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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 dat het recht om bij het Europees Parlement een verzoekschrift in te dienen een 
kosmetisch mechanisme is, bedoeld om het concept van "Europees burgerschap" en 
daarmee de in wezen ondemocratische en aan niemand verantwoording schuldige EU-
instellingen een schijn van democratische legitimiteit te geven, en is tegen deze 
achtergrond van oordeel dat de op Europees en nationaal niveau gevoerde 
voorlichtingscampagnes over de werkzaamheden van de Europese Unie misplaatste 
propaganda vormen voor een visie op het Europa die steeds meer aan populariteit inboet;

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

3. Roept de Commissie op te erkennen dat de huidige stroom aan verzoekschriften te denken 
geeft over zowel de EU-wetgeving als de tenuitvoerlegging ervan;

4. Is van oordeel dat het, gezien de huidige economische situatie en de enorme kosten van 
EU-regulering, dringend noodzakelijk is om fors het mes te zetten in het acquis 
communautaire, met name waar het gaat om werkgelegenheidsbeleid;

5. 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 verminderd;

6. Merkt in dit verband op dat de lidstaten in 2011 verplicht waren om 131 richtlijnen in 
wetgeving om te zetten; wijst erop dat het voor de reeds onder druk staande nationale 
overheden steeds moeilijker wordt om bij de omzetting van wetgeving het tempo van de 
EU-wetgever bij te benen; stelt tevens vast dat wij niet snel genoeg kunnen lezen, 
begrijpen of tenuitvoerleggen om het tempo bij te houden waarin nieuwe EU-wetgeving 
wordt geproduceerd;

7. Verlangt een gedetailleerde evaluatie van de werkelijke kosten en baten van het 
klachtenmechanisme;

8. Betreurt de onverzettelijke houding van de Commissie en de lidstaten, zoals in het geval 
van de Spaanse eigendomsrechten, waarbij Europese burgers van een groot aantal landen 
gedurende vele jaren de fundamentele eigendoms- en contractrechten zijn ontzegd; Deze 
kwestie is de afgelopen vijftien jaar herhaaldelijk door de Commissie verzoekschriften aan 
de orde gesteld, zonder dat de Commissie of de Spaanse overheid actie heeft ondernomen 
of een vergoeding heeft aangeboden.


