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SUGGESTIES

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

1. is van mening dat de Commissie de afgelopen jaren niet op constructieve of productieve 
wijze gebruik heeft gemaakt van het initiatiefrecht inzake wetgeving dat zij krachtens de 
Verdragen heeft, aangezien het aantal door de Commissie ingediende wetsvoorstellen 
de afgelopen tien jaar is afgenomen en de voorzitters van de Commissie hebben 
nagelaten hun politieke verantwoordelijkheden op zich te nemen; beveelt daarom ten 
zeerste aan dat de Commissie constitutionele zaken meer gebruikmaakt van de aan het 
Parlement bij de Verdragen toegekende bevoegdheden en nadenkt over een herziening 
van het Verdrag waarbij het Parlement een rechtstreeks initiatiefrecht inzake wetgeving 
wordt toegekend;

2. benadrukt dat de Europese Raad op grond van artikel 68 VWEU feitelijk beschikt over 
een initiatiefrecht wat betreft de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, waardoor er op 
dit gebied geen sprake is van een gelijk speelveld voor het Parlement en de Raad; wijst 
voorts op de invloed die de lidstaten in dit kader hebben omdat vertegenwoordigers van 
de lidstaten deel uitmaken van tal van adviesorganen van de Commissie;

3. is van mening dat het Parlement zou moeten beschikken over een versterkt rechtstreeks 
initiatiefrecht inzake wetgeving, omdat het Parlement de Europese burgers rechtstreeks 
vertegenwoordigt en tegenwicht moet bieden tegen het nastreven van puur nationale 
belangen; betreurt daarom dat deze kwestie meerdere malen is doorgeschoven naar een 
toekomstige Verdragsherziening;

4. betreurt ten zeerste dat slechts een derde van de wetgevingsinitiatiefprocedures en niet-
wetgevingsinitiatiefprocedures van het Parlement als succesvol kan worden beschouwd 
en dat de meeste sinds 2011 aangenomen initiatiefverslagen van wetgevende aard (INL-
verslagen) niet tot een positieve reactie van de Commissie hebben geleid1; betreurt 
tevens dat de termijn van drie maanden waarbinnen de Commissie moet reageren op een 
resolutie van het Parlement, zoals bepaald in paragraaf 16 van het kaderakkoord over de 
betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie van 20102, en 
de termijn van één jaar waarbinnen de Commissie een wetgevingsvoorstel moet 
indienen in reactie op een wetgevingsinitiatiefverslag, consequent niet worden 
nageleefd;

5. is van mening dat INL-verslagen met betrekking tot gebieden die vallen onder de 
gewone wetgevingsprocedure, met slechts één adressaat en werkbare voorstellen met 
realistische termijnen, succesvoller zullen zijn; beveelt daarom aan dat de Commissie 
constitutionele zaken de Commissie uitnodigt om te onderhandelen over een geringe 
verlenging van de betreffende termijnen en over mogelijkheden om eventuele 
organisatorische problemen in verband met de kaderovereenkomst van 2010 te helpen 

1 Studie “The European Parliament’s right of initiative”, Andreas Maurer, Jean Monnet-leerstoel voor Europese 
integratiestudies, Universiteit van Innsbruck, en Michael C. Wolf, Universiteit van Innsbruck, juli 2020, blz. 55 
en 57.
2 PB L 304 van 20.11.2010, blz. 47.
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oplossen, om op die manier de follow-up van resoluties van het Parlement door de 
Commissie te verbeteren; verwacht echter in ruil daarvoor dat de Commissie 
automatisch reageert op en automatisch uitvoering geeft aan INL-verslagen;

6. verzoekt de Commissie om als hoedster van de Verdragen haar taken uit te voeren en 
haar toezeggingen gestand te doen;

7. stelt zich op het standpunt dat in gevallen waarin de Commissie geen actie onderneemt 
naar aanleiding van een verzoek van het Parlement aan de Commissie om een 
wetgevingsvoorstel in te dienen met betrekking tot een beleidsterrein waarop de gewone 
wetgevingsprocedure van toepassing is, de met een meerderheid van stemmen 
aangenomen resolutie de grondslag moet vormen voor een door het Parlement zelf te 
initiëren wetgevingsprocedure;

8. is van mening dat als de Commissie geen wetgevingsvoorstel indient ondanks het feit 
dat het Parlement daarom heeft verzocht en nalaat de redenen daarvoor aan het 
Parlement mee te delen, zoals zij op grond van artikel 225 VWEU gehouden is te doen, 
dit aangemerkt dient te worden als een verzuim waartegen het Parlement 
overeenkomstig artikel 265 VWEU beroep kan instellen.


