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6.12.2017 A8-0387/9 

Amendement  9 

Margrete Auken 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0387/2017 

Notis Marias 

Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2016 

2017/2222(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging M 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

M. overwegende dat elk verzoekschrift 

zorgvuldig moet worden beoordeeld en 

behandeld en dat elke indiener het recht 

heeft om een antwoord te krijgen van de 

Commissie verzoekschriften waarin alle 

aangehaalde kwesties worden beantwoord, 

met volledige inachtneming van het recht 

op behoorlijk bestuur dat is vastgelegd in 

artikel 41 van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie; 

M. overwegende dat elk verzoekschrift 

zorgvuldig moet worden beoordeeld en 

behandeld en dat elke indiener het recht 

heeft om een eerste antwoord te krijgen 

van de Commissie verzoekschriften waarin 

alle aangehaalde kwesties worden 

beantwoord, met volledige inachtneming 

van het recht op behoorlijk bestuur dat is 

vastgelegd in artikel 41 van het Handvest 

van de grondrechten van de Europese 

Unie; overwegende dat er vaak nadere 

uitwisselingen en antwoorden nodig zijn 

naar aanleiding van de eerste beoordeling 

van verzoekschriften of dat er interactie 

met de Commissie en de nationale 

autoriteiten nodig is om verder te zoeken 

naar een oplossing; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/10 

Amendement  10 

Margrete Auken 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0387/2017 

Notis Marias 

Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2016 

2017/2222(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging N 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

N. overwegende dat in de criteria voor 

de ontvankelijkheid van verzoekschriften 

in overeenstemming met artikel 227 

VWEU en artikel 215 van het Reglement 

van het Parlement is bepaald dat 

verzoekschriften moeten voldoen aan de 

formele ontvankelijkheidsvoorwaarden, 

met andere woorden dat zij betrekking 

moeten hebben op een kwestie die binnen 

het kader van de werkzaamheden van de 

Europese Unie valt en indiener rechtstreeks 

aangaat, en dat indieners burger moeten 

zijn van de Europese Unie of er moeten 

verblijven; overwegende dat 459 

verzoekschriften niet ontvankelijk zijn 

verklaard omdat ze niet aan deze formele 

voorwaarden voldeden; 

N. overwegende dat in de criteria voor 

de ontvankelijkheid van verzoekschriften 

in overeenstemming met artikel 227 

VWEU en artikel 215 van het Reglement 

van het Parlement is bepaald dat 

verzoekschriften moeten voldoen aan de 

formele ontvankelijkheidsvoorwaarden, 

met andere woorden dat zij betrekking 

moeten hebben op een kwestie die binnen 

het kader van de werkzaamheden van de 

Europese Unie valt en indiener rechtstreeks 

aangaat, en dat indieners burger moeten 

zijn van de Europese Unie of er moeten 

verblijven; overwegende dat hieruit kan 

worden afgeleid dat deze werkzaamheden 

veel verdergaan dan de loutere 

samenvoeging van exclusieve EU-

bevoegdheden; overwegende dat 459 

verzoekschriften niet ontvankelijk zijn 

verklaard omdat ze niet aan deze formele 

voorwaarden voldeden;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/11 

Amendement  11 

Margrete Auken 

namens de Verts/ALE-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. is van oordeel dat 

onderzoeksmissies een cruciale 

bevoegdheid van de Commissie 

verzoekschriften zijn, waardoor zij zich tot 

dicht bij de burgers kan verplaatsen, naar 

de plaatsen waar hun bezorgdheden 

ontstaan, en dat deze missies binnen de 

commissie dus optimaal benut moeten 

worden; betreurt de annulering van 

geplande onderzoeksmissies en de als 

gevolg daarvan verloren gegane dagen 

van voorbereiding door het 

commissiesecretariaat; herinnert eraan 

dat dergelijke situaties vaak niet alleen 

gevolgen hebben op administratief of 

budgettair vlak, door de reeds gemaakte 

kosten met geld van belastingbetalers, 

maar ook een effect hebben op de 

perceptie van indieners, betrokken 

autoriteiten en andere burgers die bij de 

voorbereiding van deze bezoeken ter 

plaatse betrokken waren; is van oordeel 

dat dit het imago van de commissie, het 

Parlement en de EU-instellingen als 

geheel schaadt; stelt voor om de 

Commissie verzoekschriften meer 

flexibele regels voor in aanmerking 

komende data toe te kennen en haar in 

staat te stellen tijdiger ad-hocbeslissingen 

te nemen, zodat haar onderzoeksmissies 

niet systematisch overlappen met de 
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werkbezoeken van externe delegaties, 

waardoor het resultaat van deze missies 

en een voldoende aanwezigheid van de 

leden, zoals vereist, verzekerd zal zijn;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/12 

Amendement  12 

Margrete Auken 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0387/2017 

Notis Marias 

Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2016 

2017/2222(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. wijst erop dat in de ingediende 

verzoekschriften de meest uiteenlopende 

onderwerpen aan bod komen, van de 

interne markt, justitie, energie en vervoer 

tot grondrechten, gezondheid, milieurecht, 

handicaps en dierenwelzijn en de 

verschillende gevolgen van de brexit voor 

burgers; onderstreept de stijging van het 

aantal ontvangen verzoekschriften in 2016 

met 10 % (1 569 exemplaren) en verzoekt 

de Europese instellingen om de diensten 

die belast zijn met de verwerking van de 

verzoekschriften, met name het secretariaat 

van de Commissie verzoekschriften, van 

voldoende personeel te voorzien;  

25. wijst erop dat in de ingediende 

verzoekschriften de meest uiteenlopende 

onderwerpen aan bod komen, van de 

interne markt, justitie, energie en vervoer 

tot grondrechten, gezondheid, milieurecht, 

handicaps en dierenwelzijn en de 

verschillende gevolgen van de brexit voor 

burgers; onderstreept de stijging van het 

aantal ontvangen verzoekschriften in 2016 

met 10 % (1 569 exemplaren) en herhaalt 

zijn verzoek om de Europese instellingen 

om de diensten die belast zijn met de 

verwerking van de verzoekschriften, met 

name het secretariaat van de Commissie 

verzoekschriften, van voldoende personeel 

te voorzien, om het prestatievermogen van 

de commissie te vergroten; benadrukt dat 

dringend extra ambtenaren met ervaring 

aangeworven moeten worden;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/13 

Amendement  13 

Margrete Auken 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0387/2017 

Notis Marias 

Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2016 

2017/2222(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

26. dringt er bij de Commissie op aan 

uitgebreid te analyseren of de door de 

lidstaat uitgevoerde 

milieueffectbeoordelingen inzake de 

goedkeuring van de verwezenlijking van 

infrastructuurprojecten waarbij burgers 

door middel van verzoekschriften hebben 

gewezen op ernstige risico's voor de 

volksgezondheid en het milieu, voldoen 

aan het EU recht;  

26. dringt er bij de Commissie op aan 

uitgebreid te analyseren of de door de 

lidstaat uitgevoerde 

milieueffectbeoordelingen inzake de 

goedkeuring van de verwezenlijking van 

infrastructuurprojecten waarbij burgers 

door middel van verzoekschriften hebben 

gewezen op ernstige risico's voor de 

volksgezondheid en het milieu, voldoen 

aan het EU recht; dringt erop aan dat deze 

analyses en eventuele daaruit 

voortvloeiende acties door de Commissie 

proactief en op voorhand uitgevoerd 

moeten worden, om onomkeerbare schade 

aan het milieu te voorkomen, in lijn met 

het voorzorgsbeginsel;  

Or. en 

 

 


