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SUGGESTIES

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

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;

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;

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;

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; 

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;

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;

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. 


