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7.12.2016 A8-0366/8 

Amendement  8 

Josep-Maria Terricabras 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Activiteiten van de Commissie verzoekschriften in 2015 

2016/2146(INI) 

Ontwerpresolutie 

Visum 8 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  – gezien zijn resolutie van 14 september 

2011 over het zevenentwintigste jaarlijkse 

verslag over de controle op de toepassing 

van het EU-recht (2009)1, en met name de 

paragrafen 1, 23 en 32 daarvan, 

1 PB C 51E van 22.2.2013, blz. 66. 

 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/9 

Amendement  9 

Josep-Maria Terricabras 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Activiteiten van de Commissie verzoekschriften in 2015 

2016/2146(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging Q 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

Q. overwegende dat de door burgers 

ingezonden verzoekschriften in 2015 

sneller en doeltreffender zijn behandeld, 

waarbij de correspondentie met de 

indieners sneller verliep; overwegende dat 

het secretariaat een opmerkenswaardige 

inspanning heeft geleverd om deze 

verbetering te bewerkstelligen; 

Q. overwegende dat de halvering van het 

aantal door burgers ingediende 

verzoekschriften in 2015 betekende dat de 

ontvangen verzoekschriften sneller en 

doeltreffender konden worden behandeld, 

waarbij de correspondentie met de 

indieners dus ook sneller verliep; 

overwegende dat het secretariaat eveneens 

een prijzenswaardige inspanning heeft 

geleverd om deze verbetering te 

bewerkstelligen; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/10 

Amendement  10 

Josep-Maria Terricabras 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Activiteiten van de Commissie verzoekschriften in 2015 

2016/2146(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging V 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

V. overwegende dat de burgers ook 

verzoekschriften over kwesties met 

betrekking tot rechtspraak en justitiële 

samenwerking hebben ingediend, en dat de 

Commissie naar aanleiding van een 

verzoekschrift een bilaterale dialoog met 

een lidstaat is gestart over diens 

beperkingen op naamswijzigingen na het 

huwelijk; 

V. overwegende dat de burgers ook 

verzoekschriften over kwesties met 

betrekking tot rechtspraak en justitiële 

samenwerking hebben ingediend, na het 

thema milieubescherming het op een na 

belangrijkste onderwerp wat het aantal 

verzoekschriften betreft (172, oftewel 

7,5 % van alle verzoekschriften); 

overwegende dat de Commissie naar 

aanleiding van een specifiek verzoekschrift 

een bilaterale dialoog met een lidstaat is 

gestart over diens beperkingen op 

naamswijzigingen na het huwelijk; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/11 

Amendement  11 

Josep-Maria Terricabras 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Activiteiten van de Commissie verzoekschriften in 2015 

2016/2146(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging AG 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

AG. overwegende dat nationale 

rechtbanken de primaire 

verantwoordelijkheid hebben om te 

waarborgen dat EU-wetgeving in de 

lidstaten deugdelijk ten uitvoer wordt 

gelegd; overwegende dat een prejustitiële 

beslissing van het Europees Hof van 

Justitie in dit verband een nuttig instrument 

voor nationale rechtsstelsels is; 

overwegende dat in sommige lidstaten 

weinig of helemaal geen gebruik is 

gemaakt van deze procedure; overwegende 

dat verzoekschriften een alternatieve en 

onafhankelijke manier zijn om informatie 

in te winnen en de naleving van EU-

wetgeving te controleren, en overwegende 

dat deze twee alternatieve procedures 

elkaar daarom niet zouden mogen 

uitsluiten; 

AG. overwegende dat nationale 

rechtbanken de primaire 

verantwoordelijkheid hebben om te 

waarborgen dat EU-wetgeving in de 

lidstaten deugdelijk ten uitvoer wordt 

gelegd; overwegende dat een prejustitiële 

beslissing van het Europees Hof van 

Justitie in dit verband een nuttig instrument 

voor nationale rechtsstelsels is; 

overwegende dat in sommige lidstaten 

weinig of helemaal geen gebruik is 

gemaakt van deze procedure; overwegende 

dat deze primaire verantwoordelijkheid 

niet mag uitsluiten dat de Commissie een 

proactievere rol op zich neemt, in haar 

hoedanigheid van hoedster van de 

Verdragen, als het gaat om het 

waarborgen van de naleving van de EU-

wetgeving; overwegende dat 

verzoekschriften een alternatieve en 

onafhankelijke manier zijn om informatie 

in te winnen en de naleving van EU-

wetgeving te controleren, en overwegende 

dat deze twee alternatieve procedures 

elkaar daarom niet zouden mogen 

uitsluiten; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/12 

Amendement  12 

Josep-Maria Terricabras 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Activiteiten van de Commissie verzoekschriften in 2015 

2016/2146(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  10 bis. is het oneens met de door de 

Commissie steeds vaker herhaalde 

interpretatie van het zevenentwintigste 

jaarlijkse verslag over de controle op de 

toepassing van het EU-recht (2009) dat zij 

gemachtigd zou zijn dossiers waarvoor 

nog geen officiële maatregelen in de 

richting van een inbreukprocedure zijn 

genomen, te sluiten, of actieve 

inbreukprocedures met betrekking tot bij 

nationale rechtbanken lopende 

rechtszaken op te schorten; bekrachtigt de 

oorspronkelijke gedachte in genoemd 

verslag dat de Commissie haar 

inspanningen om een consequente 

tenuitvoerlegging van EU-wetgeving te 

waarborgen, voor zover het in haar macht 

ligt zou moeten opvoeren en daarbij 

gebruik zou moeten maken van 

inbreukmechanismen, ongeacht de vraag 

of er op nationaal niveau rechtszaken 

lopen; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/13 

Amendement  13 

Josep-Maria Terricabras 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Activiteiten van de Commissie verzoekschriften in 2015 

2016/2146(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. acht het van essentieel belang dat de 

samenwerking met de nationale 

parlementen en hun bevoegde commissies, 

alsook met de regeringen van de lidstaten, 

wordt verbeterd, met name om ervoor te 

helpen zorgen dat het verzoekschrift door 

de bevoegde instanties wordt behandeld; 

vraagt nogmaals dat er een gestructureerde 

dialoog met de lidstaten wordt aangegaan 

in de vorm van regelmatige vergaderingen 

met de bevoegde parlementaire 

commissies; is ingenomen met het feit dat 

een delegatie van de 

verzoekschriftencommissie van de Duitse 

Bundestag aanwezig was bij de 

vergadering van de Commissie 

verzoekschriften van 4 mei 2015; pleit 

voor de aanwezigheid van 

vertegenwoordigers van de lidstaten en de 

betrokken plaatselijke en/of regionale 

autoriteiten tijdens de vergaderingen van 

de Commissie verzoekschriften; herhaalt 

dat het belangrijk is dat 

vertegenwoordigers van de Raad en de 

Commissie de vergaderingen en 

hoorzittingen van de Commissie 

verzoekschriften bijwonen; 

14. acht het van essentieel belang dat de 

samenwerking met de nationale 

parlementen en hun bevoegde commissies, 

alsook met de regeringen van de lidstaten, 

wordt verbeterd, met name om ervoor te 

helpen zorgen dat het verzoekschrift door 

de bevoegde instanties wordt behandeld; 

vraagt nogmaals dat er een gestructureerde 

dialoog met de lidstaten wordt aangegaan 

in de vorm van regelmatige vergaderingen 

met de bevoegde parlementaire 

commissies; is ingenomen met het feit dat 

een delegatie van de 

verzoekschriftencommissie van de Duitse 

Bundestag aanwezig was bij de 

vergadering van de Commissie 

verzoekschriften van 4 mei 2015; hoopt 

dat een dergelijke dialoog kan bijdragen 

tot loyale samenwerking bij het zoeken 

naar nuttige oplossingen voor bij 

herhaling voorgelegde gevallen, zoals de 

verzoekschriften over het Jugendamt; 
pleit voor de aanwezigheid van 

vertegenwoordigers van de lidstaten en de 

betrokken plaatselijke en/of regionale 

autoriteiten tijdens de vergaderingen van 

de Commissie verzoekschriften; herhaalt 

dat het belangrijk is dat 

vertegenwoordigers van de Raad en de 

Commissie de vergaderingen en 

hoorzittingen van de Commissie 
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Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/14 

Amendement  14 

Josep-Maria Terricabras 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Activiteiten van de Commissie verzoekschriften in 2015 

2016/2146(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. neemt kennis van de strikte en enge 

interpretatie door de Europese Commissie 

van artikel 51, lid 1, van het Handvest van 

de grondrechten, waarin onder meer wordt 

bepaald dat het Handvest uitsluitend tot de 

lidstaten is gericht "wanneer zij het recht 

van de Unie ten uitvoer brengen"; neemt 

ter kennis dat in artikel 51, lid 2, van het 

Handvest wordt bepaald dat het Handvest 

"het toepassingsgebied van het recht van de 

Unie niet verder [uitbreidt] dan de 

bevoegdheden van de Unie reiken"; vraagt 

dat het toepassingsgebied van het Handvest 

ruimer wordt geïnterpreteerd en dat de 

toepasselijkheid van dit artikel uiteindelijk 

bij toekomstige herzieningen van het 

Handvest en de Verdragen wordt 

herbeoordeeld; onderstreept dat niets de 

lidstaten ervan weerhoudt de bepalingen 

van het Handvest volledig toe te passen in 

hun nationale wetgeving om de 

grondrechten van hun burgers ook te 

beschermen wanneer het niet om de 

toepassing van het recht van de Unie gaat, 

en herinnert eraan dat zij ook door andere 

internationale verplichtingen gebonden 

zijn; 

18. neemt kennis van de strikte en enge 

interpretatie door de Europese Commissie 

van artikel 51, lid 1, van het Handvest van 

de grondrechten, waarin onder meer wordt 

bepaald dat het Handvest uitsluitend tot de 

lidstaten is gericht "wanneer zij het recht 

van de Unie ten uitvoer brengen"; neemt 

ter kennis dat in artikel 51, lid 2, van het 

Handvest wordt bepaald dat het Handvest 

"het toepassingsgebied van het recht van de 

Unie niet verder [uitbreidt] dan de 

bevoegdheden van de Unie reiken"; 

herinnert eraan dat de verwachtingen van 

de burgers vaak verder gaan dan het 

Handvest reikt en verzoekt de Commissie 

na te denken over een nieuwe aanpak die 

beter bij deze verwachtingen aansluit; 
vraagt dat het toepassingsgebied van het 

Handvest ruimer wordt geïnterpreteerd en 

dat de toepasselijkheid van dit artikel 

uiteindelijk bij toekomstige herzieningen 

van het Handvest en de Verdragen wordt 

herbeoordeeld; onderstreept dat niets de 

lidstaten ervan weerhoudt de bepalingen 

van het Handvest volledig toe te passen in 

hun nationale wetgeving om de 

grondrechten van hun burgers ook te 

beschermen wanneer het niet om de 

toepassing van het recht van de Unie gaat, 

en herinnert eraan dat zij ook door andere 

internationale verplichtingen gebonden 
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zijn; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/15 

Amendement  15 

Josep-Maria Terricabras 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Activiteiten van de Commissie verzoekschriften in 2015 

2016/2146(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  24 bis. betreurt de zeer restrictieve 

benadering van de Commissie in haar 

antwoorden op verzoekschriften in 

verband met verschillende aspecten van 

dierenwelzijn, wanneer het erom gaat 

haar verantwoordelijkheden krachtens 

artikel 13 VWEU te interpreteren; dringt 

er bij de Commissie op aan haar huidige 

benadering te herzien en verder te 

onderzoeken over welke rechtsgrondslag 

zij beschikt om een rol te spelen bij het 

garanderen van een betere bescherming 

van de dierenrechten in de hele EU; 

Or. en 

 

 


