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7.12.2016 A8-0366/3 

Amendement  3 

Pál Csáky  

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Activiteiten van de Commissie verzoekschriften in 2015 

2016/2146(INI) 

Ontwerpresolutie 

 Overweging D  

 

Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat in 2015 483 

verzoekschriften niet-ontvankelijk zijn 

verklaard en dat er nog steeds 

wijdverbreide verwarring bestaat over de 

werkterreinen van de EU, zoals blijkt uit 

het grote aantal ingediende niet-

ontvankelijke verzoekschriften (33,8 %); 

overwegende dat, om daar verandering in 

te brengen, de communicatie met de 

burgers moet worden gestimuleerd en 

verbeterd en de verschillende 

werkterreinen op Europees, nationaal en 

plaatselijk niveau aan hen moeten worden 

uitgelegd; 

D. overwegende dat in 2015 

483 verzoekschriften niet-ontvankelijk zijn 

verklaard en dat er nog steeds 

wijdverbreide verwarring bestaat over de 

werkterreinen van de EU, zoals blijkt uit 

het grote aantal ingediende niet-

ontvankelijke verzoekschriften (33,8 %); 

overwegende dat het vooral in het belang 

van de ontvankelijke en gegronde 

verzoekschriften is dat de Commissie 

verzoekschriften belast wordt met het 

onredelijk lang moeten behandelen van 

niet-ontvankelijke en ongegronde 

verzoekschriften; overwegende dat, om 

daar verandering in te brengen, de 

communicatie met de burgers moet worden 

gestimuleerd en verbeterd en de 

verschillende werkterreinen op Europees, 

nationaal en plaatselijk niveau aan hen 

moeten worden uitgelegd; 

Or. en 



 

AM\1112055NL.docx  PE596.602v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

7.12.2016 A8-0366/4 

Amendement  4 

 Pál Csáky  

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Activiteiten van de Commissie verzoekschriften in 2015 

2016/2146(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging S 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

S. overwegende dat er een specifieke 

procedure is aangenomen voor de 

behandeling van verzoekschriften die 

betrekking hebben op het welzijn van 

kinderen, en dat er op 17 september 2015 

een speciale werkgroep voor dit thema in 

het leven is geroepen waarbij Eleonora 

Evi tot voorzitter is verkozen; 

S. overwegende dat er een specifieke 

procedure is aangenomen voor de 

behandeling van verzoekschriften die 

betrekking hebben op het welzijn van 

kinderen, en dat er op 17 september 2015 

een speciale werkgroep voor dit thema in 

het leven is geroepen; overwegende dat 

elke werkgroep een duidelijk mandaat 

dient te hebben om tastbare resultaten te 

kunnen leveren en elke 

ongerechtvaardigde vertraging bij de 

behandeling van verzoekschriften te 

voorkomen; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/5 

Amendement  5 

 Pál Csáky  

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Activiteiten van de Commissie verzoekschriften in 2015 

2016/2146(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. benadrukt dat de Commissie 

verzoekschriften de kans en grote taak 

heeft om een betrouwbare en vruchtbare 

dialoog met de burgers aan te gaan, samen 

met de mogelijkheid om de EU-

instellingen dichter bij haar burgers te 

brengen; merkt op dat zij moet helpen 

participatieve democratie te bevorderen; is 

van mening dat het voor het realiseren van 

deze doelstelling van cruciaal belang is een 

passend antwoord op verzoekschriften te 

bieden, zowel wat de timing als wat de 

kwaliteit van het antwoord betreft; 

3. benadrukt dat de Commissie 

verzoekschriften de kans en grote taak 

heeft om een betrouwbare en vruchtbare 

dialoog met de burgers aan te gaan, samen 

met de mogelijkheid om de EU-

instellingen dichter bij haar burgers te 

brengen; merkt op dat zij moet helpen 

participatieve democratie te bevorderen; is 

van mening dat het voor het realiseren van 

deze doelstelling van cruciaal belang is een 

passend antwoord op verzoekschriften te 

bieden, zowel wat de timing als wat de 

kwaliteit van het antwoord betreft, dankzij 

een herziene administratieve procedure 

voor verzoekschriften die voorschrijft dat 

ontvankelijke verzoekschriften binnen 

negen maanden na ontvangst behandeld 

moeten worden en dat de indiener binnen 

diezelfde termijn geïnformeerd dient te 

worden; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/6 

Amendement  6 

 Pál Csáky  

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Activiteiten van de Commissie verzoekschriften in 2015 

2016/2146(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. herinnert eraan dat de nationaliteiten van 

de indieners gelijk en evenredig 

vertegenwoordigd moeten zijn in de 

openbare debatten van de commissie; om 

de Europese dimensie van de commissie te 

versterken, moet een correcte en billijke 

vertegenwoordiging van alle lidstaten in de 

openbare debatten van de commissie 

worden aangemoedigd; 

4. herinnert eraan dat de nationaliteiten van 

de indieners gelijk en evenredig 

vertegenwoordigd moeten zijn in de 

openbare debatten van de commissie; om 

de Europese dimensie van de commissie te 

versterken, moet een correcte en billijke 

vertegenwoordiging van alle lidstaten in de 

openbare debatten van de commissie 

worden aangemoedigd; benadrukt dat de 

Commissie verzoekschriften aan alle 

ontvankelijke verzoekschriften evenveel 

belang moet toekennen en ze alle even 

objectief moet behandelen; benadrukt dat 

verzoekschriften die verband houden met 

een verkiezingscampagne in een lidstaat 

niet volgens de spoedprocedure moeten 

worden behandeld en niet aan de agenda 

van de commissie moeten worden 

toegevoegd; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/7 

Amendement  7 

 Pál Csáky  

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Activiteiten van de Commissie verzoekschriften in 2015 

2016/2146(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. is verheugd over het feit dat de tijd die 

de behandeling van verzoekschriften in 

beslag neemt in 2015 is verminderd, maar 

wijst er wel op dat het secretariaat van de 

Commissie verzoekschriften onmiddellijk 

moet worden uitgerust met meer technische 

middelen en personeel om te waarborgen 

dat verzoekschriften behoorlijk worden 

onderzocht en dat de voor de behandeling 

ervan benodigde tijd verder wordt 

verminderd, terwijl de kwaliteit van de 

behandeling gegarandeerd blijft; 

7. is verheugd over het feit dat de tijd die 

de behandeling van verzoekschriften in 

beslag neemt in 2015 is verminderd, maar 

wijst er wel op dat het secretariaat van de 

Commissie verzoekschriften onmiddellijk 

moet worden uitgerust met meer technische 

middelen; verzoekt om digitalisering van 

de verzoekschriftenprocedure, met name 

door middel van de invoering van nieuwe 

informatie- en 

communicatietechnologieën om een 

doeltreffende en tijdige behandeling en 

een optimaal gebruik van menselijke 

hulpbronnen te waarborgen, 

onverminderd het recht van de burgers 

om verzoekschriften via de traditionele 

post in te dienen; 

Or. en 

 

 

 


