
AM\1176280NL.docx PE631.711v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

6.2.2019 A8-0024/10

Amendement 10
Jarosław Wałęsa
namens de PPE-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. herinnert eraan dat de Commissie 
verzoekschriften bij verslagen van het 
Parlement gevoegde adviezen heeft 
goedgekeurd over een breed scala aan 
onderwerpen die in verzoekschriften aan de 
orde werden gesteld, waaronder over de 
monitoring van de toepassing van het EU-
recht in 20166, over de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels7, over het 
Europees burgerinitiatief8, over het 
uitvoeringsverslag inzake Verordening 
nr. 1/2005 inzake de bescherming van 
dieren tijdens het vervoer binnen en buiten 
de EU9, over het voorstel voor de 
herziening van Besluit 94/262/EG, 
Euratom van het Parlement van 
9 maart 1994 inzake het statuut van de 
Europese ombudsman en de algemene 
voorwaarden voor de uitoefening van zijn 
ambt10, en over de uitvoering van de 
bepalingen van het Verdrag in verband met 
het EU-burgerschap11; benadrukt dat de 
Commissie verzoekschriften sinds het 
begin van deze zittingsperiode nog meer 
adviezen heeft ingediend met betrekking 
tot lopende Europese 
wetgevingsprocedures;

16. herinnert eraan dat de Commissie 
verzoekschriften bij verslagen van het 
Parlement gevoegde adviezen heeft 
goedgekeurd over een breed scala aan 
onderwerpen die in verzoekschriften aan de 
orde werden gesteld, waaronder over de 
monitoring van de toepassing van het EU-
recht in 20166, over de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels7, over het 
Europees burgerinitiatief8, over het 
uitvoeringsverslag inzake Verordening 
nr. 1/2005 inzake de bescherming van 
dieren tijdens het vervoer binnen en buiten 
de EU9, over het voorstel voor de 
herziening van Besluit 94/262/EG, 
Euratom van het Parlement van 
9 maart 1994 inzake het statuut van de 
Europese ombudsman en de algemene 
voorwaarden voor de uitoefening van zijn 
ambt10, en over de uitvoering van de 
bepalingen van het Verdrag in verband met 
het EU-burgerschap11; benadrukt dat de 
Commissie verzoekschriften sinds het 
begin van deze zittingsperiode nog meer 
adviezen heeft ingediend met betrekking 
tot lopende Europese 
wetgevingsprocedures; onderstreept het 
belang van het rechtvaardigen van 
amendementen en het rechtstreeks 
verwijzen, in alle gevallen waarin dit 
mogelijk is, naar verzoekschriften van 
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burgers;
_________________
6 Advies goedgekeurd op 21 maart 2018.
7 Advies goedgekeurd op 24 april 2018.
8 Advies goedgekeurd op 16 mei 2018.
9 Advies goedgekeurd op 9 oktober 2018.
10 Advies goedgekeurd op 21 november 
2018.
11 Advies goedgekeurd op 21 november 
2018.

_________________
6 Advies goedgekeurd op 21 maart 2018.
7 Advies goedgekeurd op 24 april 2018.
8 Advies goedgekeurd op 16 mei 2018.
9 Advies goedgekeurd op 9 oktober 2018.
10 Advies goedgekeurd op 21 november 
2018.
11 Advies goedgekeurd op 21 november 
2018.

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/11

Amendement 11
Jarosław Wałęsa
namens de PPE-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 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; 
wijst erop dat het aantal verzoekschriften 
aanzienlijk is teruggelopen, van 2 715 in 
2014 naar 1 202 in 2018, deels ten gevolge 
van de administratieve herziening van de 
verzoekschriftenprocedure en het 
webportaal voor de indiening van 
verzoekschriften, waardoor potentiële 
indieners niet alleen meer weet hebben 
van de werkterreinen van de EU en beter 
geïnformeerd zijn over de mogelijke 
antwoorden op ontvankelijke 
verzoekschriften, maar ook bestaande 
verzoekschriften kunnen steunen of 
medeondertekenen; 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
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