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6.2.2019 A8-0024/20

Amendement 20
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het recht om een 
verzoekschrift in te dienen de burgers een 
open, democratisch en transparant 
mechanisme biedt dat hen in staat stelt om 
formele klachten aan hun rechtstreekse 
vertegenwoordigers te richten, zodat deze 
op buitengerechtelijke wijze tot een 
oplossing kunnen worden gebracht, met 
name als het gaat om klachten die 
betrekking hebben op de werkzaamheden 
van de Europese Unie;

A. overwegende dat het recht om een 
verzoekschrift in te dienen tot doel heeft de 
burgers een open, democratisch en 
transparant mechanisme te bieden dat hen 
in staat stelt om formele klachten aan hun 
rechtstreekse vertegenwoordigers te 
richten, zodat deze op buitengerechtelijke 
wijze tot een oplossing kunnen worden 
gebracht, met name als het gaat om 
klachten die betrekking hebben op de 
werkzaamheden van de Europese Unie;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/21

Amendement 21
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Rina Ronja Kari, Dimitrios 
Papadimoulis
namens de GUE/NGL-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 recht om 
verzoekschriften in te dienen een 
essentieel onderdeel moet vormen van een 
participerende democratie om het recht 
van elke burger om rechtstreeks aan het 
democratische leven van de Unie deel te 
nemen daadwerkelijk te beschermen; 
overwegende dat het ervoor zorgt dat het 
Europees Parlement beter kan inspelen op 
de behoeften van de burgers en 
ingezetenen van de Europese Unie; 
overwegende dat echte democratie 
volledige transparantie, effectieve 
bescherming van de grondrechten en 
praktische betrokkenheid van mensen in 
de besluitvorming moet verzekeren;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/22

Amendement 22
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-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 om binnen een redelijke 
termijn in zijn eigen taal of in de taal 
waarin het verzoekschrift is gesteld een 
uitvoerig antwoord en informatie over het 
door de Commissie verzoekschriften 
genomen ontvankelijkheidsbesluit te 
ontvangen;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/23

Amendement 23
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de activiteiten van 
de Commissie verzoekschriften gebaseerd 
zijn op de inbreng en bijdragen van de 
indieners;

D. overwegende dat de activiteiten van 
de Commissie verzoekschriften in 
aanzienlijke mate gebaseerd zijn op de 
inbreng en bijdragen van de indieners over 
een breed scala aan onderwerpen, zoals de 
grondrechten, kinderwelzijn, de rechten 
van personen met een handicap, de 
rechten van minderheden, de rechten van 
kinderen, de interne markt, milieurecht, 
arbeidsverhoudingen, migratiebeleid, 
handelsovereenkomsten, 
volksgezondheidskwesties, vervoer, 
dierenrechten en discriminatie;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/24

Amendement 24
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de Commissie 
verzoekschriften het Europees 
burgerinitiatief beschouwt als een 
uitermate belangrijk instrument van directe 
en participatieve democratie, dat burgers 
de mogelijkheid biedt tot actieve 
betrokkenheid bij de ontwikkeling van 
Europese wetgeving;

E. overwegende dat het potentieel van 
het Europees burgerinitiatief volledig 
benut moet worden, zodat het een 
uitermate belangrijk instrument van directe 
en participatieve democratie kan worden, 
dat burgers de mogelijkheid biedt tot 
actieve betrokkenheid bij de ontwikkeling 
van Europese wetgeving;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/25

Amendement 25
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat het Europees 
Parlement op het internationale toneel 
lange tijd een voortrekkersrol heeft 
gespeeld wat betreft de ontwikkeling van 
de verzoekschriftenprocedure, en dat het 
Parlement de meest open en transparante 
verzoekschriftenprocedure in Europa 
heeft, die indieners in staat stelt om actief 
aan de activiteiten van het Parlement deel 
te nemen;

I. overwegende dat het Europees 
Parlement op het internationale toneel 
lange tijd een voortrekkersrol heeft 
gespeeld wat betreft de ontwikkeling van 
de verzoekschriftenprocedure, en dat het 
Parlement een uitzonderlijk open en 
transparante verzoekschriftenprocedure 
heeft, die indieners in staat stelt om actief 
aan de activiteiten van het Parlement deel 
te nemen;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/26

Amendement 26
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst erop dat de Commissie 
verzoekschriften, binnen haar 
bevoegdheden, een belangrijke rol speelt 
bij het verdedigen en bevorderen van de 
rechten van de burgers en ingezetenen van 
de Unie, doordat zij ervoor zorgt dat er 
aandacht wordt besteed aan de zorgen van 
de indieners en dat gegronde klachten zo 
mogelijk snel en op doeltreffende wijze 
worden opgelost; herinnert aan de 
verantwoordelijkheid van de Commissie en 
de autoriteiten van de lidstaten om met de 
Commissie verzoekschriften samen te 
werken, met name waar het gaat om het 
leveren van degelijke feedback met 
betrekking tot de uitwisseling van relevante 
informatie; benadrukt dat deze 
samenwerking essentieel is om aan de 
behoeften van indieners tegemoet te 
komen, overeenkomstig de Verdragen en 
het Handvest van de grondrechten;

1. wijst erop dat het recht om 
verzoekschriften in te dienen het 
vermogen van het Europees Parlement 
moet vergroten om te reageren op 
problemen en te helpen deze op te lossen, 
vooral in verband met de omzetting en 
toepassing van de EU-wetgeving; 
benadrukt dat de Commissie 
verzoekschriften, binnen haar 
bevoegdheden, een belangrijke rol kan 
spelen bij het verdedigen en bevorderen 
van de rechten van de burgers en 
ingezetenen van de Unie, doordat zij 
ervoor zorgt dat er aandacht wordt besteed 
aan de zorgen van de indieners en dat 
gegronde klachten zo mogelijk snel en op 
doeltreffende wijze worden opgelost; 
herinnert aan de verantwoordelijkheid van 
de Commissie en de autoriteiten van de 
lidstaten om met de Commissie 
verzoekschriften samen te werken, met 
name waar het gaat om het leveren van 
degelijke feedback met betrekking tot de 
uitwisseling van relevante informatie; 
benadrukt dat deze samenwerking 
essentieel is om aan de behoeften van 
indieners tegemoet te komen, 
overeenkomstig de Verdragen en het 
Handvest van de grondrechten;
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Or. en
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6.2.2019 A8-0024/27

Amendement 27
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-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. blijft het beschouwen als een 
bijzondere verplichting om tegenover de 
indieners de niet-ontvankelijkheid 
respectievelijk het afsluiten van de 
behandeling van een verzoekschrift 
wegens ongegrondheid zorgvuldig moet 
worden gemotiveerd;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/28

Amendement 28
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 3 ter. betreurt het dat indieners nog 
steeds niet voldoende worden 
geïnformeerd over de redenen waarom 
een verzoekschrift niet-ontvankelijk kan 
worden verklaard;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/29

Amendement 29
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-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 
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; 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;

Or. en


