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SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 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 haar initiatiefrecht inzake wetgeving; is van mening 
dat ook het frequente gebruik van herschikkingsprocedures en het ontbreken van 
behoorlijke effectbeoordelingen niet constructief of productief is geweest; 

2. beveelt daarom ten zeerste aan dat er meer gebruik wordt gemaakt van de 
bevoegdheden van het Parlement uit hoofde van de Verdragen en dat er nagedacht 
wordt over een Verdragsherziening waarbij het Parlement een versterkt rechtstreeks 
initiatiefrecht inzake wetgeving wordt toegekend, omdat het Parlement de Europese 
burgers rechtstreeks vertegenwoordigt en tegenwicht moet bieden tegen het nastreven 
van puur nationale belangen; betreurt dat deze kwestie meerdere malen is 
doorgeschoven naar een toekomstige Verdragsherziening;

3. benadrukt dat de Europese Raad bij de vaststelling van de strategische richtsnoeren van 
de wetgevende en operationele programmering in de ruimte van vrijheid, veiligheid en 
recht feitelijk beschikt over een initiatiefrecht, 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;

4. acht het buitengewoon betreurenswaardig 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 waarbinnen de 
Commissie moet reageren op een resolutie van het Parlement en de termijn waarbinnen 
de Commissie wetgevingsvoorstellen moet indienen consequent niet worden nageleefd; 
verwacht dat de Commissie automatisch reageert op en automatisch uitvoering geeft aan 
INL-verslagen, zoals door de huidige Commissie ook is toegezegd;

5. betreurt dat er nog altijd niet naar behoren is gereageerd op het initiatief van het 
Parlement betreffende de instelling van een “EU-mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten”; herhaalt zijn verzoek aan de Commissie en de Raad om 
onverwijld in onderhandeling te treden met het Parlement over het interinstitutioneel 
akkoord;

6. wijst nogmaals op zijn met redenen omkleed voorstel over het bestaan van een duidelijk 
gevaar voor een ernstige schending door Hongarije van de waarden waarop de Unie 
berust; spreekt nogmaals zijn diepe bezorgdheid uit over het feit dat de 

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.
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standaardregelingen voor hoorzittingen geen gelijke behandeling waarborgen voor 
enerzijds het Parlement en anderzijds de Commissie en een derde van de lidstaten als 
het gaat om de indiening van een met redenen omkleed voorstel en de toegang tot 
informatie; betreurt dat de hoorzittingen nog niet hebben geleid tot significante 
vooruitgang bij de aanpak van situaties waarin sprake is van een duidelijk gevaar voor 
een ernstige schending van waarden; wijst erop dat het feit dat de Raad niet op 
doeltreffende wijze toepassing geeft aan artikel 7 VEU de integriteit van de 
gemeenschappelijke Europese waarden, het wederzijds vertrouwen en de 
geloofwaardigheid van de Unie als geheel nog altijd ondermijnt.


