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SUGGESTIES

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

1. is verheugd over de verslagen van de Commissie inzake de controle op de toepassing 
van het EU-recht; is van mening dat deze verslagen cruciale instrumenten zijn voor het 
waarborgen van de democratische controle op de juiste omzetting en uitvoering van het 
EU-recht; is van oordeel dat een dergelijke controle essentieel is voor het vaststellen 
van risico’s voor de rechtsstatelijkheid voordat een punt wordt bereikt waarop een 
formele reactie vereist is;

2. dringt er bij de Commissie op aan het openbare debat over haar jaarlijkse verslag inzake 
de controle op de toepassing van het EU-recht te verbeteren; benadrukt dat het 
noodzakelijk is om een zo breed mogelijke deelname van burgers aan dit openbare 
debat mogelijk te maken en merkt op dat het maatschappelijk middenveld ook kan 
worden betrokken onder auspiciën van de conferentie over de toekomst van Europa;

3. vraagt de Commissie de lidstaten verder te ondersteunen bij de omzetting en uitvoering 
van de EU-wetgeving door middel van initiatieven voor het opbouwen van institutionele 
en administratieve capaciteit;

4. wijst op het belang van de rechtsstatelijkheid als voorwaarde voor de juiste controle op 
en toepassing van het EU-recht; onderstreept dat het zich ernstig zorgen maakt over de 
algemene tekortkomingen bij de toepassing van de rechtsstaat in een aantal lidstaten, 
zoals uiteengezet in het verslag over de rechtsstaat van de Commissie van 2020; 
verzoekt de Raad dringend met het Parlement samen te werken aan een overeenkomst 
over het voorstel van de Commissie voor een verordening inzake de bescherming van 
de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van 
de rechtsstaat in de lidstaten (COM(2018)0324);

5. benadrukt dat het waarborgen van de naleving van het EU-recht essentieel is om een 
gelijk speelveld tot stand te brengen; wijst erop dat het noodzakelijk is om de 
mechanismen voortdurend te verbeteren die zijn ontworpen om er bij regelgevende 
activiteiten voor te zorgen dat de Verdragen volledig worden nageleefd, en met name de 
beginselen van bevoegdheidstoedeling, subsidiariteit en evenredigheid, zoals 
uiteengezet in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), het 
beginsel van loyale samenwerking, zoals uiteengezet in artikel 13 VEU, en het beginsel 
van gelijkheid voor de wet, zoals uiteengezet in artikel 20 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie (het Handvest); onderstreept bovendien het feit dat 
de doeltreffendheid van de rechtshandelingen van de EU, die valt of staat met de juiste 
en tijdige uitvoering ervan, de hoeksteen vormt van rechtszekerheid en de deugdelijke 
toepassing van het recht;

6. onderstreept dat de normen van de Europese Unie op duidelijke en begrijpelijke wijze 
moeten worden geformuleerd, met eerbiediging van de beginselen van juridische 
duidelijkheid, transparantie en rechtszekerheid; benadrukt dat in het recht van de Unie 
de rechten en verplichtingen duidelijk moeten worden gedefinieerd die het met zich 
meebrengt voor de adressaten, en met name de EU-instellingen en de lidstaten; stelt 
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voor niet-wettelijk bindende richtsnoeren te verkennen als mogelijk middel om de 
lidstaten bij te staan bij de uitvoering; betreurt de onregelmatigheden bij de toepassing 
en uitlegging van het EU-recht die het gevolg zijn van onjuiste vertalingen van 
wetsteksten; verzoekt de Commissie derhalve meer inspanningen te leveren om ervoor 
te zorgen dat goedgekeurde EU-wetgeving juist wordt vertaald; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten de dialoog en de uitwisseling van beste praktijken na te streven en te 
intensiveren om het gebrek aan duidelijkheid en transparantie van de regelgeving bij de 
omzetting van EU-recht aan te pakken;

7. herinnert eraan dat de toepassing van het EU-recht de volledige eerbiediging van de 
gedeelde waarden omvat, met inbegrip van de grondrechten, de democratie en de 
rechtsstatelijkheid, zoals uiteengezet in artikel 2 VEU; benadrukt dat het zich zorgen 
maakt over de verslechterende situatie ten aanzien van de rechtsstatelijkheid in 
sommige lidstaten, zoals uiteengezet in het verslag over de rechtsstaat van de 
Commissie van 2020; betuigt opnieuw zijn steun voor de vaststelling van een EU-
mechanisme voor democratie, rechtsstatelijkheid en grondrechten, dat moet worden 
geregeld in een interinstitutionele overeenkomst tussen de drie instellingen, bestaande 
uit een jaarlijkse cyclus van controle van de waarden van de Unie, die alle aspecten van 
artikel 2 VEU beslaat; is van mening dat de beschikbare instrumenten waarin in de 
Verdragen is voorzien moeten worden verbeterd en stelt voor deze kwestie aan te 
pakken in het kader van de conferentie over de toekomst van Europa;

8. wijst op de cruciale rol die nationale parlementen en, in voorkomend geval, regionale 
parlementen spelen bij de controle voorafgaande aan de wetgevingsfase van ontwerpen 
van EU-recht, ook rekening houdend met het feit dat deze rol de lidstaten in staat stelt 
de kwaliteit en de tijdigheid van de uitvoering ervan te verbeteren; merkt op dat 
bestaande vormen van samenwerking met nationale parlementen, zoals 
interparlementaire delegaties of procedures waarbij nationale parlementen betrokken 
zijn bij de uitwisseling van informatie met betrekking tot het opstellen en toepassen van 
Unierecht, zouden kunnen worden verbeterd; stelt voor mogelijkheden te bespreken 
tijdens de conferentie over de toekomst van Europa om de samenwerking op het gebied 
van de toepassing van het Unierecht, alsook op het gebied van regelgeving en de 
uitvoering van de beginselen van evenredigheid en subsidiariteit, te verbeteren; is van 
mening dat pogingen om de constitutionele integriteit van de lidstaten te ondermijnen 
een inbreuk op het EU-recht vormen;

9. pleit voor verbetering van het EU-wetgevingsproces, berustend op transparantie en 
controleerbaarheid bij de opstelling van wetgeving en participatie van het 
maatschappelijk middenveld waar dat passend is; 

10. herinnert aan het beginsel van transparantie, dat is verankerd in de EU-Verdragen, 
evenals aan het recht van EU-burgers op voorziening in rechte en behoorlijk bestuur, 
zoals vastgelegd in de artikelen 41 en 47 van het Handvest; wijst erop dat deze rechten 
en beginselen vereisen dat burgers op adequate wijze toegang krijgen tot de 
ontwerpwetgeving die voor hen van belang is; benadrukt dat deze rechten en beginselen 
ook voor de lidstaten van cruciaal belang moeten zijn als zij wetgeving voorstellen ter 
uitvoering van EU-recht;

11. herinnert aan de inspanningen van de EU-instellingen voor de vaststelling van een 
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gezamenlijke databank en website voor alle onderdelen van de wetgevingsprocedure, 
maar betreurt dat de doelstelling van deze inspanningen nog niet is verwezenlijkt; is van 
mening dat de bestaande en toekomstige databanken en websites het mogelijk moeten 
maken dat alle betrokken parlementen relevante gegevens invoeren;

12. herhaalt zijn standpunt dat het tot uiting bracht in zijn resolutie van 17 januari 2019 over 
het strategisch onderzoek van de Ombudsman OI/2/2017 betreffende de transparantie 
van het wetgevingsoverleg in de voorbereidende instanties van de Raad van de EU; 
dringt er bij de Raad op aan duidelijke en openbaar beschikbare criteria op te stellen 
voor het aanmerken van documenten als “LIMITE”, in lijn met het EU-recht en de 
“LIMITE”-status van documenten in een vroeg stadium systematisch te evalueren, 
voordat een wetgevingshandeling definitief wordt goedgekeurd en voordat informele 
onderhandelingen in de vorm van trialogen plaatsvinden;

13. benadrukt dat een juiste omzetting en uitvoering van het Unierecht, op basis van 
artikel 197 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), 
essentieel is; merkt op dat deze omzetting en uitvoering vallen onder de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de lidstaten en de instellingen en organen van de Unie; 
verzoekt om een passende effectbeoordeling voor- en achteraf van het EU-recht, 
waaronder met betrekking tot de duurzaamheid en sociale, milieu- en genderkwesties, in 
lijn met de toezegging van het Europees Parlement en de Raad, zoals uiteengezet in het 
Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven;

14. onderstreept dat de lidstaten het recht van de Unie naar behoren moeten kunnen 
omzetten in hun eigen rechtsstelsels; verzoekt in dit verband om een passende planning 
van wetgevingsprocedures om voldoende tijd te bieden voor de omzetting;

15. verzoekt de Commissie en de lidstaten gezamenlijk en op consistente wijze op te treden 
om de problemen aan te pakken in verband met overregulering bij de omzetting en 
toepassing van het EU-recht, aangezien deze praktijk leidt tot onnodige lasten voor 
burgers, ondernemingen en overheden en tot misvattingen over de wetgevende 
activiteiten van de EU en een toename van ongerechtvaardigde scepsis over de EU 
onder burgers; herinnert in deze context aan de bepalingen van het Interinstitutioneel 
Akkoord over beter wetgeven, waarin is bepaald dat nationale maatregelen die niet 
strikt verband houden met de Uniewetgeving in kwestie duidelijk moeten worden 
aangemerkt en gedocumenteerd door de lidstaten, terwijl elementen die op geen enkele 
wijze verband houden met die Uniewetgeving in de omzettingsmaatregel of in daarmee 
verband houdende documenten herkenbaar moeten worden gemaakt; verzoekt de 
Commissie regelmatige informatie te verstrekken over de documentatie van 
overregulering (of de bestrijding hiervan);

16. neemt nota van het bijzondere gebrek aan omzetting en uitvoering van en toezicht op 
het EU-recht op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht, wat in contrast staat met de 
grote urgentie waarmee wetgevingsvoorstellen op dit gebied tijdens het 
wetgevingsproces worden bevorderd door de Commissie en de Raad; verzoekt de 
Commissie en de nationale autoriteiten de toepassing van het EU-recht op dit gebied op 
proactieve en alomvattende wijze te controleren en te handhaven;

17. erkent dat burgers en ondernemers moeten worden geïnformeerd over problemen die 
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zich voordoen bij de dagelijkse toepassing van het EU-recht teneinde de juiste 
toepassing van het EU-recht en de goede werking van de interne markt te waarborgen; 
verzoekt om een sterkere samenwerking op dit gebied, onder meer aan de hand van de 
Solvit-dienst;

18. wijst op het belang van een goede dialoog tussen de Commissie en de lidstaten in de 
precontentieuze fase;

19. wijst op de belangrijke rol die de sociale partners, organisaties voor gendergelijkheid en 
organisaties van het maatschappelijk middenveld spelen als het gaat om de controle en 
bevordering van doeltreffende rechtsmiddelen in het kader van het EU-recht; spoort de 
Commissie aan om meer bekendheid te geven aan de rechten die burgers en 
ondernemingen uit hoofde van het EU-recht genieten en om klagers te steunen door hun 
kennis over precontentieuze procedures te vergroten; dringt er bij de Commissie, als 
hoedster van de Verdragen, op aan de passende onderzoeken te openen in gevallen 
waarin burgers of organisaties van het maatschappelijk middenveld een mogelijke 
inbreuk op het EU-recht naar behoren hebben aangekaart;

20. wijst op de belangrijke rol die klokkenluiders spelen bij de controle op de juiste 
toepassing van het Unierecht; dringt er bij de lidstaten op aan de minimale 
beschermingsregels van de EU uit te voeren, die in maart 2019 zijn vastgesteld en in 
oktober 2019 formeel zijn goedgekeurd, ver voor de uiterste termijn, die twee jaar later 
was; dringt er bij de lidstaten op aan gebruik te maken van de ruimte die de richtlijn 
heeft gelaten om deze zo breed mogelijk toe te passen en om financiële compensatie te 
verlenen aan diegenen die nadelige gevolgen ondervinden van hun melding van 
inbreuken op het Unierecht;

21. neemt nota van de afname van 10 % van nieuwe inbreukprocedures die in 2018 werden 
geopend in vergelijking met 2017 en van de toename van het aantal nieuwe 
inbreukprocedures in 2019; wijst erop dat volgens de uitsplitsing van de eind 2017, 
2018 en 2019 lopende nieuwe inbreukprocedures, de belangrijkste beleidsterreinen 
waarop het grootste aantal inbreukprocedures met betrekking tot de omzetting tegen 
lidstaten werd ingeleid milieu, mobiliteit en vervoer, interne markt, financiële stabiliteit, 
financiële diensten en kapitaalmarkten waren; 

22. betreurt de toename van 20 % van het aantal inbreukprocedures met betrekking tot EU-
wetgeving inzake de eengemaakte markt sinds december 2017 en verzoekt de lidstaten 
het EU-recht sneller en zorgvuldiger om te zetten; is verheugd over de opeenvolgende 
dalingen van het aantal nieuwe zaken in verband met laattijdige omzetting in 2017, 
2018 en 2019; merkt echter met bezorgdheid op dat de gemiddelde omzettingstijd in de 
EU is toegenomen, waarbij het in 2019 drie maanden langer duurde voordat een 
richtlijn werd omgezet in nationale wetgeving dan in 2018; betreurt het feit dat de 
tijdige en correcte toepassing van het EU-recht ondanks de recente vooruitgang in een 
aantal lidstaten een punt van zorg blijft;

23. verzoekt de Commissie haar rol als hoedster van de Verdragen als centrale rol te 
beschouwen en waar nodig inbreukprocedures in te leiden om de juiste toepassing van 
het Unierecht te handhaven om de rechtszekerheid voor EU-burgers en -ondernemingen 
te waarborgen; 
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24. neemt nota van het feit dat de Commissie EU Pilot niet langer gebruikt als 
standaardplatform voor het voeren van een dialoog met de lidstaten over vermeende 
inbreuken op het EU-recht, aangezien is erkend dat dit leidde tot meer bureaucratie in 
de procedure, zonder echte toegevoegde waarde; herinnert eraan dat het 
oplossingspercentage van zaken die via EU Pilot werden aangekaart in 2017 en 2019 
77 % was en in 2018 73 %;

25. bevestigt de rol van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) als enige 
instelling die bevoegd is om uitspraak te doen over de geldigheid van handelingen van 
de EU-instellingen; herinnert bovendien aan de rol van het HvJ-EU bij het waarborgen 
van de juiste uitlegging en toepassing van het EU-recht in het kader van de uitvoering 
van het terugtrekkingsakkoord en de toekomstige betrekkingen met het VK.



PE658.830v02-00 8/9 AD\1216446NL.docx

NL

INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Datum goedkeuring 28.10.2020

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

22
5
1

Bij de eindstemming aanwezige leden Gerolf Annemans, Gabriele Bischoff, Damian Boeselager, Fabio 
Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Pascal 
Durand, Daniel Freund, Charles Goerens, Esteban González Pons, 
Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Giuliano Pisapia, 
Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Jacek 
Saryusz-Wolski, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, Antonio Tajani, 
László Trócsányi, Mihai Tudose, Guy Verhofstadt, Loránt Vincze, 
Rainer Wieland

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervangers

Angel Dzhambazki, Niklas Nienaß



AD\1216446NL.docx 9/9 PE658.830v02-00

NL

Hoofdelijke eindstemming in de adviserende commissie

22 +
GUE/NGL Leila Chaibi, Helmut Scholz

NI Fabio Massimo Castaldo

PPE Esteban González Pons, Brice Hortefeux, Paulo Rangel, Antonio Tajani, Loránt Vincze, Rainer Wieland

Renew Pascal Durand, Charles Goerens, Sandro Gozi, Guy Verhofstadt

S&D Gabriele Bischoff, Włodzimierz Cimoszewicz, Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira, 
Mihai Tudose

Verts/ALE Damian Boeselager, Daniel Freund, Niklas Nienaß 

5 -
ECR Angel Dzhambazki, Jacek Saryusz Wolski

ID Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Antonio Maria Rinaldi

1 0
PPE László Trócsányi


