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6.2.2019 A8-0024/12

Amendement 12
Miroslavs Mitrofanovs
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat in 2018 vier 
informatiebezoeken hebben 
plaatsgevonden, overeenkomstig 
artikel 216 bis van het Reglement: naar 
Lausitz (Duitsland) om onderzoek te doen 
naar de gevolgen van bruinkoolwinning 
voor de lokale bevolking, met name de 
Sorbische gemeenschap, en naar de 
verontreiniging van de rivier de Spree en 
aangrenzende wateren, in Famagusta 
(Cyprus) over de teruggave van het 
afgesloten deel van de bezette stad 
Famagusta aan de oorspronkelijke 
bewoners, naar Doñana (Spanje) om 
onderzoek te doen naar de situatie van het 
milieu en de mogelijke achteruitgang van 
het milieu in het beschermde gebied van 
het nationaal park Doñana, en naar 
Valledora (Italië) om onderzoek te doen 
naar milieuschade door afvalstortplaatsen 
en groeven; 

J. overwegende dat in 2018 vier 
informatiebezoeken hebben 
plaatsgevonden, overeenkomstig 
artikel 216 bis van het Reglement: naar 
Lausitz (Duitsland) om onderzoek te doen 
naar de gevolgen van bruinkoolwinning 
voor de lokale bevolking, met name de 
Sorbische gemeenschap, en naar de 
verontreiniging van de rivier de Spree en 
aangrenzende wateren, in Famagusta 
(Cyprus) over de teruggave van het 
afgesloten deel van de bezette stad 
Famagusta aan de oorspronkelijke 
bewoners, naar Doñana (Spanje) om 
onderzoek te doen naar de situatie van het 
milieu en de mogelijke achteruitgang van 
het milieu in het beschermde gebied van 
het nationaal park Doñana ten gevolge van 
een gasopslagproject en de overexploitatie 
van grondwatervoorraden, en naar 
Valledora (Italië) om onderzoek te doen 
naar milieuschade door afvalstortplaatsen 
en groeven;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/13

Amendement 13
Miroslavs Mitrofanovs
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat er diverse 
technische verbeteringen zijn doorgevoerd 
om het webportaal voor verzoekschriften 
gebruikersvriendelijker en toegankelijker te 
maken voor de burgers, bijvoorbeeld een 
verbetering van de zoekfunctie, waardoor 
het aantal treffers stijgt en gebruikers 
verzoekschriften kunnen vinden aan de 
hand van gemarkeerde trefwoorden in de 
titel en de samenvatting van het 
verzoekschrift, en het gebruik van 
specifiekere mededelingen aan gebruikers 
in hun eigen taal; overwegende dat er sinds 
de tweede helft van 2018 statistieken m.b.t. 
het webportaal beschikbaar zijn, en dat 
deze statistieken nuttige informatie geven 
over het verkeer op de website en het 
gedrag van gebruikers; overwegende dat er 
nog meer technische verbeteringen zijn 
doorgevoerd, waaronder de invoering van 
een nieuwe editor voor veelgestelde vragen 
(FAQ) en andere verbeteringen in de 
beheermodule; overwegende dat een groot 
aantal individuele 
ondersteuningsaanvragen met succes is 
behandeld; 

P. overwegende dat er diverse 
technische verbeteringen zijn doorgevoerd 
om het webportaal voor verzoekschriften 
gebruikersvriendelijker en toegankelijker te 
maken voor de burgers, bijvoorbeeld een 
verbetering van de zoekfunctie, waardoor 
het aantal treffers stijgt en gebruikers 
verzoekschriften kunnen vinden aan de 
hand van gemarkeerde trefwoorden in de 
titel en de samenvatting van het 
verzoekschrift, en het gebruik van 
specifiekere mededelingen aan gebruikers 
in hun eigen taal; overwegende dat er sinds 
de tweede helft van 2018 statistieken m.b.t. 
het webportaal beschikbaar zijn, en dat 
deze statistieken nuttige informatie geven 
over het verkeer op de website en het 
gedrag van gebruikers; overwegende dat er 
nog meer technische verbeteringen zijn 
doorgevoerd, waaronder de invoering van 
een nieuwe editor voor veelgestelde vragen 
(FAQ) en andere verbeteringen in de 
beheermodule; overwegende dat een groot 
aantal individuele 
ondersteuningsaanvragen met succes is 
behandeld; overwegende dat de volledige 
integratie van bepaalde functies, 
waardoor het portaal niet alleen 
interactiever zal worden maar ook zal 
veranderen in een realtime-
informatiebron voor indieners en 
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medeondertekenaars, nog op zich laat 
wachten;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/14

Amendement 14
Miroslavs Mitrofanovs
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst opnieuw op de noodzaak van 
een permanent openbaar debat over de 
werkterreinen van de Unie, de grenzen 
daarvan en de toekomst van de Unie, om 
ervoor te zorgen dat de burgers goed weten 
op welke niveaus besluitvorming 
plaatsvindt en om te voorkomen dat 
Brussel overal de schuld van krijgt, zoals 
in sommige onverantwoordelijke lidstaten 
gebeurt; dringt aan op een intensievere en 
gestructureerde halfjaarlijkse dialoog 
tussen de Commissie verzoekschriften en 
leden van de verzoekschriftencommissies 
van de nationale parlementen over 
verzoekschriften waarin belangrijke zorgen 
van Europese burgers aan de orde komen, 
om een echt debat tussen leden van het 
Europees Parlement en nationale 
parlementsleden over verzoekschriften te 
bevorderen, waarmee de bekendheid met 
het EU-beleid en de duidelijkheid over de 
bevoegdheden van de EU en de lidstaten 
kunnen worden vergroot; 

4. wijst opnieuw op de noodzaak van 
een permanent openbaar debat over de 
toekomst van de Unie, en op de noodzaak 
om te zorgen dat de burgers goed weten op 
welke niveaus besluitvorming plaatsvindt 
en om te voorkomen dat Brussel overal de 
schuld van krijgt, zoals in sommige 
onverantwoordelijke lidstaten gebeurt; 
dringt aan op een intensievere en 
gestructureerde regelmatige dialoog tussen 
de Commissie verzoekschriften en leden 
van de verzoekschriftencommissies van de 
nationale parlementen over 
verzoekschriften waarin belangrijke zorgen 
van Europese burgers aan de orde komen, 
om een echt debat tussen leden van het 
Europees Parlement en nationale 
parlementsleden over verzoekschriften te 
bevorderen, waarmee de bekendheid met 
het EU-beleid en de duidelijkheid over de 
bevoegdheden van de EU en de lidstaten 
kunnen worden vergroot;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/15

Amendement 15
Miroslavs Mitrofanovs
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. bekrachtigt dat de politieke en 
technische dialoog met de 
verzoekschriftencommissies van de 
nationale parlementen moet worden 
versterkt; is verheugd dat de Commissie 
verzoekschriften van de Duitse Bondsdag 
tijdens de vergadering van de Commissie 
verzoekschriften van 9 oktober 2018 
aanwezig was om kwesties van algemeen 
belang onder de aandacht te brengen en 
relevante verzoekschriften te bespreken; 
wijst op de interparlementaire 
commissievergadering met nationale 
parlementen, die plaatsvond op 
27 november 2018, en die samen met de 
Commissie juridische zaken en in 
samenwerking met het Europees netwerk 
van ombudsmannen werd georganiseerd, 
en waarin de uitvoering en toepassing van 
het Unierecht werd besproken;

10. bekrachtigt dat de politieke en 
technische dialoog met de 
verzoekschriftencommissies van de 
nationale parlementen moet worden 
versterkt; is verheugd dat de Commissie 
verzoekschriften van de Duitse Bondsdag 
tijdens de vergadering van de Commissie 
verzoekschriften van 9 oktober 2018 
aanwezig was om kwesties van algemeen 
belang onder de aandacht te brengen en 
relevante verzoekschriften te bespreken; 
wijst op de interparlementaire 
commissievergadering met nationale 
parlementen, die plaatsvond op 
27 november 2018, en die samen met de 
Commissie juridische zaken en in 
samenwerking met het Europees netwerk 
van ombudsmannen werd georganiseerd, 
en waarin de uitvoering en toepassing van 
het Unierecht werd besproken, en in het 
bijzonder de rol van verzoekschriften aan 
parlementen in dit verband;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/16

Amendement 16
Miroslavs Mitrofanovs
namens de Verts/ALE-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 in overeenstemming met 
de richtsnoeren van de commissie 
behandelt; wenst dat er, naast verdere 
innovaties waarbij rekening wordt 
gehouden met de laatste technologische 
ontwikkelingen, meer personele middelen 
worden toegewezen voor de uitvoering van 
deze taak, opdat bij de behandeling van 
verzoekschriften voor de best mogelijk 
dienstverlening kan worden gezorgd, en 
de hele procedure duidelijker en 
transparanter wordt voor de burgers en 
inwoners van Europa;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/17

Amendement 17
Miroslavs Mitrofanovs
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. wijst op het belang van het 
webportaal voor verzoekschriften voor de 
algehele vlotte en efficiënte behandeling 
van verzoekschriften; wijst erop dat een 
van de prioriteiten voor de komende 
periode bestaat in het verbeteren van de 
communicatie met indieners via hun 
accounts, om de administratieve lasten te 
verlichten en de afhandeling van 
verzoekschriften sneller te laten verlopen; 
herhaalt dat het nodig is te blijven werken 
aan de technische ontwikkeling van het 
portaal, het af te stemmen op de normen 
van de website van het Parlement en de 
zichtbaarheid ervan op het EP-platform en 
onder burgers te vergroten; benadrukt dat 
de inspanningen om het portaal 
toegankelijker te maken voor gebruikers, 
met name voor personen met een handicap, 
moeten worden voortgezet;

22. wijst op het belang van het 
webportaal voor verzoekschriften voor de 
algehele vlotte en transparante 
behandeling van verzoekschriften; wijst 
erop dat een van de onmiddellijke 
prioriteiten bestaat in het verbeteren van 
de communicatie met indieners en 
medeondertekenaars via hun accounts, om 
de administratieve lasten te verlichten en 
de afhandeling van verzoekschriften sneller 
te laten verlopen; herhaalt dat het nodig is 
te blijven werken aan de technische 
ontwikkeling van het portaal, het af te 
stemmen op de normen van de website van 
het Parlement en de zichtbaarheid ervan op 
het EP-platform en onder burgers te 
vergroten; benadrukt dat de inspanningen 
om het portaal toegankelijker te maken 
voor gebruikers, met name voor personen 
met een handicap, moeten worden 
voortgezet;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/18

Amendement 18
Miroslavs Mitrofanovs
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 2 bis. herinnert eraan dat het voor het 
merendeel van de inwoners van de EU 
duidelijk is dat het indienen van 
verzoekschriften bij het Parlement de 
enige of gemakkelijkste manier is om 
rechtstreeks contact te zoeken met de 
Europese instellingen; is van mening dat 
de verzoekschriftenprocedure niet alleen 
een doeltreffende manier is om de 
praktische en gevoelsbanden tussen de 
Europese instellingen en de Europese 
burgers aan te halen maar ook als een 
instrument dient om langzaamaan meer 
vertrouwen in de Unie te kweken;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/19

Amendement 19
Miroslavs Mitrofanovs
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 22 bis. stelt voor de administratieve 
stappen te nemen die nodig zijn om de 
indiening van verzoekschriften in de 
diverse regionale en traditionele 
minderheidstalen van de EU 
daadwerkelijk te vergemakkelijken; is van 
mening dat dit er verder voor zou zorgen 
dat miljoenen burgers en inwoners van de 
EU dit recht zouden kunnen uitoefenen;

Or. en


