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Amendement 1
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op de noodzaak om de 
mechanismen die ervoor moeten zorgen dat 
regelgevingsprocessen plaatsvinden in 
volledige overeenstemming met de 
Verdragen, en met name met de beginselen 
van bevoegdheidstoedeling, subsidiariteit 
en evenredigheid, zoals verankerd in 
artikel 5 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU), voortdurend te 
verbeteren;

1. verwelkomt de verslagen van de 
Commissie over de controle op de 
toepassing van het EU-recht; benadrukt 
dat waarborging van de naleving van het 
EU-recht essentieel is om een gelijk 
speelveld binnen de lidstaten te creëren; 
gelooft dat de verslagen cruciale 
hulpmiddelen zijn om te zorgen voor 
democratische controle van de juiste 
omzetting en toepassing van het EU-
recht; is van oordeel dat monitoring 
essentieel is om de gevaren met 
betrekking tot de rechtsstaat te 
identificeren voordat deze een punt 
bereiken waarop een formele reactie 
vereist is; wijst op de noodzaak om de 
mechanismen die ervoor moeten zorgen dat 
regelgevingsprocessen plaatsvinden in 
volledige overeenstemming met de 
Verdragen, en met name met de beginselen 
van bevoegdheidstoedeling, subsidiariteit 
en evenredigheid, zoals verankerd in 
artikel 5 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU), voortdurend te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 2
Vladimír Bilčík

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op de noodzaak om de 
mechanismen die ervoor moeten zorgen dat 

1. wijst op de noodzaak om de 
mechanismen die ervoor moeten zorgen dat 
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regelgevingsprocessen plaatsvinden in 
volledige overeenstemming met de 
Verdragen, en met name met de beginselen 
van bevoegdheidstoedeling, subsidiariteit 
en evenredigheid, zoals verankerd in 
artikel 5 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU), voortdurend te 
verbeteren;

regelgevingsprocessen plaatsvinden in 
volledige overeenstemming met de 
Verdragen, en met name met de beginselen 
van bevoegdheidstoedeling, subsidiariteit 
en evenredigheid, zoals verankerd in 
artikel 5 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU), voortdurend te 
verbeteren; ondersteunt de invoering van 
een EU-mechanisme inzake democratie, 
de rechtsstaat en de grondrechten (het 
“mechanisme”), dat wordt beheerd op 
grond van een interinstitutionele 
overeenkomst tussen de drie instellingen 
en bestaat uit een jaarlijkse-
monitoringcyclus inzake EU-waarden, 
waarin alle aspecten van artikel 2 VEU 
zijn opgenomen en aan de hand waarvan 
deze in gelijke mate en op objectieve en 
eerlijke wijze op alle lidstaten worden 
toegepast, waarbij de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid worden 
geëerbiedigd;

Or. en

Amendement 3
László Trócsányi, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Loránt Vincze, Paulo Rangel, Rainer 
Wieland

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op de noodzaak om de 
mechanismen die ervoor moeten zorgen dat 
regelgevingsprocessen plaatsvinden in 
volledige overeenstemming met de 
Verdragen, en met name met de beginselen 
van bevoegdheidstoedeling, subsidiariteit 
en evenredigheid, zoals verankerd in 
artikel 5 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU), voortdurend te 
verbeteren;

1. wijst op de noodzaak om de 
mechanismen die ervoor moeten zorgen dat 
regelgevingsprocessen plaatsvinden in 
volledige overeenstemming met de 
Verdragen, en met name met de beginselen 
van bevoegdheidstoedeling, subsidiariteit 
en evenredigheid, zoals verankerd in 
artikel 5 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU), alsook het beginsel 
van loyale samenwerking zoals 
uiteengezet in artikel 13 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie (VEU) 
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voortdurend te verbeteren;

Or. en

Amendement 4
Daniel Freund
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op de noodzaak om de 
mechanismen die ervoor moeten zorgen dat 
regelgevingsprocessen plaatsvinden in 
volledige overeenstemming met de 
Verdragen, en met name met de beginselen 
van bevoegdheidstoedeling, subsidiariteit 
en evenredigheid, zoals verankerd in 
artikel 5 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU), voortdurend te 
verbeteren;

1. wijst op de noodzaak om de 
mechanismen die ervoor moeten zorgen dat 
regelgevingsprocessen plaatsvinden in 
volledige overeenstemming met de 
Verdragen, en met name met de beginselen 
van bevoegdheidstoedeling, 
rechtszekerheid, gelijkheid voor de wet, 
subsidiariteit en evenredigheid, zoals 
verankerd in artikel 5 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie (VEU), 
voortdurend te verbeteren;

Or. en

Amendement 5
Daniel Freund
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt het belang van de 
rechtsstaat als voorwaarde voor het 
adequaat monitoren en toepassen van het 
EU-recht; benadrukt dat het zich ernstige 
zorgen maakt over de algemene 
tekortkomingen met betrekking tot de 
rechtsstaat in een aantal lidstaten, zoals 
beschreven in het verslag van de 
Commissie over de rechtsstaat van 2020; 
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roept de Raad op met spoed met het 
Parlement tot overeenstemming te komen 
over het voorstel van de Commissie voor 
een verordening inzake de bescherming 
van de begroting van de Unie in geval van 
algemene tekortkomingen met betrekking 
tot de rechtsstaat in de lidstaten;

Or. en

Amendement 6
Pedro Silva Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. merkt op dat het aantal nieuwe 
inbreukprocedures dat in 2018 openstond 
ten opzichte van 2017 met 10 % is 
afgenomen; betreurt echter de toename in 
het aantal nieuwe inbreukprocedures in 
2019; verwelkomt de achtereenvolgende 
afname van nieuwe gevallen van te late 
omzetting, zowel in 2017, 2018 als 2019; 
betreurt het dat tijdige en juiste toepassing 
van het EU-recht ondanks de recente 
vooruitgang in een aantal lidstaten een 
punt van zorg blijft;

Or. en

Amendement 7
László Trócsányi, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Loránt Vincze, Paulo Rangel

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. beklemtoont dat de normen van de 
Europese Unie op heldere en begrijpelijke 
wijze moeten worden verwoord, 
overeenkomstig de beginselen van 
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juridische duidelijkheid, transparantie en 
rechtszekerheid; benadrukt dat het EU-
recht duidelijk de rechten en plichten 
moet definiëren die gelden voor alle 
partijen waarop de normen van 
toepassing zijn, met name de EU-
instellingen en de lidstaten;

Or. en

Amendement 8
Daniel Freund
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. is van oordeel dat de rechtsorde 
van de Europese en nationale 
rechtbanken die het EU-recht 
interpreteren, centraal moet staan bij een 
juiste toepassing van het EU-recht; 
betreurt het effect van de uitspraak van 
het Duitse Hooggerechtshof van 5 mei 
2020 met betrekking tot het ECB-
programma voor de aankoop van door de 
publieke sector uitgegeven schuldbewijzen 
op secundaire markten (PSPP), waardoor 
een gebrek aan duidelijkheid ontstaat in 
de rechtsorde van de EU; roept de 
Commissie op een inbreukprocedure in te 
leiden tegen Duitsland met als doel de 
nodige duidelijkheid te verkrijgen over de 
rechtsorde van de EU;

Or. en

Amendement 9
Pedro Silva Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 ter. wijst erop dat volgens de 
uitsplitsing van nieuwe inbreukgevallen 
aan het einde van 2017, 2018 en 2019, de 
beleidsterreinen waarop het grootste 
aantal inbreukprocedures met betrekking 
tot omzetting tegen lidstaten werd 
ingeleid, milieu, mobiliteit en vervoer, 
interne markt, financiële stabiliteit, en 
financiële diensten en 
kapitaalmarktenunie waren;

Or. en

Amendement 10
Daniel Freund
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. onderstreept het 
transparantiebeginsel dat is neergelegd in 
de EU-verdragen, en het recht van EU-
burgers op toegang tot de rechter en 
behoorlijk bestuur, zoals neergelegd in de 
artikelen 41 en 47 van het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie; 
wijst erop dat deze rechten en beginselen 
vereisen dat de burgers op adequate wijze 
toegang krijgen tot de ontwerpwetgeving 
die voor hen van belang is; wijst erop dat 
deze rechten en beginselen ook voor de 
lidstaten van cruciaal belang moeten zijn 
als zij wetgeving voorstellen ter uitvoering 
van EU-recht;

Or. en

Amendement 11
Pedro Silva Pereira
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. merkt op dat de Commissie 
niet langer gebruikmaakt van de EU Pilot 
als standaardmechanisme om met de 
lidstaten de dialoog aan te gaan over 
vermeende inbreuk op het EU-recht; 
herinnert eraan dat de 
oplossingspercentages van EU pilots in 
2017 en 2019 77 % en in 2018 73 % 
waren;

Or. en

Amendement 12
Daniel Freund
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst op de belangrijke rol die 
nationale parlementen spelen bij de 
toetsing van ontwerpwetgeving van de EU 
en bij de correcte tenuitvoerlegging van die 
wetgeving in de lidstaten;

2. wijst op de belangrijke rol die 
nationale parlementen en, waar van 
toepassing, regionale parlementen spelen 
bij de toetsing van ontwerpwetgeving van 
de EU en bij de correcte tenuitvoerlegging 
van die wetgeving in de lidstaten; 
herbevestigt 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 de aanbevelingen van de Ombudsman 
uit te voeren teneinde de identiteit van 
regeringen van lidstaten systematisch vast 
te leggen wanneer zij in de 
voorbereidende instanties van de Raad 
uitdrukking geven aan standpunten, 
duidelijke en openbaar beschikbare 
criteria op te stellen voor het als 
“LIMITÉ” aanduiden van documenten, 
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in overeenstemming met het EU-recht, en 
de “LIMITÉ”-status van documenten in 
een vroeg stadium op systematische wijze 
te beoordelen voordat een wet definitief 
wordt aangenomen, en ook voorafgaand 
aan informele onderhandelingen in 
driehoeksoverleg, op welk punt de Raad 
een initieel standpunt over het voorstel 
heeft ingenomen;

Or. en

Amendement 13
László Trócsányi, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Loránt Vincze, Paulo Rangel

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst op de belangrijke rol die 
nationale parlementen spelen bij de 
toetsing van ontwerpwetgeving van de EU 
en bij de correcte tenuitvoerlegging van die 
wetgeving in de lidstaten;

2. wijst op de belangrijke rol die 
nationale parlementen spelen bij de 
toetsing van ontwerpwetgeving van de EU 
en bij de correcte tenuitvoerlegging van die 
wetgeving in de lidstaten; merkt op dat de 
bestaande vormen van samenwerking met 
nationale parlementen – bijv. 
interparlementaire delegaties of 
procedures waarbij nationale parlementen 
bij de informatie-uitwisseling over het 
opstellen en toepassen van wetgeving 
betrokken zijn – kunnen worden 
verbeterd; pleit ervoor tijdens de 
Conferentie over de toekomst van Europa 
te discussiëren over de mogelijkheden om 
de samenwerking te verbeteren ten 
aanzien van de toepassing van de 
beginselen van subsidiariteit en de 
definitie van de rol van het beginsel van 
evenredigheid tijdens de besluitvorming 
en toepassing van normen;

Or. en

Amendement 14
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Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst op de belangrijke rol die 
nationale parlementen spelen bij de 
toetsing van ontwerpwetgeving van de EU 
en bij de correcte tenuitvoerlegging van die 
wetgeving in de lidstaten;

2. wijst op de belangrijke rol die 
nationale parlementen spelen bij de 
toetsing van ontwerpwetgeving van de EU 
en bij de correcte tenuitvoerlegging van die 
wetgeving in de lidstaten; is van oordeel 
dat pogingen die ingaan tegen de 
constitutionele integriteit van de lidstaten, 
een inbreuk vormen op de uitvoering van 
het EU-recht;

Or. en

Amendement 15
Sandro Gozi, Pascal Durand, Maite Pagazaurtundúa, Sophia in 't Veld

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst op de belangrijke rol die 
nationale parlementen spelen bij de 
toetsing van ontwerpwetgeving van de EU 
en bij de correcte tenuitvoerlegging van 
die wetgeving in de lidstaten;

2. wijst op de belangrijke rol die 
nationale parlementen spelen bij de 
toetsing van ontwerpwetgeving van de EU, 
zodat de lidstaten vervolgens beter in staat 
zijn deze wetgeving juist en onverwijld uit 
te voeren;

Or. en

Amendement 16
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat het respect voor de 
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rechtsstaat een voorwaarde is om een 
gezond democratisch klimaat te 
waarborgen en de grondrechten van 
burgers te beschermen; beklemtoont dat 
het waarborgen van de onafhankelijkheid 
en onpartijdigheid van de rechterlijke 
autoriteiten, het waarborgen van het 
pluralisme en de onafhankelijkheid van 
de media, het opvoeren van de strijd tegen 
corruptie en de infiltratie van de 
georganiseerde misdaad in de wettelijke 
economie slechts een paar van de 
fundamentele voorwaarden zijn voor het 
garanderen van een eerlijke behandeling 
voor de wet, het verdedigen van de 
burgerrechten, het voorkomen van 
misbruik en het zorgen voor de 
verantwoordingsplicht van diegenen die 
publieke goederen beheren; betreurt dat 
de beschikbare middelen op grond van de 
Verdragen geen toereikend 
afschrikmiddel voor de lidstaten 
vormen; pleit ervoor dat deze kwestie 
wordt opgepakt tijdens de Conferentie 
over de toekomst van Europa en dat wordt 
besloten om af te stappen van de 
unanimiteitsregel in de Raad in het kader 
van de artikel 7-procedures;

Or. en

Amendement 17
László Trócsányi, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Loránt Vincze, Paulo Rangel, Rainer 
Wieland

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst op het belang om onnodige 
complexiteit te vermijden en de 
administratieve rompslomp voor burgers 
en bedrijven terug te brengen; dringt erop 
aan alle benodigde steun te bieden om 
overregulering te vermijden bij de 
omzetting en toepassing van EU-
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wetgeving;

Or. en

Amendement 18
László Trócsányi, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Loránt Vincze

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. erkent dat het aantal 
inbreukprocedures tussen 2016 en 2018 is 
afgenomen, maar dat dit aantal tussen 
2018 en 2019 weer is toegenomen; 
benadrukt het belang van een goede 
dialoog tussen de Europese Commissie en 
de lidstaten tijdens de precontentieuze 
fase; onderstreept dat lidstaten in staat 
moeten zijn het EU-recht naar behoren 
om te zetten naar hun eigen 
rechtssysteem; vraagt om een passend 
tijdspad voor wetgevingsprocedures om te 
zorgen dat er voldoende tijd is voor de 
omzetting;

Or. en

Amendement 19
László Trócsányi, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Loránt Vincze, Paulo Rangel

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. benadrukt dat de juiste 
toepassing van het EU-recht en nakoming 
van de verplichtingen die daaruit 
voortvloeien, de gedeelde 
verantwoordelijkheid van de lidstaten en 
de instellingen en organen van de 
Europese Unie zijn wanneer het gaat om 
verplichtingen die voortvloeien uit de 
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Verdragen en het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie;

Or. en

Amendement 20
Daniel Freund
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. pleit voor verbetering van het EU-
wetgevingsproces, berustend op 
transparantie en controleerbaarheid bij de 
opstelling van wetgeving en participatie 
van maatschappelijke organisaties waar dat 
passend is; herhaalt 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 betere toepassing;

3. pleit voor verbetering van het EU-
wetgevingsproces, berustend op 
transparantie en controleerbaarheid bij de 
opstelling van wetgeving en participatie 
van maatschappelijke organisaties waar dat 
passend is; herhaalt 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 betere toepassing; 
herinnert aan de inspanningen van de 
EU-instellingen om een 
gemeenschappelijke gegevensbank en 
website op te zetten voor alle onderdelen 
van de wetgevingsprocedure; betreurt dat 
deze inspanningen vooralsnog geen 
succes hebben gehad; acht het van belang 
dat bestaande gegevensbanken en 
websites alsook voornoemde toekomstige 
gegevensbank en website openstaan voor 
inbreng van alle partijen die individueel 
betrokken zijn, bijvoorbeeld 
stemverslagen en amendementen per 
lidstaat of per lid van het Europees 
Parlement;

Or. en

Amendement 21
László Trócsányi, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Loránt Vincze, Paulo Rangel
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. pleit voor verbetering van het EU-
wetgevingsproces, berustend op 
transparantie en controleerbaarheid bij de 
opstelling van wetgeving en participatie 
van maatschappelijke organisaties waar 
dat passend is; herhaalt 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 betere 
toepassing;

3. pleit voor verbetering van het EU-
wetgevingsproces, berustend op 
transparantie en controleerbaarheid bij de 
opstelling van wetgeving; herhaalt 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 betere 
toepassing;

Or. en

Amendement 22
Rainer Wieland, László Trócsányi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. betreurt de inconsistenties bij de 
toepassing en interpretatie van het EU-
recht, die te wijten zijn aan onjuiste 
vertalingen van wetsteksten; roept de 
Europese Commissie derhalve op haar 
inspanningen om te zorgen dat de 
aangenomen EU-wetgeving juist wordt 
vertaald, op te schroeven;

Or. en

Amendement 23
László Trócsányi, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Loránt Vincze, Paulo Rangel, Rainer 
Wieland

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat een juiste omzetting 
en tenuitvoerlegging van het EU-recht, op 
basis van artikel 197 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU), essentieel is; pleit voor 
goede effectbeoordeling achteraf van EU-
wetgeving, waaronder 
duurzaamheidseffectbeoordeling;

4. benadrukt dat een juiste omzetting 
en tenuitvoerlegging van het recht van de 
Europese Unie, op basis van artikel 197 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie (VWEU), essentieel 
is; pleit voor goede effectbeoordeling 
achteraf van EU-wetgeving, waaronder 
duurzaamheidseffectbeoordeling, alsook 
voor passende ex-antebeoordelingen 
tijdens de wetgevingsprocedures 
overeenkomstig de toezegging van het 
Europees Parlement en de Raad teneinde 
effectbeoordelingen te verrichten met 
betrekking tot substantiële amendementen 
op het Commissievoorstel wanneer zij dit 
passend en nodig achten voor het 
wetgevingsproces;

Or. en

Amendement 24
Daniel Freund
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat een juiste omzetting 
en tenuitvoerlegging van het EU-recht, op 
basis van artikel 197 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU), essentieel is; pleit voor 
goede effectbeoordeling achteraf van EU-
wetgeving, waaronder 
duurzaamheidseffectbeoordeling;

4. benadrukt dat een juiste omzetting 
en tenuitvoerlegging van het EU-recht, op 
basis van artikel 197 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU), essentieel is; pleit voor 
goede effectbeoordeling achteraf van EU-
wetgeving, waaronder duurzaamheids- en 
gendereffectbeoordelingen;

Or. en

Amendement 25
Rainer Wieland
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verwelkomt het feit dat het nieuwe 
Interinstitutioneel Akkoord over beter 
wetgeven bepalingen bevat ter verbetering 
van de uitvoering en toepassing van het 
EU-recht, onder andere door middel van 
betere identificatie van nationale 
maatregelen die niet strikt gerelateerd zijn 
aan EU-wetgeving (“gold-plating”), en 
verwacht dat de lidstaten dergelijke 
maatregelen duidelijk aangeven en 
documenteren; benadrukt dat de lidstaten 
bij de toepassing van EU-wetgeving het 
zogeheten “gold-plating”, op grond 
waarvan onnodige regels worden 
toegevoegd aan het EU-recht, welke 
leiden tot een verkeerd begrip van de 
wetgevingswerkzaamheden van de EU en 
een onterecht EU-scepticisme 
aanwakkeren onder de burgers, moeten 
vermijden; vraagt de Commissie in dit 
opzicht regelmatig informatie te 
verstrekken over de documentatie van 
“gold-plating”-maatregelen;

Or. en

Amendement 26
Sophia in 't Veld, Sandro Gozi

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. constateert een specifiek gebrek 
aan omzetting en uitvoering van en 
toezicht op EU-recht op het gebied van 
vrijheid, veiligheid en recht, hetgeen 
indruist tegen de grote urgentie waarmee 
de wetgevingsvoorstellen op dit vlak vaak 
door de Commissie en de Raad tijdens de 
wetgevingsprocedure van de EU naar 
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voren worden gebracht; benadrukt dat het 
gedecentraliseerde toezichtsysteem op veel 
vlakken ontoereikend blijkt, bijv. ten 
aanzien van gegevensbescherming en 
antiwitwasbeleid; roept de Commissie en 
de nationale autoriteiten op de toepassing 
van het EU-recht op dit gebied proactief 
en allesomvattend te monitoren en af te 
dwingen;

Or. en

Amendement 27
László Trócsányi, Rainer Wieland

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. erkent dat, om de interne markt 
goed te laten functioneren, burgers en 
ondernemers moeten worden 
geïnformeerd over de vragen die zich 
voordoen tijdens de alledaagse toepassing 
van het EU-recht; vraagt daarom om 
betere samenwerking via Solvit en overige 
middelen die op dit gebied nodig zijn;

Or. en

Amendement 28
Daniel Freund
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst op de belangrijke rol die de 
sociale partners en het maatschappelijk 
middenveld spelen als het gaat om de 
monitoring en bevordering van 
doeltreffende rechtsmiddelen in het kader 

5. wijst op de belangrijke rol die de 
sociale partners, organisaties die zich voor 
gendergelijkheid inzetten en het 
maatschappelijk middenveld spelen als het 
gaat om de monitoring en bevordering van 
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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;

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; 
benadrukt de belangrijke rol van 
klokkenluiders bij het monitoren van de 
juiste toepassing van het EU-recht; dringt 
er bij de lidstaten op aan de Europese 
minimale beschermingsregels uit te 
voeren, die in maart 2019 zijn 
overeengekomen en formeel in 
oktober 2019, ruim voor de uiterste datum 
van 2 jaar later, zijn aangenomen; dringt 
er bij de lidstaten op aan de ruimte die 
door de richtlijn wordt geboden te 
gebruiken voor een zo breed mogelijk 
toepassingsgebied en financiële 
compensatie voor diegenen die nadelige 
gevolgen ondervinden van het melden van 
schendingen van het Unierecht;

Or. en

Amendement 29
Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst op de belangrijke rol die de 
sociale partners en het maatschappelijk 
middenveld spelen als het gaat om de 
monitoring 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;

5. wijst op de belangrijke rol die de 
sociale partners en het maatschappelijk 
middenveld spelen als het gaat om de 
monitoring 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 bijgevolg bij de Commissie als 
hoedster van de Verdragen op aan meer 
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onderzoeken in te stellen naar die 
gevallen waarin een mogelijke inbreuk op 
het EU-recht is ontdekt, om burgers zo de 
garantie te geven dat hun stem wordt 
gehoord door de EU-instellingen;

Or. en

Amendement 30
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. betreurt het dat de Commissie 
alleen kan terugvallen op 
inbreukprocedures om te zorgen voor een 
juiste toepassing en uitvoering van het 
EU-recht; constateert met bezorgdheid dat 
inbreukprocedures een tegenstrijdig effect 
hebben in de zin dat de uiteindelijke last 
van het verzuim door lidstaten om het EU-
recht toe te passen bij de burger komt te 
liggen; is verheugd over het feit dat het 
EU Pilot-mechanisme niet langer 
systematisch wordt gebruikt omdat erkend 
wordt dat dit een extra bureaucratische 
laag toevoegt aan de procedure zonder 
echte meerwaarde; gelooft dat de 
Conferentie over de toekomst van Europa 
een kans biedt om te spreken over nieuwe 
procedures die zorgen voor een 
effectievere toepassing en uitvoering van 
het EU-recht, hetgeen uiteindelijk moet 
leiden tot wijzigingen in de Verdragen;

Or. en

Amendement 31
Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie om het 
openbare debat over haar jaarverslag over 
de controle op de toepassing van het EU-
recht te bevorderen en om de lidstaten te 
blijven ondersteunen bij de omzetting en 
tenuitvoerlegging van EU-wetgeving door 
middel van initiatieven gericht op 
institutionele en administratieve 
capaciteitsopbouw;

6. verzoekt de Commissie om het 
openbare debat over haar jaarverslag over 
de controle op de toepassing van het EU-
recht te bevorderen en om de lidstaten te 
blijven ondersteunen bij de omzetting en 
tenuitvoerlegging van EU-wetgeving door 
middel van initiatieven gericht op 
institutionele en administratieve 
capaciteitsopbouw; benadrukt het belang 
om dit openbare debat aan te gaan en 
daarbij een zo breed mogelijke deelname 
van de burger mogelijk te maken. 
teneinde een nieuw mechanisme te vinden 
voor een betere uitvoering van het EU-
recht, hetgeen ook tijdens de Conferentie 
over de toekomst van Europa zou kunnen 
worden gedaan samen met het 
maatschappelijk middenveld;

Or. en

Amendement 32
László Trócsányi, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Loránt Vincze, Paulo Rangel, Rainer 
Wieland

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie om het 
openbare debat over haar jaarverslag over 
de controle op de toepassing van het EU-
recht te bevorderen en om de lidstaten te 
blijven ondersteunen bij de omzetting en 
tenuitvoerlegging van EU-wetgeving door 
middel van initiatieven gericht op 
institutionele en administratieve 
capaciteitsopbouw;

6. verzoekt de Commissie om het 
openbare debat over haar jaarverslag over 
de controle op de toepassing van het EU-
recht te bevorderen en om de lidstaten te 
blijven ondersteunen bij de omzetting en 
tenuitvoerlegging van EU-wetgeving door 
middel van initiatieven gericht op 
institutionele en administratieve 
capaciteitsopbouw; stelt voor om de rol 
van niet juridisch bindende richtsnoeren 
gericht op het ondersteunen van de 
lidstaten tijdens het uitvoeringsproces te 
onderzoeken;
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Or. en

Amendement 33
Daniel Freund
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. betreurt de continue afname van 
inbreukprocedures door de Commissie 
ondanks het juist eerder groeiende aantal 
tekortkomingen in de juiste uitvoering van 
het EU-recht, onder andere op het gebied 
van de onafhankelijkheid van de 
rechterlijke macht, de onafhankelijkheid 
van de Europese Centrale Bank, het 
antiwitwasbeleid en de verkoop van 
burgerschap; roept de Commissie op haar 
rol als hoedster van de Verdragen als 
centraal te beschouwen en, waar nodig, 
inbreukprocedures in te leiden om de 
juiste toepassing van EU-recht te 
handhaven en zo de juridische zekerheid 
voor EU-burgers en -bedrijven te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 34
Sandro Gozi, Pascal Durand, Maite Pagazaurtundúa, Sophia in 't Veld

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. betreurt het dat het aantal 
inbreukprocedures met betrekking tot de 
wetgeving inzake de interne markt van de 
EU vanaf december 2017 met 20 % is 
toegenomen, met een stijging van 15,6 % 
sinds 2018, en roept de lidstaten op het 



AM\1215500NL.docx 23/27 PE658.930v01-00

NL

EU-recht sneller en zorgvuldiger om te 
zetten;

Or. en

Amendement 35
Pedro Silva Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op dialoog en uitwisseling van goede 
praktijken na te streven en dit te 
intensiveren, teneinde het gebrek aan 
helderheid en transparantie bij het 
opstellen van regelgeving aan te pakken;

Or. en

Amendement 36
Pedro Silva Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. herinnert eraan dat bij de 
toepassing van het EU-recht de gedeelde 
waarden volledig in acht moeten worden 
genomen, met inbegrip van grondrechten, 
democratie en de rechtsstaat, zoals 
uiteengezet in artikel 2 VEU; is in dit 
kader bezorgd over de verslechterende 
situatie in sommige lidstaten zoals 
uiteengezet in het “Verslag over de 
rechtsstaat 2020: De situatie op het gebied 
van de rechtsstaat in de Europese Unie”;

Or. en
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Amendement 37
Sandro Gozi, Pascal Durand, Maite Pagazaurtundúa, Sophia in 't Veld

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. constateert met bezorgdheid dat 
het EU-gemiddelde voor vertragingen in 
de omzetting is toegenomen en dat het in 
2019 drie maanden langer duurde om 
richtlijnen om te zetten in nationale 
wetgeving dan in 2018;

Or. en

Amendement 38
Sandro Gozi, Pascal Durand, Maite Pagazaurtundúa, Sophia in 't Veld

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. onderstreept het belang van 
het in paragraaf 43 van het 
Interinstitutioneel Akkoord over beter 
wetgeven uiteengezette beginsel dat 
elementen die de lidstaten bij de omzetting 
van richtlijnen in intern recht hebben 
toegevoegd en die op geen enkele wijze 
verband houden met die Uniewetgeving 
(ook wel “gold-plating” genoemd), in de 
omzettingsmaatregel(en) of in daarmee 
verband houdende documenten 
herkenbaar moeten worden gemaakt; 
merkt op dat deze informatie vaak nog 
ontbreekt; roept de Commissie en de 
lidstaten op zich gezamenlijk en op 
consistente wijze in te zetten om het 
gebrek aan transparantie en overige 
problemen met betrekking tot “gold-
plating” aan te pakken, aangezien deze 
praktijk onnodige druk legt op burgers, 
bedrijven en besturen;
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Or. en

Amendement 39
Sandro Gozi, Pascal Durand, Maite Pagazaurtundúa, Sophia in 't Veld

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quinquies. bevestigt nogmaals dat het 
Hof van Justitie van de Europese Unie 
(HvJ-EU) de exclusieve bevoegdheid heeft 
om het EU-recht te interpreteren;

Or. en

Amendement 40
Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. wijst nogmaals op de noodzaak van 
volledige eerbiediging van de rol van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie, om 
een uniforme uitlegging en toepassing van 
het EU-recht in het kader van de brexit en 
de toekomstige betrekkingen met het VK te 
waarborgen.

7. wijst nogmaals op de noodzaak van 
volledige eerbiediging van de rol van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie, om 
een uniforme uitlegging en toepassing van 
het EU-recht te waarborgen, hetgeen 
betekent dat de uitspraken van het HvJ-
EU moeten prevaleren boven de 
rechtspraak van nationale rechtbanken, 
met inbegrip van grondwettelijke hoven; 
benadrukt deze noodzaak daarom ook in 
het kader van de brexit en de toekomstige 
betrekkingen met het VK.

Or. en

Amendement 41
László Trócsányi, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Loránt Vincze, Paulo Rangel, Rainer 
Wieland



PE658.930v01-00 26/27 AM\1215500NL.docx

NL

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. wijst nogmaals op de noodzaak van 
volledige eerbiediging van de rol van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie, om 
een uniforme uitlegging en toepassing van 
het EU-recht in het kader van de brexit en 
de toekomstige betrekkingen met het VK te 
waarborgen.

7. wijst nogmaals op de noodzaak van 
volledige eerbiediging van de rol van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie, om 
een uniforme uitlegging en toepassing van 
het EU-recht bij de uitvoering van het 
terugtrekkingsakkoord van het VK en met 
betrekking tot de toekomstige 
betrekkingen met het VK te waarborgen.

Or. en

Amendement 42
Pedro Silva Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. erkent en herinnert aan de rol van 
het Europees Hof van Justitie als de enige 
instelling die bevoegd is om uitspraak te 
doen over de geldigheid van handelingen 
van de EU-instellingen, teneinde zo de 
juiste interpretatie en toepassing van het 
EU-recht te waarborgen.

Or. en

Amendement 43
Sandro Gozi, Pascal Durand, Maite Pagazaurtundúa, Sophia in 't Veld

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. vraagt de Europese Commissie 
inbreukprocedures in te leiden zodra 
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lidstaten de fundamentele waarden zoals 
vervat in artikel 2 VEU niet toepassen of 
respecteren, met inbegrip van de 
rechtsstaat.

Or. en


