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7.12.2016 A8-0366/1 

Amendement  1 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg  

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Activiteiten van de Commissie verzoekschriften in 2015 

2016/2146(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging AO  

 

Ontwerpresolutie Amendement 

AO.  overwegende dat ieder 

verzoekschrift zorgvuldig wordt 

beoordeeld en behandeld en dat iedere 

indiener het recht heeft om binnen een 

redelijke termijn een antwoord te 

ontvangen; 

AO.  overwegende dat ieder 

verzoekschrift zorgvuldig wordt 

beoordeeld en behandeld en dat iedere 

indiener het recht heeft om binnen een 

redelijke termijn een antwoord te 

ontvangen; overwegende dat elke indiener 

van een verzoekschrift geïnformeerd moet 

worden over de redenen waarom een 

verzoekschrift wordt afgesloten; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/2 

Amendement  2 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg  

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Activiteiten van de Commissie verzoekschriften in 2015 

2016/2146(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 34 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

34.  herinnert aan de maatregelen die 

nog nodig zijn om de resterende 

projectfasen van het webportaal voor 

verzoekschriften te voltooien, zodat de 

indieners in real time informatie over de 

status van hun verzoekschrift kunnen 

ontvangen en automatisch op de hoogte 

kunnen worden gebracht van 

veranderingen in de verwerkingsprocedure, 

zoals de ontvankelijkheidsverklaring, de 

ontvangst van een antwoord van de 

Commissie of de opname van hun 

verzoekschrift in de agenda van een 

commissievergadering met een 

webstreaminglink, waarbij de 

contactgegevens worden verstrekt van het 

secretariaat van de Commissie 

verzoekschriften voor duidelijke, directe 

informatie; onderstreept dat het webportaal 

voor de EU-burgers een cruciale 

informatiebron is, en dat daarom 

informatie over de levenscyclus van het 

verzoekschrift moet worden verstrekt; 

34.  herinnert aan de maatregelen die 

nog nodig zijn om de resterende 

projectfasen van het webportaal voor 

verzoekschriften te voltooien, zodat de 

indieners in real time informatie over de 

status van hun verzoekschrift kunnen 

ontvangen en automatisch op de hoogte 

kunnen worden gebracht van 

veranderingen in de verwerkingsprocedure, 

zoals de ontvankelijkheidsverklaring, de 

ontvangst van een antwoord van de 

Commissie of de opname van hun 

verzoekschrift in de agenda van een 

commissievergadering met een 

webstreaminglink, en hun op deze manier 

duidelijke, directe informatie wordt 
verstrekt door het secretariaat van de 

Commissie verzoekschriften; onderstreept 

dat het webportaal voor de EU-burgers een 

cruciale informatiebron is, en dat daarom 

informatie over de levenscyclus van het 

verzoekschrift moet worden verstrekt; 

Or. en 

 

 


