
 

AM\1171323NL.docx  PE631.565v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

5.12.2018 A8-0404/4 

Amendement  4 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2017 

(2018/2104(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging J 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

J. overwegende dat actieve 

participatie alleen mogelijk is als er een 

democratisch en transparant proces is dat 

het Parlement en de Commissie 

verzoekschriften in staat stelt om hun werk 

burgervriendelijk en betekenisvol te 

maken; overwegende dat hiertoe moet 

worden gestreefd naar voortdurende 

verbetering in het contact met de indieners, 

waarbij, onder andere, nieuwe 

technologische ontwikkelingen moeten 

worden ingezet, alsook in het contact met 

andere bezorgde burgers en ingezetenen, 

zoals personen die de verzoekschriften 

steunen via het webportaal voor 

verzoekschriften; 

J. overwegende dat doeltreffendere 

actieve participatie van burgers alleen 

mogelijk is als onderdeel van een volledig 

democratisch bestuur op EU-niveau dat 

gericht is op de waarborging van volledige 

transparantie, doeltreffende bescherming 

van de grondrechten, rechtstreekse 

betrokkenheid van burgers in de 

besluitvorming en de nodige aandacht 

voor de zorgen van de burger in de 

politieke agenda van de EU; overwegende 
dat een volledig democratisch en 

transparant bestuur het Parlement en de 

Commissie verzoekschriften voorts in staat 

stelt om hun werk burgervriendelijker en 

betekenisvoller te maken; overwegende dat 

er behoefte is aan voortdurende 

verbetering in het contact met de indieners 

en met andere bezorgde burgers en 

ingezetenen, zoals personen die de 

verzoekschriften steunen, via het 

webportaal voor verzoekschriften, waarbij, 

onder andere, nieuwe technologische 

ontwikkelingen moeten worden gevolgd 

en ingezet; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/5 

Amendement  5 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2017 

(2018/2104(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging U 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

U. overwegende dat de Commissie 

verzoekschriften het Europees 

burgerinitiatief beschouwt als een 

belangrijk instrument van directe en 

participatieve democratie dat, indien het 

serieus wordt genomen, burgers de 

mogelijkheid moet bieden actief betrokken 

te zijn bij de vormgeving van Europees 

beleid en wetgeving; 

U. overwegende dat de Commissie 

verzoekschriften het Europees 

burgerinitiatief beschouwt als een 

belangrijk instrument van directe en 

participatieve democratie; overwegende 

dat een herziening van de huidige EU-

Verdragen noodzakelijk is om burgers de 

mogelijkheid te bieden actiever betrokken 

te zijn bij de vormgeving van Europees 

beleid en wetgeving en een wetgevende 

follow-up van de succesvolle Europese 

burgerinitiatieven te waarborgen; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/6 

Amendement  6 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2017 

(2018/2104(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. wijst erop dat verzoekschriften 

zowel een kans als een uitdaging voor het 

Parlement en andere EU-instellingen 

vormen om een rechtstreekse dialoog met 

EU-burgers en -ingezetenen in stand te 

houden, vooral als zij gevolgen 

ondervinden van de toepassing van EU-

wetgeving en een doeltreffend en efficiënt 

verhaalmechanisme zoeken; 

2. wijst erop dat verzoekschriften 

zowel een kans als een uitdaging voor het 

Parlement en andere EU-instellingen 

vormen om een rechtstreekse dialoog met 

EU-burgers en -ingezetenen in stand te 

houden, vooral als zij gevolgen 

ondervinden van de toepassing van EU-

wetgeving en een doeltreffend en efficiënt 

verhaalmechanisme zoeken; benadrukt dat 

de EU-instellingen en de lidstaten in het 

kader van hun respectieve bevoegdheden 

alles in het werk moeten stellen om tot een 

tijdige en effectieve oplossing te komen 

voor kwesties die door burgers via 

verzoekschriften aan de orde worden 

gesteld; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/7 

Amendement  7 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2017 

(2018/2104(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. benadrukt het belang van 

bewustmaking door middel van een 

permanent openbaar debat en bredere 

informatie over de daadwerkelijke 

bevoegdheden, de werking en de behoefte 

aan toekomstige verbeteringen van de EU, 

om ervoor te zorgen dat de burgers en 

ingezetenen goed op de hoogte zijn van de 

besluitvormingsniveaus zodat zij kunnen 

worden betrokken bij besprekingen over 

eventuele hervormingen en kan worden 

voorkomen dat "Brussel" overal de 

schuld van krijgt, zoals sommige 

onverantwoordelijke lidstaten plegen te 

doen; is van mening dat een breder publiek 

debat over de EU, evenals betere 

informatie en voorlichting en zorgvuldige 

berichtgeving, het aantal niet-

ontvankelijke verzoekschriften zou 

verminderen, aangezien burgers en 

ingezetenen beter op de hoogte zouden 

zijn van de bevoegdheden van de EU; 

merkt op dat het onderwerp van een niet-

ontvankelijk verzoekschrift een rol kan 

spelen bij de beleidsvorming, ook als het 

onderwerp buiten de werkingssfeer van de 

commissie valt; 

3. benadrukt het belang van een 

permanent openbaar debat en bredere 

informatie over de daadwerkelijke 

bevoegdheden, de werking en de toekomst 

van de EU, met het oog op bewustmaking 

in verband met de dringende noodzaak 

om op EU-niveau een volledig 

democratisch bestuur in te voeren dat 

volledige transparantie, doeltreffende 

bescherming van de grondrechten, 

rechtstreekse betrokkenheid van burgers 

in de besluitvorming en de nodige 

aandacht voor de zorgen van de burger in 

de politieke agenda van de EU waarborgt; 

is van mening dat burgers en ingezetenen 

rechtstreeks en actief moeten worden 

betrokken bij besprekingen en de 

besluitvorming over eventuele 

hervormingen; is van mening dat een 

breder publiek debat over de EU, evenals 

betere informatie en voorlichting en 

zorgvuldige berichtgeving het bewustzijn 

kunnen vergroten over het recht om een 

verzoekschrift in te dienen bij het 

Europees Parlement en tevens kunnen 

leiden tot een beter inzicht in de 

bevoegdheden van de EU en de 

problemen waarmee de EU te kampen 

heeft; merkt op dat het onderwerp van een 

niet-ontvankelijk verzoekschrift een rol 

kan spelen bij de beleidsvorming, ook als 
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het onderwerp buiten de werkingssfeer van 

de commissie valt; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/8 

Amendement  8 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2017 

(2018/2104(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

26. benadrukt dat het Europees 

burgerinitiatief zowel transparant als 

doeltreffend moet zijn om te kunnen 

dienen als een belangrijk instrument voor 

actief burgerschap en inspraak van het 

publiek; betreurt dat dit in het verleden niet 

is gebeurd en dat eerdere succesvolle 

initiatieven niet tot tastbare resultaten 

hebben geleid in de vorm van wetgeving; 

neemt nota van het voorstel van de 

Commissie voor de herziening van 

Verordening (EU) nr. 211/2011 over het 

Europees burgerinitiatief16, dat werd 

bekendgemaakt op 13 september 2017; 

benadrukt het meest recente succesvolle 

burgerinitiatief dat is ingediend, getiteld 

"Verbied glyfosaat en bescherm mens en 

milieu tegen giftige bestrijdingsmiddelen"; 

wijst op de openbare hoorzitting over dit 

initiatief in het Parlement op 

20 november 2017; verwacht een 

consequente reactie van de Commissie ten 

aanzien van de inhoud ervan; bevestigt 

dat de Commissie verzoekschriften heeft 

toegezegd proactief deel te nemen aan de 

organisatie van openbare hoorzittingen 

voor succesvolle initiatieven; verbindt zich 

ertoe om op institutioneel niveau prioriteit 

te verlenen aan de doeltreffendheid van dit 

participatieve proces en ervoor te zorgen 

dat voor passende wetgevende follow-up 

26. benadrukt dat het Europees 

burgerinitiatief zowel transparant als 

doeltreffend moet zijn; benadrukt dat een 

herziening van de bestaande EU-

Verdragen noodzakelijk is om ervoor te 

zorgen dat het Europees burgerinitiatief 
een belangrijk instrument wordt om actief 

burgerschap en inspraak van het publiek 

daadwerkelijk te bevorderen en tevens een 

wetgevende follow-up van de succesvolle 

Europese burgerinitiatieven te 

waarborgen; betreurt dat dit in het 

verleden niet is gebeurd en dat eerdere 

succesvolle initiatieven niet tot tastbare 

resultaten hebben geleid in de vorm van 

wetgeving; neemt nota van het voorstel van 

de Commissie voor de herziening van 

Verordening (EU) nr. 211/2011 over het 

Europees burgerinitiatief16, dat werd 

bekendgemaakt op 13 september 2017; 

benadrukt het meest recente succesvolle 

burgerinitiatief dat is ingediend, getiteld 

"Verbied glyfosaat en bescherm mens en 

milieu tegen giftige bestrijdingsmiddelen"; 

wijst op de openbare hoorzitting over dit 

initiatief in het Parlement op 

20 november 2017; betreurt ten zeerste dat 

de Commissie er niet in is geslaagd te 

zorgen voor een volledig transparante, 

onpartijdige en nauwkeurige vergaring, 

analyse en publicatie van de 
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wordt gezorgd; 

__________________________ 

16 PB L 65 van 11.3.2011, blz. 1. 

wetenschappelijke bewijzen die zijn 

gebruikt in de procedure die de verlenging 

van de vergunning voor glyfosaat tot 

gevolg heeft gehad; bevestigt dat de 

Commissie verzoekschriften heeft 

toegezegd proactief deel te nemen aan de 

organisatie van openbare hoorzittingen 

voor succesvolle initiatieven; verbindt zich 

ertoe om op institutioneel niveau prioriteit 

te verlenen aan de doeltreffendheid van dit 

participatieve proces en ervoor te zorgen 

dat voor passende wetgevende follow-up 

wordt gezorgd; 

__________________________ 

16 PB L 65 van 11.3.2011, blz. 1. 

Or. en 

 

 


