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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de toepassing van het EU-recht in 2017, 2018 en 2019
(2019/2132(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), in het bijzonder de artikelen 2 
en 3,

– gezien het jaarlijkse verslag van de Commissie over de controle op de toepassing van 
het EU-recht voor de jaren 2017 en 2018 (COM(2018)0540 en COM(2019)0319),

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, de 
Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s 
getiteld “Versterking van de rechtsstaat binnen de Unie – Een blauwdruk voor actie” 
(COM(2019)0343),

– gezien zijn resolutie van 1 februari 2018 over controle op de toepassing van het EU-
recht in 2016,

– gezien de mededeling van de Commissie van 21 december 2016 getiteld “EU-
wetgeving: betere resultaten door betere toepassing” (COM(2016)8600),

– gezien de mededeling van de Commissie van 2 april 2012 getiteld “Tot modernisering 
van het beheer van betrekkingen met de klager inzake de toepassing van het recht van 
de Unie” (COM(2012)0154),

– gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 tussen het Europees Parlement, 
de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie over beter wetgeven,

– gezien het verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad op grond 
van artikel 10 van Kaderbesluit 2008/841/JBZ van de Raad van 24 oktober 2008 ter 
bestrijding van georganiseerde criminaliteit (COM(2016)0448),

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese 
Raad en de Raad getiteld “Negende verslag over de totstandbrenging van een echte en 
doeltreffende Veiligheidsunie” (COM(2017)0407),

– gezien Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 
2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het 
witwassen van geld of terrorismefinanciering (AML/CFT), tot wijziging van 
Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad, en tot 
intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en 
Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (vierde AML-richtlijn), en als gewijzigd bij 
Richtlijn 2018/843/EU van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot 
wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het 
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financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging 
van Richtlijn 2009/138/EG en Richtlijn 2013/36/EU (vijfde AML-richtlijn),

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien de adviezen van de Commissie constitutionele zaken en de Commissie 
verzoekschriften,

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A9-0000/2020),

A. overwegende dat de Commissie in 2016 prioriteiten heeft vastgesteld voor haar 
werkzaamheden in verband met inbreukzaken en klachten, waarbij de nadruk lag op de 
ernstigste schendingen van het EU-recht, en overwegende dat 2017 het eerste jaar was 
waarin deze nieuwe, meer gerichte aanpak door de Commissie werd toegepast;

B. overwegende dat de Europese wetgeving alleen doeltreffend is voor zover zij naar 
behoren wordt omgezet en toegepast in de nationale rechtsorde om een gelijk speelveld 
voor de burgers te waarborgen; 

C. overwegende dat inbreukprocedures het perverse effect hebben de burgers te laten 
opdraaien voor de kosten van de onvolledige omzetting of onjuiste toepassing van het 
Europees recht door de lidstaten; overwegende dat het wenselijk is nieuwe 
mechanismen in te voeren om de correcte toepassing van het EU-recht te waarborgen;

D. overwegende dat de informele zogeheten “EU Pilot”-procedures vaak inefficiënt zijn 
gebleken; 

E. overwegende dat eerbiediging van de rechtsstaat een voorwaarde is voor het garanderen 
van democratie en grondrechten; overwegende dat bescherming van de grondrechten en 
de burgerlijke vrijheden, onafhankelijke en onpartijdige rechtbanken, pluriformiteit en 
onafhankelijkheid van de media en bestrijding van corruptie en infiltratie van de 
georganiseerde misdaad in de legale economieën fundamentele voorwaarden zijn voor 
het garanderen van een gelijke behandeling voor de wet, de verdediging van de 
burgerrechten, het voorkomen van misbruik en het waarborgen van de aflegging van 
verantwoording door personen die de publieke zaak beheren;

F. overwegende dat Europol heeft vastgesteld dat tussen 0,7 en 1,28 % van het jaarlijkse 
bruto binnenlands product van de EU wordt gebruikt voor verdachte financiële 
activiteiten zoals het witwassen van geld met een illegale oorsprong; overwegende dat 
de Commissie inbreukprocedures heeft ingeleid tegen de meeste lidstaten wegens het 
niet correct omzetten van de vierde antiwitwasrichtlijn;

G. overwegende dat diverse lidstaten programma’s hebben ingevoerd die direct of indirect 
de verkoop omvatten van het burgerschap van de EU; overwegende dat er ernstige 
bezorgdheid is geuit over het illegale gebruik van deze programma’s, dat geleid heeft 
tot problemen in verband met de veiligheid, een gebrek aan transparantie en de 
facilitering van georganiseerde misdaad en het witwassen van geld;

H. overwegende dat volgens het verslag van de Commissie de mate van onderlinge 
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aanpassing van de nationale wetgevingen uit hoofde van Kaderbesluit 2008/841/JBZ 
van de Raad ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit1 op het punt van het leiden 
van of deelnemen aan een criminele organisatie onvoldoende is, voor zover wordt 
uitgegaan van één concept van een dergelijke organisatie; dat het kaderbesluit de 
lidstaten de ruimte laat om het begrip criminele organisatie niet te introduceren en het 
bestaande nationale strafrecht te blijven toepassen door zich te beroepen op algemene 
regels inzake de deelneming aan en de voorbereiding van specifieke strafbare feiten; dat 
dit kan leiden tot een toename van de verschillen bij de praktische tenuitvoerlegging van 
het kaderbesluit;

I. overwegende dat de zogeheten vluchtelingencrisis heeft aangetoond dat er dringend 
behoefte is aan een hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel en aan 
meer gedeelde verantwoordelijkheid van de lidstaten; overwegende dat de mechanismen 
voor verplichte noodherplaatsing van asielzoekers uit Italië en Griekenland inefficiënt 
zijn gebleken; overwegende dat de Commissie inbreukprocedures heeft ingeleid tegen 
de Tsjechische Republiek, Polen en Hongarije omdat zij hebben geweigerd gevolg te 
geven aan de herplaatsingsbesluiten; 

J. overwegende dat volgens de Schengengrenscode tijdelijke herinvoering van controles 
aan de binnengrenzen slechts is toegestaan in uitzonderlijke omstandigheden en als 
laatste redmiddel; overwegende dat veel lidstaten de regels hebben geschonden door de 
grenscontroles onnodig te verlengen; overwegende dat de Commissie het niet passend 
heeft geacht tegen deze staten inbreukprocedures in te leiden wegens schending van het 
EU-recht;

K. overwegende dat vrijheid, pluriformiteit en onafhankelijkheid van de media essentiële 
bestanddelen zijn van het recht op vrijheid van meningsuiting; overwegende dat de 
media een cruciale rol spelen in een democratische samenleving, zoals vastgesteld in het 
Handvest van de grondrechten van de EU en in het VEU; 

L. overwegende dat in artikel 191, lid 2, VWEU bepaald wordt dat de EU in haar 
milieubeleid streeft naar een hoog niveau van bescherming; overwegende dat in het 
Handvest van de grondrechten bepaald wordt dat een hoog niveau van 
milieubescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu deel moeten 
uitmaken van het beleid van de EU en gewaarborgd moeten worden overeenkomstig het 
beginsel van duurzame ontwikkeling;

1. is ingenomen met het jaarverslag van de Commissie over de toepassing van het EU-
recht voor de jaren 2017, 2018 en 2019, met inbegrip van verslagen per land; acht dit 
toezicht van cruciaal belang om risico’s voor de rechtsstaat te identificeren voordat zij 
een niveau kunnen bereiken waar een formele respons vereist is;

2. is ernstig bezorgd over de gebrekkige tenuitvoerlegging van de vierde 
antiwitwasrichtlijn door een groot aantal lidstaten; is ingenomen met de inleiding van 
inbreukprocedures; spoort de lidstaten ertoe aan de vierde antiwitwasrichtlijn correct 
om te zetten; merkt echter op dat het grote aantal lopende inbreukprocedures ook kan 

1 Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad op grond van artikel 10 van Kaderbesluit 
2008/841/JBZ van de Raad van 24 oktober 2008 ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit.
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wijzen op een tekortkoming in de wetgeving zelf;

3. spreekt zijn bezorgdheid uit over de gevolgen van een aantal onlangs goedgekeurde 
investerings- en burgerschapsprogramma’s van diverse EU-lidstaten, waaronder 
Bulgarije, Cyprus en Malta; verzoekt de Commissie wetgeving in te voeren om 
dergelijke praktijken te verbieden;

4. betreurt het feit dat de Europese wetgeving niet geschikt en niet toereikend is voor het 
bestrijden van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad; verzoekt de Commissie 
toezicht te blijven houden op de correcte omzetting van het kaderbesluit ter bestrijding 
van georganiseerde criminaliteit door gebruik te maken van de bevoegdheden die haar 
door de Verdragen zijn verleend om de wetgeving te handhaven; verzoekt de 
Commissie in het licht van artikel 83 VWEU het kaderbesluit te herzien om de erin 
opgenomen strafbare feiten aan te passen door specifiek de nadruk te leggen op het 
grensoverschrijdende karakter van criminele organisaties, zoals herhaaldelijk benadrukt 
in de verslagen van de bevoegde Europese agentschappen, en om de toepasselijke 
straffen aan te scherpen, zodat ook het strafbare feit van een criminele organisatie erin 
wordt opgenomen, rekening houdend, op basis van het maffia-model, met het vermogen 
tot intimidatie en met de stabiliteit van het criminele project die inherent is aan de 
verenigingsband en aan de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de openbare 
instellingen; is in verband hiermee van mening dat het ook wenselijk zou zijn om te 
beschikken over algemene Europese wetgeving inzake de bescherming van personen 
die besluiten samen te werken met het gerecht;

5. benadrukt het feit dat het belangrijk is over wetgeving te beschikken die de 
rechtshandhavingsinstanties in staat stelt illegale vermogensbestanddelen doeltreffend 
aan te pakken om te voorkomen dat criminelen kunnen profiteren van de opbrengsten 
van hun misdrijven door ze in de legale economie te brengen of ze te gebruiken voor het 
financieren van andere criminele activiteiten; merkt op dat de Europese wetgeving op 
dit gebied tekortschiet, ondanks de aanstaande inwerkingtreding van Verordening (EG) 
nr. 2018/1805, en verzoekt de Commissie alle relevante wetgeving inzake de bevriezing 
en confiscatie van hulpmiddelen en opbrengsten van misdrijven in de EU te herzien, 
met bijzondere aandacht voor de aspecten in verband met inbeslagneming en confiscatie 
van opbrengsten van misdrijven, zelfs bij gebrek aan een definitieve veroordeling, en 
het beheer van deze opbrengsten, waarvoor een toereikend uniform rechtskader op 
Europees niveau nog steeds ontbreekt;

6. benadrukt dat het Europees belastingmodel dringend opnieuw moet worden 
gedefinieerd om oneerlijke concurrentie tussen de lidstaten en de toename van het 
aantal zogeheten belastingparadijzen te beperken; is van mening dat eerlijke 
belastingheffing en een vastberaden strijd tegen belastingfraude, belastingontduiking, 
agressieve fiscale planning en het witwassen van geld een centrale rol moeten spelen in 
het EU-beleid; verzoekt de EU de omschakeling van de lidstaten te ondersteunen naar 
een belastingstelsel dat verenigbaar is met haar rechtskader en de geest van de 
Verdragen; 

7. betreurt het feit dat de Commissie niet heeft besloten inbreukprocedures in te leiden 
tegen de lidstaten die de Schengenregels hebben geschonden;
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8. betreurt het feit dat de lidstaten hun toezeggingen niet zijn nagekomen op het gebied 
van solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid bij de herplaatsing van asielzoekers;

9. dringt er bij de lidstaten op aan de Europese wetgeving inzake justitiële en politiële 
samenwerking om te zetten, met name wat de uitwisseling van gegevens en informatie 
betreft; merkt op dat de Commissie in 2019 inbreukprocedures aanhangig heeft gemaakt 
wegens niet-mededeling van maatregelen ter omzetting van de richtlijn 
persoonsgegevens van passagiers (Spanje, Nederland en Finland) en de richtlijn inzake 
terrorismebestrijding (Griekenland en Luxemburg);

10. verzoekt de EU-instellingen om bij al hun beslissingen, activiteiten en maatregelen te 
zorgen voor de volledige tenuitvoerlegging van het EU-Handvest van de grondrechten, 
om ten volle de pluriformiteit en vrijheid van de media te garanderen; spreekt zijn 
bezorgdheid uit over de toestand van de media in de EU; betreurt alle praktijken die 
gericht zijn op het intimideren of bedreigen van journalisten, met inbegrip van 
“roekeloze claims”; acht het wenselijk dat de Commissie optreedt om te voorzien in 
ontmoedigende maatregelen ter voorkoming van misbruik van het rechtsinstrument voor 
het intimideren of schaden van journalisten;

11. spreekt zijn bezorgdheid uit over de ernstige tekortkomingen die zijn vastgesteld bij de 
toepassing van de EU-milieuwetgeving, met name met betrekking tot afvalbeheer en -
verwijdering, de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen, de ontoereikende behandeling 
van stedelijk afvalwater en luchtvervuiling; verzoekt de Commissie juridische stappen 
te ondernemen om te zorgen voor een snelle, volledige en correcte omzetting van alle 
EU-milieurichtlijnen in al haar lidstaten, overeenkomstig de prioriteiten die zijn bepaald 
in de mededeling “EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing”;

12. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
het Comité van de regio's, het Europees Economisch en Sociaal Comité en de nationale 
parlementen. 


