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Externe vertaling

RICHTSNOEREN VOOR DE COMMISSIE 
VERZOEKSCHRIFTEN

INTERNE PROCEDURES & AANBEVELINGEN1

De procedure

1 Registratie van verzoekschriften

Verzoekschriften die aan het Parlement zijn geadresseerd, worden door de officiële 
postdienst in de GEDA-databank opgenomen en vervolgens doorgestuurd aan DG 
Presidium – Afdeling werkzaamheden van de leden. Deze afdeling bevestigt de 
ontvangst van het verzoekschrift, verstrekt een verzoekschriftnummer, en registreert 
de naam van de indiener en het nummer van het verzoekschrift om deze vervolgens in 
de notulen van de eerstvolgende plenaire vergadering te publiceren. Het 
verzoekschrift wordt tegelijkertijd in zijn oorspronkelijke versie in ‘e-Petition’ 
ingevoerd.

2 Verwerking van verzoekschriften

Verzoekschriften worden met 20 - 25 tegelijk vanuit bovengenoemde afdeling in 
Luxemburg naar het secretariaat van de commissie gestuurd. Na aankomst op het 
secretariaat worden de verzoekschriften en eventuele begeleidende stukken onder de 
administrateurs verdeeld, voor het maken van samenvattingen en het opstellen van 
aanbevelingen. Er wordt een deadline vastgesteld. Voordat deze deadline is 
verstreken, worden de samenvattingen opnieuw samengevoegd en voor vertaling 
weggestuurd. Na ontvangst van de vertalingen worden de samenvattingen en 
aanbevelingen op onderlinge samenhang gecontroleerd, eventueel gecorrigeerd en zo 
nodig voor vertaling teruggestuurd, waarna zij via de distributiedienst aan alle leden 
van de commissie worden verstrekt. (Opmerking: voor alle verzoekschriften wordt 
dezelfde procedure gevolgd, ongeacht of zij langs elektronische weg of per post zijn 
ingediend.)

3 Samenvattingen

De commissieleden ontvangen om de paar weken een document met daarin 
samenvattingen en aanbevelingen in hun eigen taal. (Deze kunnen natuurlijk met de 
originele versie in ‘e-Petition’ worden vergeleken.) Het versturen van opmerkingen 
aan de voorzitter van de commissie is gebonden aan een deadline. Wanneer op de 
vastgestelde uiterste datum geen opmerkingen zijn ontvangen, worden de 
aanbevelingen geacht te zijn goedgekeurd. De voorzitter ondertekent vervolgens de 
brieven waarin de indieners in kennis worden gesteld van het voornemen van de 
commissie wat de verdere behandeling van hun respectieve verzoekschriften betreft. 

                                               
1 Voor de verzoekschriftenprocedure zelf, niet voor de behandeling van verslagen en parlementaire 
adviezen.
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De samenvattingen en aanbevelingen worden door de administrateur in ‘e-Petition’ 
ingevoerd, zo nodig met aanvullende gegevens. 

4 Ontvankelijkheid

Wil een verzoekschrift ontvankelijk worden verklaard, dan moet het in 
overeenstemming zijn met het bepaalde in artikel 21 en 194 van het Verdrag en met 
het Reglement van het Europees Parlement, inzonderheid artikel 191, lid 1. 
Verzoekschriften die niet aan bedoelde criteria voldoen, worden niet ontvankelijk 
verklaard. In een dergelijk geval kunnen alternatieve rechtsmiddelen worden 
geadviseerd.

5 Onderzoek en follow-up

Nadat het verzoekschrift ontvankelijk is verklaard, kan de feitelijke inhoud ervan 
eventueel nader worden onderzocht. Dit gebeurt in veel gevallen door het 
verzoekschrift voor een eerste onderzoek naar de Europese Commissie te sturen, met 
name om vast te stellen wat de juridische status ervan is met betrekking tot 
toepasselijke EU-richtlijnen en -verordeningen. (Verzoekschriften die niet in het 
Engels, Frans of Duits zijn gesteld, moeten volgens het bepaalde in het 
Interinstitutioneel Akkoord eerst worden vertaald.) Het Secretariaat-generaal van de 
Europese Commissie stuurt het verzoek om een eerste onderzoek in te stellen met het 
bijbehorende verzoekschrift naar de verantwoordelijke dienst, die een antwoord 
formuleert. Het doorgeven van de antwoorden van de verschillende diensten aan het 
secretariaat van de commissie gebeurt weer via het Secretariaat-generaal, dat een en 
ander coördineert.

Het secretariaat van de commissie kan in bepaalde gevallen ook zelf een onderzoek 
instellen wanneer het over de daarvoor noodzakelijke kennis en expertise beschikt.

Verzoekschriften kunnen door de voorzitter voor advies of ter informatie naar andere 
commissies van het Europees Parlement worden gestuurd. Wanneer advies wordt 
gevraagd, kan dit worden gegeven in de vorm van een brief aan de Commissie 
verzoekschriften of in de vorm van een schriftelijk document, afhankelijk van de 
inhoud ervan. De desbetreffende commissie bepaalt zelf in welke vorm zij reageert.
Verzoekschriften die ter informatie worden verstrekt, hoeven in de regel niet te 
worden beantwoord, omdat zij alleen zijn bedoeld om een commissie te wijzen op een 
bepaalde situatie of gebeurtenis die door de indiener en de Commissie 
verzoekschriften vermeldenswaard wordt geacht en bijvoorbeeld van nut bij de 
voorbereiding van nieuwe wetgeving.

Op verzoekschriften die betrekking hebben op kwesties waarover het Europees 
Parlement kort daarvoor heeft gedebatteerd of gestemd, ontvangt de indiener als 
reactie de desbetreffende resolutie of wetgevingstekst.

6 Opstellen van de agenda van de vergadering

Nadat de antwoorden van de Europese Commissie zijn ontvangen, wordt voor elk 
antwoord een CM opgesteld en vertaald, en beoordeelt het secretariaat of de zaak als 
een “A”- of een “B”-punt op de agenda van de commissie moet worden geplaatst. Het 
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secretariaat kan tot de conclusie komen dat de reactie van de commissie niet afdoende 
is of dat het slechts om een voorlopig antwoord gaat, in welk geval de zaak niet op de 
agenda wordt geplaatst. Vanwege de actualiteit, het inherente belang van een 
onderwerp of een andere belangrijke reden kan het noodzakelijk zijn de leden ervan 
op de hoogte te stellen ofschoon er geen duidelijke alternatieven zijn.

Vervolgens stelt het secretariaat de ontwerpagenda op. Daarbij houdt het rekening met 
het belang van de verschillende onderwerpen – op basis waarvan prioriteiten worden 
gesteld – de beschikbaarheid van leden en ambtenaren van de commissie, en de 
eventuele aanwezigheid van indieners of andere belanghebbenden. Verzoekschriften 
die betrekking hebben vergelijkbare werkterreinen of onderwerpen kunnen eventueel 
bij elkaar worden gevoegd om leden beter in staat te stellen tot het vergelijken van 
gelijksoortige situaties, die in verschillende lidstaten dan wel in een specifieke lidstaat 
of regio kunnen spelen.

De ontwerpagenda wordt ter beoordeling en goedkeuring aan de voorzitter 
voorgelegd. Daarna wordt hij vertaald en ter beschikking van de leden gesteld. 
Voorafgaande aan elke commissievergadering, wanneer het Parlement voor 
vergadering in Straatsburg bijeen is, bespreekt het secretariaat de ontwerpagenda 
tijdens een voorbereidende vergadering met de verantwoordelijke functionarissen van 
de politieke fracties. De stukken voor de afzonderlijke agendapunten worden in ‘e-
Petition’ ingevoerd.

Tijdens de voorbereidende vergadering wordt ook de agenda van de vergadering van 
de coördinatoren besproken. Het secretariaat stelt vervolgens een geannoteerde 
agenda voor die vergadering op en verstrekt die rechtstreeks aan het Bureau en de 
coördinatoren.

7 Vergaderingen van de commissie

De commissie keurt uiteindelijk de door de voorzitter voorgestelde ontwerpagenda 
goed en debatteert over alle "A"-punten, op basis van de mededelingen aan de leden 
en eventuele andere documenten die tijdens de vergadering beschikbaar komen. De 
verantwoordelijke ambtenaar van de Europese Commissie legt namens haar een 
mondelinge verklaring af. In uitzonderlijke gevallen kan de verantwoordelijke 
commissaris zelf worden gevraagd om een verklaring af te leggen. Wanneer een 
indiener heeft verzocht de vergadering te mogen bijwonen of daartoe door de 
voorzitter is uitgenodigd, wordt hij in de gelegenheid gesteld om het woord te voeren, 
aanvullende informatie te verstrekken en vragen te beantwoorden. Andere 
belanghebbenden – bijvoorbeeld de vertegenwoordigers van lidstaten – kunnen ook 
worden uitgenodigd om de vergadering bij te wonen en een verklaring af te leggen.

Nadat de commissie de afzonderlijke verzoekschriften heeft beschouwd, kan zij een 
aanbeveling doen voor vervolgacties en besluiten om de behandeling van een
verzoekschrift open te houden. Verzoekschriften waarvan de behandeling nog niet is 
afgesloten, kunnen in uitzonderlijke en naar behoren gemotiveerde gevallen (met 
toestemming van de verantwoordelijke instanties van het Parlement en 
overeenkomstig het Reglement) door de commissie via een informatief bezoek nader 
worden onderzocht of door de Europese Commissie en/of het secretariaat aan een 
nader onderzoek worden onderworpen. Zo nodig kan bij de verantwoordelijke 
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nationale of lokale overheden of andere belanghebbende instanties, zoals de nationale 
ombudsman, om informatie worden gevraagd. Wanneer een ontvankelijk 
verzoekschrift door de commissie van bijzonder belang wordt geacht, kan zij 
besluiten om een verslag op te stellen voor bespreking in de voltallige vergadering, of 
een mondelinge vraag voor de Raad of de Commissie indienen, mogelijk met een 
ontwerpresolutie als afronding van het debat.

De commissie kan ook van oordeel zijn dat een zaak voldoende is besproken, in welk 
geval de behandeling ervan wordt afgesloten. "B"-punten worden afgesloten volgens 
de schriftelijke procedure, tenzij een lid bezwaar maakt. In het laatste geval wordt de 
desbetreffende zaak tijdens de volgende vergadering op de agenda van "A"-punten 
geplaatst. Wanneer de behandeling van een verzoekschrift wordt afgesloten, gebeurt 
dit om de tijdens de commissievergadering gegeven redenen.

De indiener wordt schriftelijk namens de voorzitter van de commissie in kennis 
gesteld van de genomen beslissing.

8 Resultaat van vergaderingen

Na afloop van elke vergadering komt het secretariaat bijeen voor het coördineren van 
de resultaten die deze in administratief opzicht voor de afzonderlijke punten heeft 
opgeleverd en voor het verdelen van de taken onder de medewerkers. Er wordt een 
bericht naar de Europese Commissie gestuurd waarin voor elk verzoekschrift staat 
vermeld wat de commissie heeft besloten. Verder worden de genomen beslissingen
door het secretariaat in ‘e-Petition’ ingevoerd. Vervolgens worden de brieven aan de 
indieners opgesteld, voor ondertekening door de voorzitter.

9 Heropenen van de behandeling van een verzoekschrift

Wanneer de indiener na het afsluiten van de behandeling van een verzoekschrift
nieuwe relevante feiten aan het licht brengt waarmee, naar de mening van het 
secretariaat, niet volledig rekening is gehouden, dan kan om heropening van de 
behandeling worden verzocht. Dergelijke punten worden bij aanvang van een 
commissievergadering door de voorzitter aan de orde gesteld.

10 Afsluiten van de behandeling van ‘sluimerende’ verzoekschriften

Verzoekschriften waarvan de behandeling al langer dan een jaar niet is afgesloten 
omdat men in afwachting is van aanvullende informatie, en ten aanzien waarvan de 
indiener geen verdere mededelingen meer heeft gedaan, kunnen door de commissie op 
advies van het secretariaat en zonder verder debat worden afgesloten. Ook dergelijke 
punten worden door de voorzitter bij aanvang van een commissievergadering aan de 
orde gesteld.

11 "Balayage"

Aan het einde van elke zittingsperiode bekijkt het secretariaat de situatie van alle 
openstaande verzoekschriften die nog geregistreerd staan. Het stelt vast welke 
verzoekschriften niet meer actief in de commissie worden beschouwd en waarvan de 
behandeling derhalve afgesloten zou kunnen worden. In de nieuwe zittingsperiode zal 
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de nieuwe commissie, zodra zij is gevormd, de aanbevelingen van het secretariaat 
overwegen en een beslissing nemen. Voor het overige blijven alle verzoekschriften in 
behandeling en gaat de beoordeling ervan zonder onderbreking door.

Ontwerprichtsnoeren

Een aantal specifieke punten vraagt om verduidelijking in de vorm van richtsnoeren, 
die door de commissie op basis van een zo groot mogelijke consensus zouden moeten 
worden goedgekeurd. Aanneming van deze richtsnoeren zou leiden tot extra 
transparantie en helderheid in de verzoekschriftenprocedure en hopelijk het aantal 
misverstanden verminderen. De richtsnoeren vormen een modus operandi en zijn 
complementair aan het Reglement, geen vervanging ervan.

Ontvankelijkheid

Tot voor kort was met betrekking tot ontvankelijkheid alles volstrekt duidelijk.
Wanneer twijfel bestond over de interpretatie van artikel 191, lid 1, en een 
commissielid zich niet kon vinden in de aanbevelingen die in de samenvatting waren 
verwoord, besliste de voorzitter en gaf hij de indiener zo nodig het voordeel van de 
twijfel. 

Nu lijkt echter de invoering vereist van een heldere interne besluitvormingsprocedure 
voor gevallen waarin de commissieleden het met elkaar oneens zijn. In dit verband 
moet worden opgemerkt dat de commissie nog nooit over het al dan niet ontvankelijk 
zijn van een verzoekschrift heeft gestemd, omdat de mening bestond dat met een 
dergelijke stemming het element van partijdigheid zijn intrede zou doen en het 
petitierecht dat in het Verdrag is neergelegd, daarmee mogelijk zou worden 
ondergraven.

Vandaar dat de volgende procedure wordt voorgesteld:

A. Ontvankelijkheid wordt beslist volgens de criteria van artikel 191, lid 1, met 
algemene stemmen en op basis van de aanbevelingen in de samenvatting die door het 
secretariaat is opgesteld en aan alle leden beschikbaar gesteld.

B Indien een lid het oneens is met de aanbeveling, wordt de voorzitter 
geraadpleegd, die vervolgens binnen één week een beslissing neemt en het 
desbetreffende lid van zijn beslissing en de reden ervan in kennis stelt.

C Indien een politieke fractie het oneens is met een aanbeveling, wordt de zaak 
doorverwezen naar de coördinatoren, die op basis van een brede consensus een 
voorstel doen voor een vervolgactie.2

                                               
2 Een mogelijke vervolgactie is het tijdelijk opschorten van een beslissing totdat het secretariaat de 
achterliggende feiten nauwkeuriger heeft onderzocht en zijn bevindingen aan de coördinatoren heeft 
meegedeeld. Ook andere oplossingen zijn mogelijk, zolang er maar sprake i s  van een brede 
overeenstemming over wat er verder moet gebeuren. Wel dient rekening te worden gehouden met de 
gevolgen van verdere vertraging voor de rekwestrant.
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D Indien een voorstel niet aanstaande is en de coördinatoren ook na twee 
maanden nog geen beslissing hebben genomen, dan beslist de voorzitter – waarbij hij 
rekening houdt met de opvattingen die door de coördinatoren en de indiener tot 
uitdrukking zijn gebracht – en stelt hij de commissie in kennis van de redenen die aan 
zijn beslissing ten grondslag liggen.

Informatieve bezoeken

De commissie heeft de mogelijkheid van het organiseren van informatieve bezoeken
aan lidstaten of regio’s om onderzoek te doen naar de beweringen die in ontvankelijke 
verzoekschriften worden gedaan en om met belanghebbende partijen te spreken (zie 
artikel 192, lid 3). De algemene voorschriften die op dergelijke bezoeken van 
toepassing zijn, en die voor alle parlementaire commissies gelden, zijn neergelegd in 
het besluit van 11 oktober 2006 van het Bureau, waarmee het besluit van 2 oktober 
2000 wordt gewijzigd.

Wanneer de commissie heeft besloten tot een dergelijk bezoek, maakt het secretariaat 
een draaiboek en formuleert het een reeks voorstellen. Vervolgens worden de nadere 
bijzonderheden van het draaiboek met de coördinatoren besproken, wordt 
overeengekomen wie aan het bezoek zullen deelnemen en een tijdschema vastgesteld. 
Voor dergelijke bezoeken worden over het algemeen maximaal drie leden 
aangewezen. Bij dit aantal is sprake van een brede politieke vertegenwoordiging, 
maar zijn de logistieke complicaties minimaal.

De commissie is tot dusver altijd van mening geweest dat aan bedoelde delegaties 
geen leden uit de desbetreffende lidstaat mogen deelnemen. Dergelijke leden hebben 
de delegaties echter wel ambtshalve kunnen begeleiden. Dit betekent in de praktijk 
dat commissieleden die ambtshalve lid zijn van een delegatie, niet altijd op alle 
bijeenkomsten van die delegatie aanwezig kunnen zijn (wat af kan hangen van de 
beslissing van het gastland) en ook niet bij het opstellen van het verslag van het 
bezoek worden betrokken.

Wanneer een lid van het Bureau van de commissie aan een dergelijk bezoek 
deelneemt, dan wordt dat lid voor protocollaire en praktische doeleinden geacht de 
leider van de delegatie te zijn. Wanneer geen lid van het Bureau aan het bezoek 
deelneemt, dienen de delegatieleden onderling zelf een leider aan te wijzen.

De inhoud van persverklaringen wordt door de leden gezamenlijk vastgesteld. 
Persverklaringen worden afgegeven in opdracht van de delegatieleider, die eventuele 
persconferenties voorzit.

Na afloop van het bezoek stellen de delegatieleden een verslag met aanbevelingen op, 
dat aan de commissie wordt overgelegd. De commissie moet haar goedkeuring geven 
aan het verslag om duidelijk te maken wat haar eigen standpunt is ten aanzien van de 
kwestie die voorwerp van onderzoek is. Een exemplaar van het verslag wordt 
respectievelijk aan de voorzitter van het Europees Parlement, de indiener en de 
desbetreffende instanties van de lidstaat verstrekt.
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De commissie kan zich ook het recht voorbehouden om delegaties uit te zenden die 
een andere taak hebben dan het brengen van een informatief bezoek, behoudens de 
voorwaarden die zijn neergelegd in het besluit van 11 oktober 2006 van het Bureau.
Hoe dan ook, per kalenderjaar mogen maximaal 25 leden worden uitgezonden.

Vandaar dat de volgende procedure wordt voorgesteld:

Op basis van een voorstel van de voorzitter of een van haar leden kan de commissie 
besluiten het Bureau om toestemming te vragen voor het brengen van een informatief 
bezoek teneinde de inhoud van een verzoekschrift dat ontvankelijk is verklaard en in 
de commissie voorwerp van beraadslaging is geweest, nader te onderzoeken.

De politieke fracties mogen per informatief bezoek maximaal drie leden als deelnemer 
aanwezen, zo nodig met toepassing van het systeem d'Hondt. Leden die afkomstig zijn 
uit de lidstaat in kwestie kunnen ambtshalve aan dergelijke missies deelnemen. In 
voorkomend geval dient de voorzitter hiervan vooraf door de fracties in kennis te 
worden gesteld.

Het hoofd van de delegatie wordt aangewezen door de coördinatoren. Wanneer een 
lid van het Bureau van de commissie aan een bezoek deelneemt, dan bepaalt het 
protocol wie voorrang heeft.

Het draaiboek voor het bezoek en het ontwerpprogramma worden besproken en 
goedgekeurd door de delegatieleden, en de voorzitter en coördinatoren worden 
hierover geïnformeerd. Na goedkeuring wordt de voorzitter van het Europees 
Parlement officieel van het geplande bezoek in kennis gesteld.

Bezoeken worden georganiseerd door het secretariaat van de commissie, in 
samenwerking met de betrokken leden, de indieners en andere belanghebbende 
partijen.

De delegatieleden stellen een verslag3 op van het bezoek en overleggen dit aan de 
commissie, die het moet goedkeuren, waarna het aan de voorzitter van het Europees 
Parlement, de indiener en de autoriteiten van de lidstaten wordt gestuurd.

Geheimhouding & vertrouwelijkheid

Gezien de recente ervaringen en vanwege de noodzaak voor de commissie om 
waakzaam te zijn ten aanzien van het recht van burgers op eerbiediging van hun 
persoonlijke levenssfeer en de vertrouwelijke behandeling van de gegevens die zij aan 
de commissie verstrekken, is het van het grootste belang dat duidelijk is welke 
wettelijke verplichtingen het Parlement jegens indieners heeft. Verder moet het 
                                               
3 "Verslag" is  de term die in het bovengenoemde besluit van het Bureau wordt gebruikt. Voor 
praktische doeleinden moet echter een duidelijk onderscheid worden gemaakt met een plenair verslag. 
Genoemd besluit bepaalt ook dat het verslag binnen één maand naar de Conferentie van 
commissievoorzitters moet worden gestuurd.
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secretariaat kunnen beschikken over een precies geformuleerde verklaring over de 
verplichtingen die het Parlement op deze twee punten heeft om die verklaring zo 
nodig in brieven aan indieners of op de website van het Parlement te kunnen citeren.

Er geldt tot nog toe een regeling ingevolge waarvan indieners het recht hebben om te 
verzoeken de beraadslagingen over hun verzoekschrift achter gesloten deuren te 
houden. Van dit recht wordt zeer zelden gebruik gemaakt. In de lopende 
zittingsperiode is er zelfs nog helemaal geen gebruik van gemaakt.

Bij het maken van samenvattingen van verzoekschriften gebruikt het secretariaat
desgevraagd de initialen van de indiener om zijn identiteit geheim te houden. In de 
praktijk is deze bescherming echter onvoldoende. 

Dit komt omdat het momenteel zo is dat de naam van de indiener, nadat zijn 
verzoekschrift is geregistreerd, samen met het nummer van het verzoekschrift in de 
notulen van de plenaire vergaderingen wordt gepubliceerd. De ervaring met mevrouw 
X leert dat de naam van indieners op die manier bekend wordt ook als zij er 
uitdrukkelijk om hebben verzocht dat die geheim wordt gehouden. Bovendien kan het 
voorkomen dat de naam van de indiener abusievelijk wordt onthuld in het antwoord 
van de Europese Commissie op vragen die haar door de Commissie verzoekschriften 
naar aanleiding van het verzoekschrift in kwestie zijn gesteld.

Omdat het juist een van de voordelen van de verzoekschriftenprocedure is dat zij 
doorgaans transparant is, omdat zij bedoeld is om kwesties die de Europese burger 
zorgen baren publiekelijk onder de aandacht te brengen, zijn er drie punten die om 
heldere richtsnoeren vragen.

Ten eerste is er de noodzaak van een behoorlijke bescherming van de gegevens van 
afzonderlijke indieners en de zekerheid voor indieners dat gegevens over hen niet 
openbaar worden gemaakt. Indieners moet duidelijk worden gemaakt dat hun naam 
openbaar wordt, tenzij zij er uitdrukkelijk om verzoeken dat dat niet gebeurt. Wanneer 
een dergelijk verzoek wordt gedaan, moet dit zonder uitzondering in de 
administratieve voorbereidingen tot uitdrukking komen, waarbij geen ruimte is voor 
vergissingen.

Ten tweede moet ervoor worden gezorgd dat een verzoek om vertrouwelijkheid van 
de kant van de indiener, door alle betrokkenen – waartoe zowel commissieleden als 
functionarissen worden gerekend – wordt gerespecteerd. Het secretariaat moet zich er 
zo nodig duidelijkheid over verschaffen of een verzoek om vertrouwelijkheid de 
identiteit van de indiener betreft, de inhoud van het verzoekschrift of beide.

Ten derde moet zorgvuldig worden omgegaan met de documenten die met het 
verzoekschrift zijn gemoeid wanneer er in de commissie over wordt gedebatteerd en 
die documenten onder de leden worden verspreid. In zulke gevallen zou ook achter 
gesloten deuren kunnen worden vergaderd.

Naast deze overwegingen moet ook duidelijk zijn wat de verantwoordelijkheden van 
het Parlement zijn ten aanzien van de openbaarmaking van verzoekschriften en 
gerelateerde documenten. Nogmaals, in het geval van mevrouw X waren de 
Commissie en het Parlement niet voorbereid op een formeel verzoek van een 
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gerechtelijke instantie in een lidstaat om de inhoud van een verzoekschrift bekend te 
maken. Het Parlement werd hierdoor in grote verlegenheid werd gebracht. Maar vele 
malen erger was natuurlijk het ongemak voor de indienster, die het Parlement te 
goeder trouw om vertrouwelijkheid had verzocht, in de veronderstelling dat het 
Parlement beschikte over een soort van geheimhoudingsprivilege met betrekking tot 
inhoud van de ontvangen stukken.

De volgende procedure wordt voorgesteld:

De vergaderingen van de commissie zijn openbaar en staan derhalve open voor 
indieners en andere belanghebbenden, waaronder begrepen de media, behoudens de 
voorschriften betreffende de toegang tot het Europees Parlement. Alle documenten 
die tijdens de vergaderingen van de commissie beschikbaar worden gesteld, worden 
geacht openbare documenten te zijn, tenzij een verzoek om geheimhouding of 
vertrouwelijkheid is gedaan.

Indieners hebben recht op bescherming van hun persoonlijke levenssfeer, waaronder 
begrepen hun persoonsgegevens, als zij daarom vragen. Wanneer het secretariaat een 
verzoek bereikt om een naam uit privacyoverwegingen niet bekend te maken, zal het 
al het nodige doen om ervoor te zorgen dat dit verzoek wordt gerespecteerd.

Documenten waarin verzoekschriften zijn opgenomen die worden geacht 
vertrouwelijk te zijn, mogen slechts beperkt toegankelijk zijn en dienen noch in de 
vergaderfolder noch op de website van de commissie te worden gepubliceerd. (Zie 
Bijlage VII, letter A, van het Reglement van het Europees Parlement.)

Op verzoek van de indiener, of op basis van een besluit van de voorzitter, kan een 
verzoekschrift achter gesloten deuren worden behandeld.

* De Juridische Dienst wordt gevraagd een heldere juridische verklaring op te stellen 
over de precieze voorschriften en verplichtingen die op het Parlement van toepassing 
zijn met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van indieners
en de vertrouwelijkheid van hun stukken. Bedoelde verklaring dient op de website 
van de commissie te worden gepubliceerd en zo nodig in de correspondentie met 
indieners te worden geciteerd. De verklaring zal een integrant onderdeel van de 
richtsnoeren van de commissie vormen.

Databank

De commissieleden, hun assistenten en fractiemedewerkers hebben toegang tot ‘e-
Petitions’, dat door het secretariaat is ontwikkeld om de activiteiten van de commissie 
transparanter te maken en stukken naar behoren te kunnen archiveren. ‘E-Petition’ zal 
uitgroeien tot een omvangrijke databank. Behalve de commissie zelf en de personen 
in haar omgeving heeft echter niemand toegang tot ‘e-Petition’. De databank kan dan 
ook niet via internet worden geraadpleegd. Vertrouwelijke verzoekschriften worden 
niet in ‘e-Petition’ ingevoerd, maar kunnen door de leden na een verzoek aan het 
secretariaat worden geraadpleegd.


