandacht te besteden 
aan de ontwikkeling van bilateraal overleg 
tussen nationale administraties en de 

14. dringt er bij de Commissie op aan de 
nationale instellingen bij te staan om 
adequate omzetting en toepassing van EU-
regels te waarborgen, na te gaan wat de 
belangrijkste risicofactoren zijn als het gaat 
om tijdige en adequate omzetting van 
nieuwe (of gedeeltelijke gewijzigde) 
wetgeving en deze risicofactoren te 
elimineren, en aanbevelingen te doen over 
de factoren die de risico's bij toepassing 
kunnen helpen verminderen; dringt er 
verder op aan meer aandacht te besteden 
aan de ontwikkeling van bilateraal overleg 
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Commissie, en aan andere vormen van 
ondersteuning van de lidstaten;

tussen nationale administraties en de 
Commissie, en aan andere vormen van 
ondersteuning van de lidstaten;

Or. en

Amendement 40
Rainer Wieland

Ontwerpadvies
Paragraaf 15

Ontwerpadvies Amendement

15. verzoekt de Commissie openbare 
toegang te verlenen tot informatie over 
gevallen van inbreuk, en wel via een 
gebruikersvriendelijke databank die 
omvangrijke informatie bevat over 
inbreuken met betrekking tot specifieke 
wetgevingshandelingen van de EU of tot 
een lidstaat;

Schrappen

Or. en

Amendement 41
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Ontwerpadvies
Paragraaf 15

Ontwerpadvies Amendement

15. verzoekt de Commissie openbare 
toegang te verlenen tot informatie over 
gevallen van inbreuk, en wel via een 
gebruikersvriendelijke databank die 
omvangrijke informatie bevat over 
inbreuken met betrekking tot specifieke 
wetgevingshandelingen van de EU of tot 
een lidstaat;

15. verzoekt de Commissie openbare 
toegang te verlenen tot informatie over 
gevallen van inbreuk, en wel via een 
gebruikersvriendelijke databank die 
omvangrijke informatie bevat over 
inbreuken met betrekking tot specifieke 
wetgevingshandelingen van de EU of tot 
een lidstaat, alsook, in het bijzonder, de 
Commissie verzoekschriften regelmatig op 
de hoogte te brengen van de stand van 
zaken met betrekking tot 
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inbreukprocedures die naar aanleiding 
van ingediende verzoekschriften zijn 
gestart;

Or. en

Amendement 42
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ontwerpadvies
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

15 bis. in totaal zijn 399 
inbreukprocedures afgesloten omdat de 
lidstaten hebben aangetoond dat er sprake 
was van inachtneming van de EU-
wetgeving; het Hof heeft in 2011 62 
uitspraken gedaan onder artikel 258 
VWEU, waarvan 53 (85%) ten gunste van 
de Commissie;

Or. en

Amendement 43
Heinz K. Becker

Ontwerpadvies
Paragraaf 16

Ontwerpadvies Amendement

16. is van mening dat de Commissie een 
verordening zou moeten voorstellen met 
regels voor de pre-inbreukprocedure en de 
inbreukprocedure; vindt dat de 
ontwikkeling van dergelijke regels moet 
plaatsvinden via een proces van 
raadpleging dat voorafgaat aan de 
besluitvormingsprocedure voor wetgeving;

16. is van mening dat de Commissie een 
verordening zou moeten voorstellen met 
regels voor de pre-inbreukprocedure en de 
inbreukprocedure, met, onder andere, 
waarborgen betreffende uitvoerige 
communicatie met de indieners van 
verzoekschriften; vindt dat de 
ontwikkeling van dergelijke regels moet 
plaatsvinden via een proces van 
raadpleging dat voorafgaat aan de 
besluitvormingsprocedure voor wetgeving;
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Or. en

Amendement 44
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Ontwerpadvies
Paragraaf 16

Ontwerpadvies Amendement

16. is van mening dat de Commissie een 
verordening zou moeten voorstellen met 
regels voor de pre-inbreukprocedure en de 
inbreukprocedure; vindt dat de 
ontwikkeling van dergelijke regels moet 
plaatsvinden via een proces van 
raadpleging dat voorafgaat aan de 
besluitvormingsprocedure voor wetgeving;

16. is van oordeel dat de mogelijkheid dat 
de Commissie een inbreukprocedure start 
onverminderd een belangrijke stuwende 
kracht achter een goede toepassing van de 
EU-wetgeving in de lidstaten is; is van 
mening dat de Commissie een verordening 
zou moeten voorstellen met regels voor de 
pre-inbreukprocedure en de 
inbreukprocedure, op basis van heldere, 
alomvattende criteria en procedures; vindt 
dat de ontwikkeling van dergelijke regels 
moet plaatsvinden via een proces van 
raadpleging dat voorafgaat aan de 
besluitvormingsprocedure voor wetgeving;

Or. en

Amendement 45
Willy Meyer

Ontwerpadvies
Paragraaf 17

Ontwerpadvies Amendement

17. merkt op dat het aantal niet-afgeronde 
inbreukprocedures gestaag afneemt;
waardeert het dat de lidstaten zich zeer 
inspannen om inbreuken te verhelpen 
zonder dat het tot een gerechtelijke 
procedure komt;

17. merkt op dat het aantal niet-afgeronde 
inbreukprocedures gestaag afneemt; maakt 
zich er zorgen over dat de lidstaten zich 
zeer inspannen om inbreuken te verhelpen 
zonder dat het tot een gerechtelijke 
procedure komt, en proberen een volledige 
toepassing van EU-wetgeving in het geval 
van inbreuken te voorkomen;
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Or. en

Amendement 46
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ontwerpadvies
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

17 bis. het is met het oog op de 
doelstellingen van "slimme regelgeving"
van cruciaal belang dat de burgers en het 
bedrijfsleven begrijpen hoe de EU-
wetgeving in de lidstaten wordt toegepast;
in 2011 is het gelukt een reeds lang 
aanslepend conflict op dit vlak tussen de 
EU-instellingen op te lossen; de 
onenigheid betrof de wijze waarop de 
lidstaten in detail moeten uitleggen hoe zij 
richtlijnen in hun nationale rechtsregels 
omzetten (zie het gedeelte over 
"correlatietabellen" in de voorgaande 
jaarverslagen over toezicht op de 
toepassing van E-wetgeving).

Or. en


