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7.12.2016 A8-0366/16 

Amendement  16 

Cecilia Wikström 

namens de ALDE-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 aanzienlijk is 

verminderd, dat er geen vertraging meer is 

bij het ontvankelijk verklaren, behandelen 

en verwerken van de verzoekschriften en 

dat het secretariaat van de Commissie 

verzoekschriften de ontvangen 

verzoekschriften tijdig behandelt, 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; 

Or. en 



 

AM\1112136NL.docx  PE596.602v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

7.12.2016 A8-0366/17 

Amendement  17 

Cecilia Wikström 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Activiteiten van de Commissie verzoekschriften in 2015 

2016/2146(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9.  stelt vast dat de Commissie 

deelneemt aan en zich inzet voor de 

verzoekschriftenprocedure en zo snel 

mogelijk reageert op de nieuwe 

verzoekschriften die het Parlement naar 

haar doorstuurt; wijst erop dat de 

antwoorden van de Commissie gewoonlijk 

gedetailleerd zijn en alle verzoekschriften 

betreffen die onder haar bevoegdheid 

vallen; herinnert eraan dat de Commissie 

echter in vele gevallen geen nieuwe 

elementen toevoegt aan de antwoorden op 

verzoekschriften ten aanzien waarvan om 

een herziening wordt gevraagd vanwege 

een wijziging van de status of context 

ervan; betreurt het dat de Commissie zich 

in sommige gevallen voornamelijk op 

procedurele aspecten concentreert en niet 

op de kern van de zaak ingaat; herinnert de 

Commissie eraan dat verzoekschriften 

waarin een mogelijke inbreuk op het EU-

recht aan de orde wordt gesteld, pas 

kunnen worden afgerond als de grondige 

analyse ervan is afgerond; merkt het 

engagement van de Commissie op om 

algemeen bevoegde ambtenaren naar de 

vergaderingen van de Commissie 

verzoekschriften te sturen, nu de kwaliteit 

van de algemene behandeling van 

verzoekschriften toeneemt, wanneer de 

Commissie tijdens de debatten wordt 

9.  is ingenomen met het feit dat de 

Commissie deelneemt aan en zich inzet 

voor de verzoekschriftenprocedure en zo 

snel mogelijk reageert op de nieuwe 

verzoekschriften die het Parlement naar 

haar doorstuurt; wijst erop dat de 

antwoorden van de Commissie gewoonlijk 

gedetailleerd zijn en alle verzoekschriften 

betreffen die onder haar bevoegdheid 

vallen; herinnert eraan dat de Commissie 

echter in vele gevallen geen nieuwe 

elementen toevoegt aan de antwoorden op 

verzoekschriften ten aanzien waarvan om 

een herziening wordt gevraagd vanwege 

een wijziging van de status of context 

ervan; betreurt het dat de Commissie zich 

in sommige gevallen voornamelijk op 

procedurele aspecten concentreert en niet 

op de kern van de zaak ingaat; herinnert de 

Commissie eraan dat verzoekschriften 

waarin een mogelijke inbreuk op het EU-

recht aan de orde wordt gesteld, pas 

kunnen worden afgerond als de grondige 

analyse ervan is afgerond; is verheugd 

over het engagement van de Commissie 

om algemeen bevoegde ambtenaren naar 

de vergaderingen van de Commissie 

verzoekschriften te sturen, nu de kwaliteit 

van de algemene behandeling van 

verzoekschriften toeneemt, wanneer de 

Commissie tijdens de debatten wordt 
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vertegenwoordigd door de hoogste 

geplaatste ambtenaren die beschikbaar zijn; 

betreurt het feit dat de antwoorden van de 

Commissie tijdens de 

commissievergaderingen meestal beperkt 

blijven tot de inhoud van het officiële 

antwoord dat aan de commissie is 

toegezonden en dat geen nieuwe of 

relevante informatie wordt verstrekt 

waarmee de aan de orde gestelde kwesties 

kunnen worden opgelost; merkt op dat met 

de schriftelijke antwoorden ernstig 

rekening wordt gehouden, net als met de 

uitleg die wordt verstrekt tijdens de door de 

Commissie verzoekschriften 

georganiseerde mondelinge debatten; 

vertegenwoordigd door de hoogste 

geplaatste ambtenaren die beschikbaar zijn; 

betreurt het feit dat de antwoorden van de 

Commissie tijdens de 

commissievergaderingen meestal beperkt 

blijven tot de inhoud van het officiële 

antwoord dat aan de commissie is 

toegezonden en dat geen nieuwe of 

relevante informatie wordt verstrekt 

waarmee de aan de orde gestelde kwesties 

kunnen worden opgelost; is ingenomen 

met het feit dat met de schriftelijke 

antwoorden ernstig rekening wordt 

gehouden, net als met de uitleg die wordt 

verstrekt tijdens de door de Commissie 

verzoekschriften georganiseerde 

mondelinge debatten; 

Or. en 

 

 


