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SUGGESTIES

De Commissie verzoekschriften verzoekt de ten principale bevoegde Commissie juridische 
zaken

– de volgende suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is ingenomen met de conclusies van de werkgroep Europees bestuursrecht van de 
Commissie juridische zaken;

2. is van mening dat met de uitbreiding van de bevoegdheden van de Europese Unie burgers 
steeds meer direct met het bestuur van de EU worden geconfronteerd, zonder altijd 
toegang te hebben tot de bijbehorende procedurele rechten die zij tegenover dit bestuur 
zouden kunnen afdwingen;

3. wijst erop dat na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon het recht op goed 
bestuur een grondrecht van burgers is, en dat bestuurlijke procedures onder ‘zachte 
wetgeving’, die eenzijdig door de betrokken instelling kunnen worden gewijzigd, het 
individuele recht op goed bestuur onvoldoende kunnen beschermen;

4. verzoekt de Commissie om te voorzien in een verordening, op grond van artikel 298 
VWEU, die minimumkwaliteitsnormen en procedurele garanties aanreikt die horizontaal 
van toepassing zijn voor elk bestuur van de Europese Unie; deze algemene wetgeving 
dient beperkt te zijn tot direct communautair bestuur, overeenkomstig artikel 298 VWEU;

5. verzoekt de Commissie om het recht op goed bestuur te waarborgen door middel van een 
open, efficiënt en onafhankelijk Europees bestuur, waarbij het recht op goed bestuur, zoals 
vastgesteld door artikel 41 van het Handvest van de grondrechten, wordt begrepen als 
zijnde het recht van eenieder op een onpartijdige, eerlijke afhandeling van zijn of haar 
zaken, en binnen een redelijke termijn;

6. merkt op dat het beginsel van gelijkwaardigheid en de beginselen van onpartijdigheid en 
onafhankelijkheid deel zouden kunnen uitmaken van de algemene beginselen voor de 
toekomst van Europese bestuurlijke regelgeving, waarbij voorzieningen dienen te worden 
getroffen om billijkheid en legitieme verwachtingen, rechtmatigheid en rechtszekerheid, 
en de beginselen van proportionaliteit en openheid, te kunnen waarborgen;

7. meent dat invoering van het beginsel van dienstverlening – dat wil zeggen dat het bestuur 
ernaar streeft burgers te begeleiden en te helpen, en onnodig omslachtige procedures 
vermijdt, waardoor zowel burgers als ambtenaren tijd en moeite besparen – zowel aan 
burgers als het bestuur voordelen biedt ten aanzien van verbeterde dienstverlening en 
grotere efficiëntie;

8. verzoekt de Commissie met een passende bestuurlijk voorschrift te komen voor de 
procedure die van toepassing is krachtens de huidige Verordening nr. 1049/2001 inzake de 
toegang van het publiek tot documenten van EU-instellingen, aangenomen op basis van 
artikel 15 VWEU; op vergelijkbare wijze dienen er voorschriften te komen met betrekking 
tot de procedure die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens krachtens 
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Verordening nr. 45/2001, waarin de regels worden voorgeschreven met betrekking tot de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens, aangenomen op basis van artikel 16 VWEU;

9. Is van mening dat algemene voorschriften noodzakelijk zijn om de procedurele rechten –
zoals het recht te worden geïnformeerd en het recht te worden gehoord – van natuurlijke 
personen of rechtspersonen te waarborgen wanneer er een besluit wordt genomen over een 
zaak waarin deze als partij kunnen worden gezien, en die voor de betrokken persoon of 
entiteit gerechtelijke gevolgen inhoudt, en ten aanzien van het recht op toegang tot 
iemands eigen dossiers;

10. verzoekt de Commissie met een specifiek bestuurlijk voorschrift te komen voor de 
inbreukprocedure op basis van artikel 258 VWEU, om zo iedere mogelijkheid van 
machtsmisbruik en willekeur te voorkomen. verzoekt de Commissie verzoekschriften 
duidelijke informatie te verschaffen over de bereikte stadia in inbreukprocedures, omvat 
in een open verzoekschrift, om zo parlementaire toetsing van het recht een verzoekschrift 
tot het Europees Parlement te richten, te verzekeren;

11. merkt op dat het statuut van de ambtenaren algemene voorschriften vaststelt wat betreft 
belangenverstrengeling ten aanzien van wanneer een ambtenaar zijn/haar meerderen, enz., 
maar deze zouden moeten worden aangevuld met voorschriften betreffende de gevolgen 
hiervan, zoals het mogelijk intrekken van beslissingen die zijn genomen in overtreding 
van de voorschriften aangaande belangenverstrengeling;

12. is van mening dat de burgers van de EU van de Commissie een hoge 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.


