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5.12.2018 A8-0404/1 

Amendement  1 

Pál Csáky 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2017 

(2018/2104(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  9 bis. wijst erop dat verzoekschriften 

worden behandeld overeenkomstig 

artikel 227 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie, waarin 

wordt voorgeschreven dat iedere burger 

van de Unie, alsmede iedere natuurlijke of 

rechtspersoon met verblijfplaats of 

statutaire zetel in een lidstaat het recht 

heeft om een verzoekschrift tot het 

Europees Parlement te richten 

betreffende een onderwerp dat tot de 

werkterreinen van de Unie behoort; wijst 

erop dat de procedure voor de 

behandeling van verzoekschriften is 

vastgelegd in het Reglement van het 

Europees Parlement; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/2 

Amendement  2 

Pál Csáky 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2017 

(2018/2104(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. betreurt ten zeerste het feit dat de 

door burgers in hun verzoekschriften 

aangedragen problemen met de 

luchtkwaliteit in verschillende lidstaten 

worden verergerd door het gebruik van 

43 miljoen verontreinigende voertuigen 

met dieselmotoren die niet voldoen aan de 

EU-voorschriften inzake typegoedkeuring 

en de emissies van personenvoertuigen en 

lichte bedrijfsvoertuigen; 

Schrappen 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/3 

Amendement  3 

Pál Csáky 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2017 

(2018/2104(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

27. benadrukt hoe zowel in het kader 

van de openbare hoorzitting over het 

Europees burgerinitiatief getiteld 

"Verbied glyfosaat en bescherm mens en 

milieu tegen giftige 

gewasbeschermingsmiddelen" als bij de 

behandeling van verzoekschriften over 

hetzelfde onderwerp, is gebleken dat de op 

EU-niveau toegepaste procedures voor de 

goedkeuring van, onder meer, glyfosaat, 

genetisch gemodificeerde organismen en 

pesticiden, ondeugdelijk zijn door een 

gebrek aan onafhankelijkheid en 

onvoldoende transparantie en 

nauwkeurigheid bij het verzamelen en 

beoordelen van wetenschappelijk bewijs; 

Schrappen 

Or. en 

 

 


