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6.2.2019 A8-0024/1

Amendement 1
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
namens de EFDD-Fractie

Verslag A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2018
(2018/2280(INI))

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het recht van 
burgers om een verzoekschrift in te 
dienen ervoor zorgt dat het Europees 
Parlement beter kan inspelen op de 
behoeften van de burgers en ingezetenen 
van de Europese Unie;

B. overwegende dat het petitierecht 
moet worden verbeterd om de aandacht 
van het Europees Parlement voor burgers 
en ingezetenen van de Europese Unie uit 
te breiden, de volledige bescherming van 
hun grondrechten te waarborgen en 
doeltreffende oplossingen aan te reiken 
voor alle kwesties die in verzoekschriften 
aan de orde worden gesteld;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/2

Amendement 2
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
namens de EFDD-Fractie

Verslag A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2018
(2018/2280(INI))

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat elk verzoekschrift 
zorgvuldig wordt beoordeeld en behandeld; 
overwegende dat elke indiener het recht 
heeft om binnen een redelijke termijn in 
zijn eigen taal of in de taal waarin het 
verzoekschrift is gesteld een antwoord en 
informatie over het door de Commissie 
verzoekschriften genomen 
ontvankelijkheidsbesluit te ontvangen;

C. overwegende dat elk verzoekschrift 
zorgvuldig moet worden beoordeeld en 
behandeld; overwegende dat elke indiener 
het recht heeft onverwijld en in hun eigen 
taal of de taal die in het verzoekschrift is 
gebruikt een uitgebreid antwoord en 
informatie te ontvangen over het besluit 
inzake ontvankelijkheid dat is genomen 
door de Commissie verzoekschriften en 
over de acties die zij heeft genomen ten 
aanzien van de behandeling en follow-up 
van het verzoekschrift; overwegende dat 
de wijze waarop indieners de afhandeling 
van hun verzoekschrift ervaren zeer 
bepalend is voor hun perceptie van de 
EU-instellingen en van de eerbiediging, 
door de instellingen, van het in het 
Unierecht verankerde recht om 
verzoekschriften in te dienen;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/3

Amendement 3
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
namens de EFDD-Fractie

Verslag A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2018
(2018/2280(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op de mogelijkheden die 
verzoekschriften het Europees Parlement 
en andere EU-instellingen bieden om met 
EU-burgers die worden geraakt door de 
toepassing van het EU-recht in dialoog te 
treden; vindt het belangrijk dat de 
samenwerking van EU-instellingen en -
organen met nationale, regionale en lokale 
autoriteiten aangaande kwesties met 
betrekking tot de toepassing van het EU-
recht bevorderd wordt; verzoekt de EU-
instellingen en de lidstaten om het recht 
van burgers om een verzoekschrift in te 
dienen meer onder de aandacht te brengen, 
en om meer voorlichting te geven over de 
bevoegdheden van de EU en de 
mogelijkheden die het Europees Parlement 
heeft om via de behandeling van 
verzoekschriften bepaalde problemen op te 
lossen;

2. wijst op de mogelijkheden die 
verzoekschriften het Europees Parlement 
en andere EU-instellingen bieden om met 
EU-burgers die worden geraakt door de 
toepassing van het EU-recht in dialoog te 
treden; onderstreept de noodzaak om de 
samenwerking te bevorderen tussen de 
EU-instellingen en -organen enerzijds en 
nationale, regionale en lokale autoriteiten 
anderzijds aangaande kwesties met 
betrekking tot tekortkomingen, 
tegenstrijdigheden en mazen in het EU-
recht en in de uitvoering hiervan, 
teneinde de economische, sociale en 
culturele rechten van alle burgers volledig 
en effectief te beschermen; verzoekt de 
EU-instellingen en de lidstaten om het 
recht van burgers om een verzoekschrift in 
te dienen meer onder de aandacht te 
brengen, en om meer voorlichting te geven 
over de bevoegdheden van de EU en de 
mogelijkheden die het Europees Parlement 
heeft om via de behandeling van 
verzoekschriften bepaalde problemen op te 
lossen;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/4

Amendement 4
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
namens de EFDD-Fractie

Verslag A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2018
(2018/2280(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. benadrukt de noodzaak om een 
volledig democratisch EU-bestuur in te 
voeren, alsook strengere ethische regels 
binnen de instellingen, organen en 
instanties van de EU, teneinde te voorzien 
in een oplossing voor het gebrek aan 
transparantie in het EU-
besluitvormingsproces, 
belangenconflicten en alle ethische 
kwesties die het wetgevingsproces op EU-
niveau met betrekking tot de door 
indieners aan de orde gestelde kwesties 
beïnvloeden;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/5

Amendement 5
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
namens de EFDD-Fractie

Verslag A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2018
(2018/2280(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. herinnert aan vier openbare 
hoorzittingen over verschillende 
onderwerpen, te weten de gezamenlijke 
hoorzitting met de Commissie burgerlijke 
vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
en de Commissie werkgelegenheid en 
sociale zaken van 1 februari 2018 over de 
rechten van burgers na de brexit, de 
gezamenlijke hoorzitting met de 
Commissie constitutionele zaken van 
21 februari 2018 over het Europees 
burgerinitiatief en de herziening van de 
verordening, en de gezamenlijke 
hoorzitting met de Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid van 22 maart 2018 over 
de gevolgen van hormoonontregelende 
stoffen voor de gezondheid en de 
hoorzitting van 9 oktober 2018 over de 
rechten van personen met een handicap; 
herinnert de commissieleden aan het 
belang van het bijwonen van openbare 
hoorzittingen die door de commissie 
worden aangevraagd en georganiseerd; 
verzoekt het verzoekschriftennetwerk om 
voorstellen in te dienen voor specifieke 
openbare hoorzittingen en om onderwerpen 
voor te dragen voor studies en resoluties 
van het Europees Parlement, om op die 
manier een koppeling te realiseren tussen 
lopende wetgevingswerkzaamheden en de 

8. herinnert aan vier openbare 
hoorzittingen over verschillende 
onderwerpen, te weten de gezamenlijke 
hoorzitting met de Commissie burgerlijke 
vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
en de Commissie werkgelegenheid en 
sociale zaken van 1 februari 2018 over de 
rechten van burgers na de brexit, de 
gezamenlijke hoorzitting met de 
Commissie constitutionele zaken van 
21 februari 2018 over het Europees 
burgerinitiatief en de herziening van de 
verordening, en de gezamenlijke 
hoorzitting met de Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid van 22 maart 2018 over 
de gevolgen van hormoonontregelende 
stoffen voor de gezondheid en de 
hoorzitting van 9 oktober 2018 over de 
rechten van personen met een handicap; 
herinnert de commissieleden aan het 
belang van het bijwonen van openbare 
hoorzittingen die door de commissie 
worden aangevraagd en georganiseerd; is 
ingenomen met de door de Commissie 
verzoekschriften voorgestelde specifieke 
openbare hoorzittingen en onderwerpen 
voor studies en resoluties van het Europees 
Parlement, waarmee een koppeling is 
gerealiseerd tussen lopende 
wetgevingswerkzaamheden en de politieke 
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politieke controle door het Parlement en 
verzoekschriften waarin de Europese 
burgers de voor hen belangrijke kwesties 
onder de aandacht brengen; benadrukt dat 
het verzoekschriftennetwerk het passende 
forum is voor het voorstellen van 
gemeenschappelijke initiatieven inzake de 
behandeling van verzoekschriften, die het 
Europees Parlement in staat stellen de 
door Europese burgers ingediende 
verzoekschriften naar behoren te 
behandelen;

controle door het Parlement en waarmee 
kwesties die belangrijk zijn voor de 
Europese burgers onder de aandacht zijn 
gebracht; benadrukt dat de Commissie 
verzoekschriften versterkt moet worden en 
de mogelijkheid moet krijgen om meer 
initiatieven voor te stellen, zodat het 
Parlement meer kan doen om de 
problemen die Europese burgers 
verwoorden in hun verzoekschriften aan 
te pakken;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/6

Amendement 6
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
namens de EFDD-Fractie

Verslag A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2018
(2018/2280(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verwacht dat het 
verzoekschriftennetwerk ertoe kan 
bijdragen dat de Commissie 
verzoekschriften meer zichtbaarheid krijgt 
en in het kader van de werkzaamheden van 
de andere commissies een belangrijker rol 
gaat spelen, zodat er bij 
wetgevingswerkzaamheden meer rekening 
gehouden wordt met verzoekschriften; 
herhaalt van mening te zijn dat 
vergaderingen van het 
verzoekschriftennetwerk van essentieel 
belang zijn voor het versterken van de 
samenwerking tussen de parlementaire 
commissies door middel van de 
uitwisseling van informatie en het delen 
van beste praktijken tussen de leden van 
het netwerk;

11. is van mening dat de Commissie 
verzoekschriften meer zichtbaarheid moet 
krijgen en in het kader van de 
werkzaamheden van de andere commissies 
een belangrijker rol moet gaan spelen, 
zodat er bij wetgevingswerkzaamheden 
meer rekening gehouden wordt met 
verzoekschriften; herhaalt van mening te 
zijn dat de Commissie verzoekschriften 
een centrale rol moet spelen bij het 
versterken van de samenwerking tussen de 
parlementaire commissies door onder meer 
een doeltreffender uitwisseling van 
informatie en beste praktijken te 
bevorderen teneinde de ontvankelijkheid 
van het Parlement voor alle kwesties die in 
verzoekschriften worden aangekaart, te 
vergroten;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/7

Amendement 7
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
namens de EFDD-Fractie

Verslag A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2018
(2018/2280(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. vestigt de aandacht op de namens 
de commissie in de voltallige vergadering 
overeenkomstig artikel 128, lid 5, of artikel 
216, lid 2, van het Reglement aangenomen 
ontwerpresoluties, in het bijzonder de 
ontwerpresolutie over de bescherming en 
non-discriminatie ten aanzien van 
minderheden in de EU-lidstaten1, de 
ontwerpresolutie over het reageren op 
verzoekschriften over de aanpak van 
onzekere arbeidsomstandigheden en het 
misbruik van arbeidsovereenkomsten voor 
bepaalde tijd2, de ontwerpresolutie over de 
nadelige gevolgen van de Amerikaanse 
Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA) voor EU-burgers en met name 
"accidental Americans"3 en over de rol van 
het Duitse bureau voor jeugdzorg 
(Jugendamt) in grensoverschrijdende 
familiegeschillen4;

_________________
1 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0032.
2 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0242.
3 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0316.
4 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0476.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)  

 

 

 

 

 

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/8

Amendement 8
Eleonora Evi, Rosa D’Amato
namens de EFDD-Fractie

Verslag A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2018
(2018/2280(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. wijst erop dat de Commissie 
verzoekschriften in het kader van de week 
van de mensenrechten die door het 
Parlement werd georganiseerd, diverse 
verzoekschriften met betrekking tot 
mensenrechtenkwesties heeft behandeld en 
een geactualiseerde studie heeft 
gepresenteerd over de richtlijn inzake 
hulpverlening en de criminalisering van 
humanitaire bijstand aan irreguliere 
migranten; verzoekt de Commissie om een 
voorstel te doen tot wijziging van artikel 1, 
lid 2, van Richtlijn 2002/90/EG van de 
Raad van 28 november 2002 tot 
omschrijving van hulpverlening bij 
illegale binnenkomst, illegale doortocht 
en illegaal verblijf12, in die zin dat 
lidstaten geen sancties mogen opleggen 
voor het verlenen van humanitaire 
bijstand in gevallen van binnenkomst, 
doortocht of verblijf;

20. wijst erop dat de Commissie 
verzoekschriften in het kader van de week 
van de mensenrechten die door het 
Parlement werd georganiseerd, diverse 
verzoekschriften met betrekking tot 
mensenrechtenkwesties heeft behandeld en 
een geactualiseerde studie heeft 
gepresenteerd over de richtlijn inzake 
hulpverlening en de criminalisering van 
humanitaire bijstand aan irreguliere 
migranten; verzoekt de Commissie een 
doeltreffende en duurzame EU-strategie 
inzake migratie voor te stellen gericht op 
het verbeteren van legale en veilige routes 
naar de EU, de automatische en 
verplichte hervestiging van asielzoekers in 
alle lidstaten, en het verbeteren van de 
samenwerking tussen alle lidstaten, om de 
ernstige economische en sociale 
problemen waarmee de landen van 
herkomst van migranten te kampen 
hebben doeltreffender aan te pakken en 
ervoor te zorgen dat migranten niet 
gedwongen worden om te proberen elders 
een beter bestaan op te bouwen door 
middel van irreguliere migratie;

_________________
12 PB L 328 van 5.12.2002, blz. 17.

_________________

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/9

Amendement 9
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
namens de EFDD-Fractie

Verslag A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2018
(2018/2280(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is ervan overtuigd dat het 
secretariaat van de Commissie 
verzoekschriften verzoekschriften op 
doeltreffende wijze en uiterst zorgvuldig 
behandelt, in overeenstemming met de 
richtsnoeren van de commissie en de 
procedure voor de behandeling van 
verzoekschriften door de administratie 
van het Europees Parlement; dringt aan 
op verdere verbeteringen op het gebied van 
de behandeling van verzoekschriften, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
laatste technologische ontwikkelingen, 
zodat de hele procedure duidelijker en 
transparanter wordt voor de Europese 
burgers;

21. is ervan overtuigd dat het 
secretariaat van de Commissie 
verzoekschriften moet worden voorzien 
van de noodzakelijke middelen om 
verzoekschriften op efficiëntere wijze en 
met grotere zorg te behandelen volgens de 
richtsnoeren van de commissie; dringt aan 
op verdere verbeteringen op het gebied van 
de behandeling van verzoekschriften, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
laatste technologische ontwikkelingen, 
zodat de hele procedure duidelijker en 
transparanter wordt voor de Europese 
burgers;

Or. en


