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6.12.2017 A8-0387/1 

Amendement  1 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0387/2017 

Notis Marias 

Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2016 

2017/2222(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging J bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 J bis. overwegende dat het vergroten van 

de directe betrokkenheid van de burgers 

bij, en het verbeteren van de kwaliteit van 

de besluitvormingsprocessen op EU-

niveau alleen mogelijk zijn op basis van 

een democratisch bestuur dat volledige 

transparantie, doeltreffende bescherming 

van de grondrechten en opneming van de 

zorgen van de burgers op de politieke 

agenda van de EU kan garanderen; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/2 

Amendement  2 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0387/2017 

Notis Marias 

Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2016 

2017/2222(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging X 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

X. overwegende dat Emily O'Reilly, 

de Europese ombudsvrouw, haar 

jaarverslag voor 2015 aan de Commissie 

verzoekschriften heeft voorgesteld tijdens 

de vergadering van 20 juni 2016 en 

overwegende dat het jaarverslag van de 

Commissie verzoekschriften op zijn beurt 

gedeeltelijk gebaseerd is op het jaarverslag 

van de Ombudsman; 

X. overwegende dat Emily O'Reilly, 

de Europese ombudsvrouw, haar 

jaarverslag voor 2015 aan de Commissie 

verzoekschriften heeft voorgesteld tijdens 

de vergadering van 20 juni 2016, en dat 

hieruit bleek dat de meeste klachten bij de 

Ombudsman gingen over het gebrek aan 

transparantie en, meer in het bijzonder, 

de weigering van EU-instellingen om 

toegang tot documenten of informatie te 

verlenen; overwegende dat de 

Ombudsman voorts problemen heeft 

vastgesteld naar aanleiding waarvan de 

dienst actie wilde ondernemen, met name 

op het gebied van de doeltreffende 

bescherming van grondrechten, de 

transparantie van het 

besluitvormingsproces in de EU, de 

transparantie van lobbyactiviteiten en 

ethische kwesties met betrekking tot de 

functies van ex-commissarissen en het 

"draaideureffect"; overwegende dat het 

jaarverslag van de Commissie 

verzoekschriften op zijn beurt gedeeltelijk 

gebaseerd is op het jaarverslag van de 

Ombudsman; 

Or. en 



 

AM\1141404NL.docx  PE614.282v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

6.12.2017 A8-0387/3 

Amendement  3 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0387/2017 

Notis Marias 

Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2016 

2017/2222(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 2 bis. herinnert eraan dat 

verzoekschriften het Parlement en andere 

EU-instellingen in staat stellen om 

opnieuw aansluiting te vinden bij EU-

burgers die op verschillende 

bestuursniveaus de gevolgen ondervinden 

van de toepassing van het EU-recht; is 

van mening dat het vermogen om te 

zorgen voor volledige transparantie, 

directe betrokkenheid van de burgers, 

volledige bescherming van de 

grondrechten, een duidelijke verbetering 

van de wijze waarop de EU-instellingen 

reageren op en komen met oplossingen 

voor de problemen die door de burgers 

aan hen zijn voorgelegd, alsook een 

nauwere samenwerking van EU-

instellingen en andere EU-organen met 

nationale, regionale en plaatselijke 

overheden van cruciaal belang zijn om de 

democratische legitimiteit van en 

verantwoording binnen het 

besluitvormingsproces van de Unie te 

versterken; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/4 

Amendement  4 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0387/2017 

Notis Marias 

Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2016 

2017/2222(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. vraagt de Commissie om 

gedetailleerde statistieken te verstrekken 

over het aantal verzoekschriften dat heeft 

geleid tot het starten van een EU Pilot- of 

inbreukprocedure; vraagt daarnaast op de 

hoogte gehouden te worden van zaken in 

verband met lopende gerechtelijke en/of 

andere procedures en vraagt om, wanneer 

EU Pilot- en inbreukprocedures door 

toepassing van de jurisprudentie van het 

Hof van Justitie van de Europese Unie 

werden afgesloten, de documenten te 

ontvangen die in de loop van de procedures 

uitgewisseld werden, teneinde een 

gestructureerde dialoog te faciliteren en de 

tijd die nodig is voor geschillenbeslechting 

te beperken; verzoekt de Commissie deze 

verslagen te bespreken met de Commissie 

verzoekschriften en op proactieve wijze de 

ondervoorzitter die verantwoordelijk is 

voor vereenvoudiging en de toepassing van 

wetgeving hierbij te betrekken; 

14. vraagt de Commissie om 

gedetailleerde informatie te verstrekken 

over de verzoekschriften die hebben geleid 

tot het starten van een EU Pilot- of 

inbreukprocedure; vraagt de Commissie 

om volledig en tijdig toegang te verlenen 

tot documenten over lopende EU Pilot- of 

inbreukprocedures, teneinde het hoogste 

niveau van bescherming van de 

democratische rechten van de burgers te 

waarborgen; vraagt daarnaast om, 

wanneer EU Pilot- en inbreukprocedures 

door toepassing van de jurisprudentie van 

het Hof van Justitie van de Europese Unie 

werden afgesloten, de documenten te 

ontvangen die in de loop van de procedures 

uitgewisseld werden, teneinde een 

gestructureerde dialoog te faciliteren en de 

tijd die nodig is voor geschillenbeslechting 

te beperken; verzoekt de Commissie deze 

documenten en deze informatie te 

bespreken met de Commissie 

verzoekschriften en op proactieve wijze de 

ondervoorzitter die verantwoordelijk is 

voor vereenvoudiging en de toepassing van 

wetgeving hierbij te betrekken; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/5 

Amendement  5 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0387/2017 

Notis Marias 

Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2016 

2017/2222(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. wijst erop dat de commissie het 

Europese burgerinitiatief steunt; neemt 

nota van het voorstel van de Commissie 

om de verordening te herzien opdat zij een 

nog belangrijker instrument voor 

democratische participatie zou worden; 

betreurt dat de Commissie heeft verzuimd 

om terdege rekening te houden met de 

recente activiteiten in verband met een 

niet-wetgevende resolutie over het EBI, 

met name het advies van de Commissie 

verzoekschriften, en bijgevolg ook inbreuk 

pleegt op het interinstitutioneel akkoord; 

verzoekt de Commissie om rekening te 

houden met het advies van de Commissie 

verzoekschriften tijdens de komende 

wetgevingsprocedure, teneinde de EU-

burgers volledig en daadwerkelijk bij het 

besluitvormingsproces op EU-niveau te 

betrekken via het Europese 

burgerinitiatief; 

22. wijst erop dat de commissie het 

Europese burgerinitiatief steunt; neemt 

nota van het voorstel van de Commissie 

om de verordening te herzien; is van 

mening dat, om het belang van het 

Europese burgerinitiatief als instrument 

voor democratische participatie te 

vergroten, alle nodige maatregelen 

moeten worden genomen om ervoor te 

zorgen dat er een wetgevingsvoorstel 

wordt gepresenteerd voor elk geslaagd 

Europees burgerinitiatief; betreurt dat de 

Commissie heeft verzuimd om terdege 

rekening te houden met de recente 

activiteiten in verband met een niet-

wetgevende resolutie over het EBI, en 

bijgevolg ook inbreuk pleegt op het 

interinstitutioneel akkoord; verzoekt de 

Commissie om rekening te houden met de 

substantiële input van de Commissie 

verzoekschriften bij toekomstige 

activiteiten, teneinde de EU-burgers 

volledig en daadwerkelijk bij het 

besluitvormingsproces op EU-niveau te 

betrekken; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/6 

Amendement  6 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0387/2017 

Notis Marias 

Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2016 

2017/2222(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 22 bis. betreurt dat de Commissie niet op 

vastberaden wijze haar 

controlebevoegdheden heeft uitgeoefend 

om te voorkomen dat er vervuilende 

dieselvoertuigen op de interne markt 

worden gebracht die er sterk toe bijdragen 

dat de uitstoot van NO2 in de atmosfeer de 

grenswaarden overschrijdt en die niet 

blijken te voldoen aan de EU-normen op 

het gebied van typegoedkeuring en 

emissies van personenvoertuigen en lichte 

bedrijfsvoertuigen; herinnert eraan dat dit 

aspect integraal deel uitmaakt van de 

bezorgdheid van burgers die hun recht om 

verzoekschriften in te dienen hebben 

uitgeoefend om te vragen om de 

doeltreffende bescherming van de 

volksgezondheid, het milieu en de 

consumentenrechten; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/7 

Amendement  7 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0387/2017 

Notis Marias 

Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2016 

2017/2222(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 22 ter. onderstreept dat volledige 

transparantie en volledige toegang tot de 

documenten van de EU-instellingen voor 

de burgers de regel moet zijn teneinde het 

hoogste niveau van bescherming van de 

democratische rechten van de burgers te 

waarborgen; meent dat snel een wijziging 

van Verordening (EG) nr. 1049/2001 in 

deze richting moet worden voorgesteld; 

Or. en 

 

 


