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Amendement 1
Simon Busuttil

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herinnert eraan dat SOLVIT geen EU-
orgaan is met de formele bevoegdheid 
over de wetgeving van de EU te oordelen, 
maar een vrijwillig, tussen de nationale 
bestuursinstellingen functionerend 
samenwerkingsnetwerk dat informele 
oplossingen wil vinden voor problemen 
waarmee burgers en bedrijfsleven wegens 
een onjuiste toepassing van de wettelijke 
internemarktvoorschriften door 
overheidsinstanties worden 
geconfronteerd;

4. erkent dat SOLVIT doeltreffend 
functioneert als samenwerkingsnetwerk
dat informele oplossingen wil vinden voor 
problemen waarmee burgers en 
bedrijfsleven wegens een onjuiste 
toepassing van de wettelijke 
internemarktvoorschriften door 
overheidsinstanties worden 
geconfronteerd;

Or. en

Amendement 2
Simon Busuttil

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. constateert dat er diverse instanties 
zijn die de burgers van de EU kunnen 
inschakelen voor de oplossing van hun 
problemen, waaronder de Commissie 
verzoekschriften van het Parlement, 
SOLVIT, de Europese Commissie en de 
Europese ombudsman;

Or. en
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Amendement 3
Simon Busuttil

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. moedigt SOLVIT aan gevallen van een 
onjuiste toepassing van de EU-wetgeving 
die te complex zijn om ze zelf op te lossen 
niet alleen aan de Commissie voor te 
leggen, maar ook, wanneer dat zinvol is, 
aan de Commissie verzoekschriften van het 
Parlement;

6. verzoekt  SOLVIT gevallen van een 
onjuiste toepassing van de EU-wetgeving 
die te complex zijn om ze zelf op te lossen 
niet alleen aan de Commissie voor te 
leggen, maar ook, wanneer dat zinvol is, 
aan de Commissie verzoekschriften van het 
Parlement;

Or. en

Amendement 4
Mariya Nedelcheva

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. is van mening dat met de 
verzoekschriftenprocedure een positieve 
bijdrage aan een beter wetgevingsproces 
kan worden geleverd; brengt in herinnering 
dat het vermogen van het Parlement om de 
EU-wetgeving actief en direct vorm te 
geven, te herzien en te verbeteren na de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon enorm zal toenemen;

8. is van mening dat met de 
verzoekschriftenprocedure een positieve 
bijdrage aan een beter wetgevingsproces 
kan worden geleverd; brengt in herinnering 
dat het vermogen van het Parlement om de 
EU-wetgeving actief en direct vorm te 
geven, te herzien en te verbeteren na de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon enorm zal toenemen; herinnert er 
ook aan dat rekening moet worden 
gehouden met de versterking van de rol 
van de nationale parlementen ;

Or. fr
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Amendement 5
Simon Busuttil

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. geeft ook in overweging dat het niet 
zo is dat er één enkel referentiepunt 
bestaat dat verantwoordelijk is voor de 
afhandeling van begin tot einde van 
klachten van de burgers, omdat deze 
klachten via  de diverse aanwezige 
kanalen worden ingediend; dringt aan op 
meer coördinatie tussen de verschillende 
instanties die betrokken zijn bij de 
ontvangst en behandeling van klachten 
van burgers;

Or. en

Amendement 6
Simon Busuttil

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. vermeldt dat het Parlement onlangs een 
klacht over SOLVIT ontving waarin 
verstrekte informatie en de uitslag van 
een SOLVIT-procedure werden betwist; 
onderstreept echter dat dit de enige klacht 
is die ontvangen werd in de periode 
waarop het jaarverslag 2008 betrekking 
heeft;

Schrappen

Or. en



PE430.886v02-00 6/7 AM\800717NL.doc

NL

Amendement 7
Mariya Nedelcheva

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. constateert dat er op de website van 
SOLVIT geen link is naar de Commissie 
verzoekschriften van het Parlement; 
verzoekt SOLVIT een dergelijke link in de 
site op te nemen, waarmee de burgers 
kunnen worden gewezen op hun recht een 
verzoekschrift tot het Parlement te richten 
zodat buitengerechtelijk, langs politieke 
weg of via het wetgevingsproces, een 
oplossing voor hun probleem wordt 
gevonden.

10. constateert dat er op de website van 
SOLVIT geen link is naar de Commissie 
verzoekschriften van het Europees 
Parlement en zelfs niet naar de bevoegde 
commissies van de nationale parlementen; 
verzoekt SOLVIT een dergelijke link in de 
site op te nemen, waarmee de burgers 
kunnen worden gewezen op hun recht een 
verzoekschrift tot het Parlement te richten 
zodat buitengerechtelijk, langs politieke
weg of via het wetgevingsproces, een 
oplossing voor hun probleem wordt 
gevonden.

Or. fr

Amendement 8
Simon Busuttil

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. constateert dat er op de website van 
SOLVIT geen link is naar de Commissie 
verzoekschriften van het Parlement; 
verzoekt SOLVIT een dergelijke link in de 
site op te nemen, waarmee de burgers 
kunnen worden gewezen op hun recht een 
verzoekschrift tot het Parlement te richten 
zodat buitengerechtelijk, langs politieke 
weg of via het wetgevingsproces, een 
oplossing voor hun probleem wordt 
gevonden.

10. verzoekt SOLVIT in zijn website een 
link naar de Commissie verzoekschriften
van het Parlement op te nemen, waarmee 
de burgers kunnen worden gewezen op hun 
recht een verzoekschrift tot het Parlement 
te richten zodat buitengerechtelijk, langs 
politieke weg of via het wetgevingsproces, 
een oplossing voor hun probleem wordt 
gevonden.

Or. en
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Amendement 9
Victor Boştinaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. bepleit verder de ontwikkeling van 
een gemeenschappelijke website van de 
Europese instellingen die zich erop richt 
de burgers te helpen en hen rechtstreeks  
te verwijzen naar de voor de behandeling 
van hun klacht bevoegde instelling of 
instantie; 

Or. en


