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NL In verscheidenheid verenigd NL

6.2.2019 A8-0024/30

Amendement 30
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 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 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie om de 
bevoegdheden die zij als hoedster van de 
Verdragen heeft, naar behoren uit te 
oefenen, omdat dit van cruciaal belang is 
voor de werking van de EU, zowel voor de 
burgers en als voor de Europese wetgevers; 
pleit voor een vlotte behandeling van 
inbreukprocedures, zodat situaties waarin 
het EU-recht niet wordt geëerbiedigd zo 
snel mogelijk worden beëindigd;

5. verzoekt de Commissie om de 
bevoegdheden die zij als hoedster van de 
Verdragen heeft, in het bijzonder als het 
om milieuaangelegenheden gaat, naar 
behoren uit te oefenen, omdat dit van 
cruciaal belang is voor de werking van de 
EU, zowel voor de burgers en als voor de 
Europese wetgevers; is van mening dat de 
Commissie verder moet gaan dan een 
louter formeel onderzoek van de 
procedurele vereisten en zich meer moet 
richten op de diverse aspecten die de kern 
van de zaak vormen; herinnert aan het 
voorzorgsbeginsel en de uiteindelijke 
doelstelling van de EU-milieuwetgeving 
om onherstelbare schade aan ecologisch 
gevoelige gebieden te voorkomen, en 
vraagt de Commissie voor een benadering 
te kiezen die het mogelijk maakt ex ante 
gebruik te maken van haar bevoegdheden 
en prerogatieven; pleit voor een vlotte 
behandeling van inbreukprocedures, zodat 
situaties waarin het EU-recht niet wordt 
geëerbiedigd zo snel mogelijk worden 
beëindigd;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/31

Amendement 31
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Kostadinka 
Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Anne-Marie Mineur, Rina Ronja 
Kari
namens de GUE/NGL-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de Commissie om zowel 
in het kader van lopende EU-
pilotprocedures die verband houden met 
verzoekschriften als met betrekking tot 
reeds afgeronde EU-pilotprocedures en 
inbreukprocedures transparantie en toegang 
tot documenten en informatie te 
waarborgen;

6. verzoekt de Commissie om zowel 
in het kader van lopende EU-
pilotprocedures die verband houden met 
verzoekschriften als met betrekking tot 
reeds afgeronde EU-pilotprocedures en 
inbreukprocedures volledige transparantie 
en toegang tot documenten en informatie te 
waarborgen;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/32

Amendement 32
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Kostadinka 
Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Anne-Marie Mineur
namens de GUE/NGL-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. meent dat de Commissie 
verzoekschriften ervoor moet zorgen dat 
haar werk meer zichtbaarheid krijgt en een 
belangrijkere rol gaat spelen, met name in 
verhouding tot de andere parlementaire 
commissies, zodat er bij 
wetgevingswerkzaamheden meer rekening 
gehouden wordt met verzoekschriften; is 
van mening dat vergaderingen van het 
verzoekschriftennetwerk kunnen 
bijdragen aan de versterking van de 
samenwerking tussen de parlementaire 
commissies door middel van de 
uitwisseling van informatie en het delen 
van beste praktijken;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/33

Amendement 33
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 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 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. wijst op de inspanningen van het 
secretariaat van de Commissie 
verzoekschriften om verzoekschriften op 
doeltreffende en uiterst zorgvuldige wijze 
te behandelen, in overeenstemming met de 
richtsnoeren van de commissie en de 
procedure voor de behandeling van 
verzoekschriften door de administratie van 
het Europees Parlement, maar wijst er wel 
op dat de technische en personele 
middelen van het secretariaat van de 
Commissie verzoekschriften dringend 
moeten worden uitgebreid om te kunnen 
waarborgen dat alle verzoekschriften 
nauwkeurig  worden bestudeerd en sneller 
worden afgehandeld, zonder dat er ook 
maar enige concessies worden gedaan 
aan de hoogst mogelijke normen; 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


