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7.12.2017 A8-0387/14 

Amendement  14 

Peter Jahr, Cristian Dan Preda 

namens de PPE-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 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; 

M. overwegende dat elk verzoekschrift 

op efficiënte en transparante wijze moet 

worden behandeld en dat elke indiener het 

recht heeft om een antwoord te krijgen van 

de Commissie verzoekschriften 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 en 

volgens de duidelijk geformuleerde 

administratieve procedure voor 

verzoekschriften die in 2014 is ingevoerd 

en die uiteindelijk garandeert dat burgers 

binnen negen maanden een schriftelijk 

antwoord ontvangen; 

Or. en 
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7.12.2017 A8-0387/15 

Amendement  15 

Peter Jahr, Cristian Dan Preda 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0387/2017 

Notis Marias 

Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2016 

2017/2222(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging U bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 U bis. overwegende dat de werkgroepen 

in de Commissie verzoekschriften de taak 

hebben om een snelle en efficiënte 

verwerking van de verzoekschriften 

mogelijk te maken door bij de commissie 

verslag uit te brengen over de geboekte 

vorderingen; overwegende dat hun 

mandaat in dit verband zeer duidelijk en 

beperkt moet zijn wat betreft de 

doelstellingen en termijnen om het werk 

van de commissie niet te vertragen; 

Or. en 
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7.12.2017 A8-0387/16 

Amendement  16 

Peter Jahr, Cristian Dan Preda 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0387/2017 

Notis Marias 

Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2016 

2017/2222(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging AB (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

AB. overwegende dat de herziening van 

het Reglement van het Parlement (die in 

december 2016 door de plenaire 

vergadering is aangenomen) ook 

veranderingen en een verduidelijking van 

de verzoekschriftenprocedure inhoudt; 

Schrappen 

Or. en 
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7.12.2017 A8-0387/17 

Amendement  17 

Peter Jahr, Cristian Dan Preda 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0387/2017 

Notis Marias 

Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2016 

2017/2222(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 29 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

29. betreurt dat er geen 

noemenswaardige vooruitgang is geboekt 

in de zaak met betrekking tot het 

stemrecht van niet-ingezetenen in Estland 

en Letland naar aanleiding van 

verzoekschrift nr. 0747/2016; benadrukt 

dat onnodige vertragingen wantrouwen in 

de Europese instellingen kunnen wekken; 

Schrappen 

Or. en 

 

 


