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Amendement 1
Kinga Göncz

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het Parlement via zijn 
Commissie verzoekschriften de 
verplichting heeft deze klachten te 
onderzoeken en het mogelijke te doen om 
een einde te maken aan dergelijke 
schendingen van de wetgeving; 
overwegende dat de Commissie 
verzoekschriften, teneinde de burgers de 
geschiktste en snelste middelen tot herstel 
te verschaffen, haar samenwerking met de 
Commissie, andere parlementaire 
commissies en de lidstaten, verder heeft 
versterkt,

G. overwegende dat het Parlement via zijn 
Commissie verzoekschriften de 
verplichting heeft deze klachten te 
onderzoeken en het mogelijke te doen om 
een einde te maken aan dergelijke 
schendingen van de wetgeving; 
overwegende dat de Commissie 
verzoekschriften, teneinde de burgers de 
geschiktste en snelste middelen tot herstel 
te verschaffen, haar samenwerking met de
Commissie, andere parlementaire 
commissies, Europese organen, 
agentschappen en netwerken, en de 
lidstaten, verder heeft versterkt,

Or. en

Amendement 2
Kinga Göncz

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat uit het aantal in 2009 
ontvangen niet ontvankelijke 
verzoekschriften blijkt dat nog meer het 
accent moet worden gelegd op een betere 
voorlichting van de burgers over de 
bevoegdheden van de Unie en de rol van 
haar verschillende instellingen,

I. overwegende dat uit het aantal in 2009 
ontvangen niet ontvankelijke 
verzoekschriften blijkt dat nog meer het 
accent moet worden gelegd op een betere 
voorlichting van de burgers over de 
bevoegdheden van de Unie en de rol van 
haar verschillende instellingen, alsmede 
over onderwerpen waarover 
waarschijnlijk verzoekschriften zullen 
worden gericht aan de Commissie 
verzoekschriften,

Or. en
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Amendement 3
Diana Wallis

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de burgers vaak 
verzoekschriften bij het Parlement indienen 
over door de bevoegde bestuurlijke of 
gerechtelijke autoriteiten van de lidstaten 
genomen besluiten,

J. overwegende dat de burgers vaak 
verzoekschriften bij het Parlement indienen 
over door de bevoegde bestuurlijke of 
gerechtelijke autoriteiten van de lidstaten
genomen besluiten; de burgers hebben 
dan ook mechanismen nodig om de 
nationale autoriteiten ter verantwoording 
te roepen voor hun aandeel in het 
Europese wetgevingsproces en het proces 
van tenuitvoerlegging ervan,

Or. en

Amendement 4
Margrete Auken

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat, zoals de Europese 
ombudsman het heeft erkend in het besluit 
van december 2009 tot afsluiting van het 
onderzoek in verband met klacht 
822/2009/BU tegen de Commissie, de 
burgers er in het bijzonder bewust van 
moeten worden gemaakt dat de nationale 
gerechtelijke procedures een onderdeel zijn 
van het proces van tenuitvoerlegging van 
de Europese wetgeving in de lidstaten, en 
dat de Commissie verzoekschriften geen 
kwesties kan behandelen die onder 
nationale gerechtelijke procedures vallen 
en het resultaat van dergelijke procedures 
niet kan herzien;

K. overwegende dat, zoals de Europese 
ombudsman het heeft erkend in het besluit 
van december 2009 tot afsluiting van het 
onderzoek in verband met klacht 
822/2009/BU tegen de Commissie, de 
burgers er in het bijzonder bewust van 
moeten worden gemaakt dat de nationale 
gerechtelijke procedures een onderdeel zijn 
van het proces van tenuitvoerlegging van 
de Europese wetgeving in de lidstaten, en 
dat de Commissie verzoekschriften geen 
kwesties kan behandelen die onder 
nationale gerechtelijke procedures vallen 
en het resultaat van dergelijke procedures 
niet kan herzien in gevallen waarin geen 
inbreuk is gepleegd op de EU-wetgeving;

Or. en
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Amendement 5
Margrete Auken

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat de hoge kosten 
van gerechtelijke procedures, met name in 
sommige lidstaten, een obstakel kunnen 
vormen voor burgers en ze er zelfs van 
kunnen weerhouden een zaak aanhangig 
te maken voor de bevoegde nationale 
rechtbanken wanneer zij van oordeel zijn 
dat de nationale autoriteiten hun rechten 
op grond van de EU-wetgeving niet 
hebben nageleefd;

Or. en

Amendement 6
Margrete Auken

Ontwerpresolutie
Overweging K ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K ter. overwegende dat het Parlement 
geconfronteerd wordt met een bijzonder 
probleem wanneer het een verzoekschrift 
ontvangt waarin wordt gesteld dat de 
nationale gerechtelijke instanties hebben 
nagelaten het Hof van Justitie om een 
prejudiciële beslissing te vragen, ofschoon 
zij dit overeenkomstig artikel 267 VWEU 
hadden moeten doen, met name indien de 
Commissie geen gebruik maakt van haar 
bevoegdheden op grond van artikel 258 
om actie te ondernemen tegen de lidstaat 
in kwestie;

Or. en

Amendement 7
Kinga Göncz

Ontwerpresolutie
Overweging M
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Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat de burgers het recht 
hebben op snel herstel en een hoog niveau 
van doorzichtigheid van alle Europese 
instellingen, en dat het Parlement de 
Commissie herhaaldelijk gevraagd heeft 
gebruik te maken van haar prerogatieven 
als hoedster van de Verdragen om op te 
treden tegen door rekwestranten aan de 
kaak gestelde schendingen van de 
Europese wetgeving, inzonderheid 
wanneer omzetting van EU-wetgeving op 
nationaal niveau resulteert in schending 
ervan,

M. overwegende dat de burgers het recht 
hebben op snel en oplossingsgericht 
herstel en een hoog niveau van 
doorzichtigheid en duidelijkheid van alle 
Europese instellingen, en dat het Parlement 
de Commissie herhaaldelijk gevraagd heeft 
gebruik te maken van haar prerogatieven 
als hoedster van de Verdragen om op te 
treden tegen door rekwestranten aan de 
kaak gestelde schendingen van de 
Europese wetgeving, inzonderheid 
wanneer omzetting van EU-wetgeving op 
nationaal niveau resulteert in schending 
ervan,

Or. en

Amendement 8
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat in talrijke 
verzoekschriften nog steeds kwesties ter 
sprake worden gebracht in verband met de 
omzetting en de tenuitvoerlegging van de 
Europese internemarkt- en 
milieuwetgeving, en dat de Commissie 
verzoekschriften de Commissie al 
herhaaldelijk gevraagd heeft ervoor te 
zorgen dat de controles op de 
wetshandhaving op deze terreinen worden 
versterkt,

N. overwegende dat in talrijke 
verzoekschriften nog steeds kwesties ter 
sprake worden gebracht in verband met de 
omzetting en de tenuitvoerlegging van de 
Europese internemarkt- en 
milieuwetgeving, en dat de Commissie 
verzoekschriften de Commissie al 
herhaaldelijk gevraagd heeft ervoor te 
zorgen dat de controles op de 
wetshandhaving op deze terreinen worden 
versterkt en doeltreffender worden 
gemaakt,

Or. ro

Amendement 9
Kinga Göncz

Ontwerpresolutie
Overweging O
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Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat het, ofschoon de 
Commissie de naleving van de EU-
wetgeving pas ten volle kan controleren 
wanneer de nationale autoriteiten een 
eindbesluit hebben genomen, van belang is, 
met name ten aanzien van milieukwesties, 
dat in een vroeg stadium wordt nagegaan 
of de nationale autoriteiten alle relevante 
door de EU-wetgeving voorgeschreven 
procedures correct toepassen,

O. overwegende dat het, ofschoon de 
Commissie de naleving van de EU-
wetgeving pas ten volle kan controleren 
wanneer de nationale autoriteiten een 
eindbesluit hebben genomen, van belang is, 
met name ten aanzien van milieukwesties 
en alle gevallen waarin het tijdsaspect van 
bijzonder belang is, dat in een vroeg 
stadium wordt nagegaan of de nationale 
autoriteiten alle relevante door de EU-
wetgeving voorgeschreven procedures 
correct toepassen,

Or. en

Amendement 10
María Muñiz De Urquiza, Josefa Andrés Barea, Miguel Angel Martínez Martínez

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat het, ofschoon de 
Commissie de naleving van de EU-
wetgeving pas ten volle kan controleren 
wanneer de nationale autoriteiten een 
eindbesluit hebben genomen, van belang is, 
met name ten aanzien van milieukwesties, 
dat in een vroeg stadium wordt nagegaan 
of de nationale autoriteiten alle relevante 
door de EU-wetgeving voorgeschreven 
procedures correct toepassen,

O. overwegende dat het, ofschoon de 
Commissie de naleving van de EU-
wetgeving pas ten volle kan controleren 
wanneer de nationale autoriteiten een 
eindbesluit hebben genomen, van belang is, 
met name ten aanzien van milieukwesties, 
dat in een vroeg stadium wordt nagegaan 
of de lokale, regionale en nationale 
autoriteiten alle relevante door de EU-
wetgeving voorgeschreven procedures 
correct toepassen,

Or. es

Amendement 11
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat het, ofschoon de 
Commissie de naleving van de EU-

O. overwegende dat het, ofschoon de 
Commissie de naleving van de EU-
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wetgeving pas ten volle kan controleren 
wanneer de nationale autoriteiten een 
eindbesluit hebben genomen, van belang is, 
met name ten aanzien van milieukwesties, 
dat in een vroeg stadium wordt nagegaan 
of de nationale autoriteiten alle relevante 
door de EU-wetgeving voorgeschreven 
procedures correct toepassen,

wetgeving pas ten volle kan controleren 
wanneer de nationale autoriteiten een 
eindbesluit hebben genomen, van belang is, 
met name ten aanzien van milieukwesties, 
dat in een vroeg stadium wordt nagegaan 
of de nationale autoriteiten alle relevante 
door de EU-wetgeving voorgeschreven 
procedures correct toepassen, en dat indien 
nodig gedetailleerde studies worden 
uitgevoerd over de toepassing en het effect 
van de van kracht zijnde wetgeving, ten 
einde alle nodige informatie te verkrijgen,

Or. ro

Amendement 12
Margrete Auken

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat het van belang is dat 
verdere onherstelbare schade aan de 
biodiversiteit wordt voorkomen, met name 
in Natura 2000-gebieden, en dat de 
lidstaten toegezegd hebben de bescherming 
van de speciale zones die onder de 
habitatsrichtlijn (92/43/EEC) vallen, te 
garanderen,

P. overwegende dat het van belang is dat 
verdere onherstelbare schade aan de 
biodiversiteit wordt voorkomen, met name 
in Natura 2000-gebieden, en dat de 
lidstaten toegezegd hebben de bescherming 
van de speciale zones die onder de 
habitatsrichtlijn (92/43/EEC) en de 
vogelrichtlijn (79/409/EEG) vallen, te 
garanderen,

Or. en

Amendement 13
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verwelkomt de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Lissabon en vertrouwt erop 
dat het Parlement nauw zal worden 
betrokken bij de ontwikkeling van het 
nieuwe burgerinitiatief, zodat dit 
instrument ten volle zijn doel kan bereiken 
en grotere doorzichtigheid en 

2. verwelkomt de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Lissabon en vertrouwt erop 
dat het Parlement nauw zal worden 
betrokken bij de ontwikkeling van het 
nieuwe burgerinitiatief, zodat dit 
instrument ten volle zijn doel kan bereiken 
en grotere doorzichtigheid en 
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verantwoordingsplicht in het EU-
besluitvormingsproces kan waarborgen, 
door burgers in staat te stellen wijzigingen 
van of aanvullingen op de EU-wetgeving 
voor te stellen;

verantwoordingsplicht in het EU-
besluitvormingsproces kan waarborgen, 
door burgers in staat te stellen 
verbeteringen in of aanvullingen op de 
EU-wetgeving voor te stellen;

Or. ro

Amendement 14
Kinga Göncz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verwelkomt de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Lissabon en vertrouwt erop 
dat het Parlement nauw zal worden 
betrokken bij de ontwikkeling van het 
nieuwe burgerinitiatief, zodat dit 
instrument ten volle zijn doel kan bereiken 
en grotere doorzichtigheid en 
verantwoordingsplicht in het EU-
besluitvormingsproces kan waarborgen, 
door burgers in staat te stellen wijzigingen 
van of aanvullingen op de EU-wetgeving 
voor te stellen;

Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst

Or. en

Amendement 15
Willy Meyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verwelkomt de inwerkingtreding van 
het Verdrag van Lissabon en vertrouwt 
erop dat het Parlement nauw zal worden 
betrokken bij de ontwikkeling van het 
nieuwe burgerinitiatief, zodat dit 
instrument ten volle zijn doel kan bereiken 
en grotere doorzichtigheid en 
verantwoordingsplicht in het EU-
besluitvormingsproces kan waarborgen, 
door burgers in staat te stellen wijzigingen 
van of aanvullingen op de EU-wetgeving 
voor te stellen;

2. vertrouwt erop dat het Parlement nauw 
zal worden betrokken bij de ontwikkeling 
van het nieuwe burgerinitiatief, zodat dit 
instrument ten volle zijn doel kan bereiken 
en grotere doorzichtigheid en 
verantwoordingsplicht in het EU-
besluitvormingsproces kan waarborgen, 
door burgers in staat te stellen wijzigingen 
van of aanvullingen op de EU-wetgeving 
voor te stellen;
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Or. es

Amendement 16
Margrete Auken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert aan zijn resolutie over het 
burgerinitiatief1, waaraan de Commissie 
verzoekschriften heeft bijgedragen door het 
uitbrengen van haar advies; verzoekt de 
Commissie met aandrang bevattelijke
uitvoeringsregels vast te stellen die de rol 
en de verplichtingen van de bij de 
onderzoeks- en besluitvormingsprocessen
betrokken instellingen duidelijk 
omschrijven;

5. herinnert aan zijn resolutie over het 
burgerinitiatief1, waaraan de Commissie 
verzoekschriften heeft bijgedragen door het 
uitbrengen van haar advies; herhaalt zijn 
toezegging samen met de andere 
instellingen uitvoeringsregels vast te 
stellen die de rechten van de burgers en de 
verplichtingen en 
besluitvormingsprocedures van de 
betrokken instellingen duidelijk 
omschrijven;

Or. en

Amendement 17
Carlos José Iturgaiz Angulo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. vraagt opnieuw dat de relevante diensten 
van het Parlement en de Commissie de 
procedures voor herstel waarover de EU-
burgers beschikken volledig herzien en 
beklemtoont de noodzaak 
onderhandelingen te beginnen over een 
nieuw interinstitutioneel akkoord dat 
rekening houdt met de ontwikkeling van 
het Europees beleid en het grotere accent 
dat wordt gelegd op de rechten van de EU-
burgers;

9. vraagt opnieuw dat de relevante diensten 
van het Parlement en de Commissie de 
procedures voor herstel waarover de EU-
burgers beschikken volledig herzien en 
beklemtoont het belang van de 
voortzetting van de onderhandelingen 
over de herziening van de 
kaderovereenkomst tussen het Europees 
Parlement en de Commissie, ten einde ten 
volle rekening te houden met de 
versterking van de rechten van de EU-
burgers, met name via de Europese 
burgerinitiatieven;

Or. en
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Amendement 18
María Muñiz De Urquiza, Josefa Andrés Barea, Miguel Angel Martínez Martínez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. constateert dat de in 2009 ontvangen 
verzoekschriften nog steeds vooral 
betrekking hadden op milieu, 
grondrechten, justitie en interne markt; wat 
de geografische gerichtheid betreft, hadden 
de meeste verzoekschriften betrekking op 
de Unie als geheel - gevolgd door 
Duitsland, Spanje, Italië en Roemenië -, 
wat aantoont dat de burgers de activiteiten 
van de Unie in het oog houden en zich tot 
de Unie richten voor actie;

14. constateert dat de in 2009 ontvangen 
verzoekschriften, waarvan er bijna 40% 
niet ontvankelijk werden verklaard, nog 
steeds vooral betrekking hadden op milieu, 
grondrechten, justitie en interne markt; wat 
de geografische gerichtheid betreft, hadden 
de meeste verzoekschriften betrekking op 
de Unie als geheel - gevolgd door 
Duitsland, Spanje, Italië en Roemenië -, 
wat aantoont dat de burgers de activiteiten 
van de Unie in het oog houden en zich tot 
de Unie richten voor actie;

Or. es

Amendement 19
Margrete Auken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. erkent het belang van het werk van 
de indieners van verzoekschriften en van 
zijn Commissie verzoekschriften voor de 
bescherming van het milieu van de Unie; 
juicht het initiatief van de commissie toe 
een studie te laten verrichten over de 
toepassing van de habitatrichtlijn, 
vooruitlopend op het internationale jaar 
van de biodiversiteit, en beschouwt dit als 
een nuttig instrument voor het evalueren 
van de EU-strategie inzake biodiversiteit 
tot nu toe en het ontwerpen van een 
nieuwe strategie ter zake;

Or. en
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Amendement 20
Margrete Auken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. uit met name zijn voldoening over 
de gevallen waarin de indiening van een 
verzoekschrift tot een positief resultaat 
heeft geleid, zoals de instandhouding van 
de zone van "La Ferme du Casino" in 
Guérande, als een voorbeeld van een 
beschermingszone van het Natura 2000-
netwerk waar sociale, economische, 
culturele en milieubelangen elkaar 
versterken1;
verwelkomt tevens het besluit van de 
autoriteiten in Valencia de 
ontwikkelingsplannen voor Parcent niet 
goed te keuren, op grond van het beginsel 
dat urbanisatieprojecten de 
watervoorziening moeten garanderen en 
in milieuopzicht duurzaam moeten zijn;
1 Het verzoekschrift in kwestie was nr. 551/2008, 
ingediend door het "Syndicat des Paludiers".

Or. en

Amendement 21
Willy Meyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. merkt op dat steeds meer 
verzoekschriften het accent leggen op de 
moeilijkheden die de burgers ondervinden 
wat de uitoefening van hun recht op vrij 
verkeer betreft, waarbij zij met name 
refereren aan de buitensporig lange 
termijnen voor de aflevering door 
gastlanden van verblijfsvergunningen aan 
gezinsleden uit derde landen, en aan de 
problemen met betrekking tot de 
uitoefening van het stemrecht en de 
erkenning van kwalificaties; verwelkomt 

15. merkt op dat steeds meer 
verzoekschriften het accent leggen op de 
moeilijkheden die de burgers ondervinden 
wat de uitoefening van hun recht op vrij 
verkeer betreft, waarbij zij met name 
refereren aan de buitensporig lange 
termijnen voor de aflevering door 
gastlanden van verblijfsvergunningen aan 
gezinsleden uit derde landen, en aan de 
problemen met betrekking tot de 
uitoefening van het stemrecht en de 
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dan ook het onlangs gelanceerde 
programma van Stockholm1 en steunt de 
spoedige verwezenlijking van de 
doelstellingen ervan;

erkenning van kwalificaties; 

Or. es

Amendement 22
Margrete Auken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie opnieuw 
praktische voorstellen ter tafel te brengen 
om de bescherming van de consument 
tegen oneerlijke handelspraktijken uit te 
breiden tot kleine bedrijven, zoals 
gevraagd in zijn resolutie over bedrijven 
die misleidende gegevensbankdiensten 
aanbieden, aangezien de Commissie 
verzoekschriften verzoekschriften blijft 
ontvangen van slachtoffers van oplichting 
door ondernemingen achter 
bedrijvengidsen;

16. verzoekt de Commissie opnieuw 
praktische voorstellen ter tafel te brengen 
om de bescherming van de consument 
tegen oneerlijke handelspraktijken uit te 
breiden tot kleine bedrijven, zoals 
gevraagd in zijn resolutie over bedrijven 
die misleidende gegevensbankdiensten 
aanbieden, aangezien de Commissie 
verzoekschriften verzoekschriften blijft 
ontvangen van slachtoffers van oplichting 
door ondernemingen achter 
bedrijvengidsen; wijst erop dat de 
Europese regels inzake collectief herstel 
in deze context eveneens een positieve rol 
kunnen spelen;

Or. en

Amendement 23
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. erkent dat de Commissie een centrale 
rol speelt bij de werkzaamheden van de 
Commissie verzoekschriften, die blijft 
steunen op haar expertise wanneer zij 
verzoekschriften moet beoordelen, 
inbreuken op de Europese wetgeving moet 
identificeren en moet zoeken naar 
middelen tot herstel; erkent tevens dat de 
Commissie inspanningen levert om in het 

17. erkent dat de Commissie een centrale 
rol speelt bij de werkzaamheden van de 
Commissie verzoekschriften, die blijft 
steunen op haar expertise wanneer zij 
verzoekschriften moet beoordelen, 
inbreuken op de Europese wetgeving moet 
identificeren en moet zoeken naar 
middelen tot herstel; erkent tevens dat de 
Commissie inspanningen levert om in het 
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algemeen sneller te reageren wanneer de
Commissie verzoekschriften haar verzoekt 
een onderzoek in te stellen;

algemeen sneller te reageren wanneer de 
Commissie verzoekschriften haar verzoekt 
een onderzoek in te stellen, zodat door 
burgers gemelde gevallen zo snel mogelijk 
kunnen worden opgelost;

Or. ro

Amendement 24
Carlos José Iturgaiz Angulo, Willy Meyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. spoort de Commissie ertoe aan in 
een vroeg stadium tussenbeide te komen 
wanneer verzoekschriften wijzen op 
mogelijke gevaren voor speciaal 
beschermde zones, door de betrokken 
nationale instanties te herinneren aan 
hun toezegging de integriteit te 
waarborgen van de gebieden die uit 
hoofde van Richtlijn 92/43/EEG (de 
habitatrichtlijn) zijn ingedeeld als Natura 
2000-gebieden, en indien nodig 
preventieve maatregelen te treffen om de 
naleving van de Europese regelgeving te 
garanderen;

Or. en

Amendement 25
Kinga Göncz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. verwelkomt de samenstelling van 
de nieuw gekozen Commissie, met name 
de benoeming van de commissaris die 
verantwoordelijk is voor 
interinstitutionele betrekkingen en 
administratie, en vertrouwt erop dat de 
leden van de Commissie zo nauw en zo 
doeltreffend mogelijk zullen samenwerken 
met de Commissie verzoekschriften en 



AM\815973NL.doc 15/22 PE441.258v01-00

NL

deze commissie zullen respecteren, als een 
van de belangrijkste kanalen tussen de 
burgers en de Europese instellingen;

Or. en

Amendement 26
Willy Meyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de Commissie alle 
procedures die zij op gang heeft gebracht 
voor de behandeling van mogelijke 
inbreuken op de communautaire 
milieuregelgeving te versnellen, teneinde 
te voorkomen dat onherstelbare schade 
wordt aangericht als gevolg van het trage 
optreden van de Commissie;

Or. es

Amendement 27
Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van oordeel dat het raadplegen van 
de perscommuniqués van de Commissie 
om inbreukprocedures op te sporen en 
bepaalde verzoekschriften daaraan te 
toetsen een onnodige verspilling van de tijd 
en de middelen van de Commissie 
verzoekschriften zou zijn, met name in het 
geval van horizontale inbreuken;

19. is van oordeel dat het raadplegen van 
de perscommuniqués van de Commissie 
om inbreukprocedures op te sporen en 
bepaalde verzoekschriften daaraan te 
toetsen een onnodige verspilling van de tijd 
en de middelen van de Commissie 
verzoekschriften zou zijn, met name in het 
geval van horizontale inbreuken, en wenst 
dat de Commissie de Commissie 
verzoekschriften informeert over alle 
belangrijke inbreukprocedures;

Or. en



PE441.258v01-00 16/22 AM\815973NL.doc

NL

Amendement 28
Margrete Auken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. juicht de inspanningen van de 
Commissie toe om alternatieve methoden 
te ontwikkelen om een betere 
tenuitvoerlegging van de Europese 
wetgeving te bevorderen, alsmede de 
positieve houding van sommige lidstaten, 
die de nodige maatregelen treffen om 
inbreuken in het beginstadium van het 
tenuitvoerleggingsproces recht te zetten;

22. juicht de inspanningen van de 
Commissie toe om alternatieve methoden 
te ontwikkelen om een betere 
tenuitvoerlegging van de Europese 
wetgeving te bevorderen, alsmede de 
positieve houding van sommige lidstaten, 
die de nodige maatregelen treffen om 
inbreuken in het beginstadium van het 
tenuitvoerleggingsproces recht te zetten; 
onderstreept evenwel dat alternatieve 
methoden om inbreuken aan te pakken 
geen substituut kunnen vormen voor de 
verantwoordelijkheden van de Commissie 
op grond van de Verdragen, en ten volle 
de in mededeling 2002/141 geformuleerde 
rechten van de klagers in acht moeten 
nemen; 

Or. en

Amendement 29
Willy Meyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. juicht de inspanningen van de 
Commissie toe om alternatieve methoden 
te ontwikkelen om een betere 
tenuitvoerlegging van de Europese 
wetgeving te bevorderen, alsmede de 
positieve houding van sommige lidstaten, 
die de nodige maatregelen treffen om 
inbreuken in het beginstadium van het 
tenuitvoerleggingsproces recht te zetten;

22. juicht de inspanningen van de 
Commissie toe om alternatieve methoden 
te ontwikkelen om een betere 
tenuitvoerlegging van de Europese 
wetgeving te bevorderen, alsmede de 
positieve houding van sommige lidstaten,
die de nodige maatregelen treffen om 
inbreuken in het beginstadium van het 
tenuitvoerleggingsproces recht te zetten; 
betreurt daarentegen dat sommige 
lidstaten onvoldoende willen 
samenwerken met de Commissie en zich 
zelfs niet storen aan de aanmaningen van 
de Commissie;
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Or. es

Amendement 30
María Muñiz De Urquiza, Josefa Andrés Barea, Miguel Angel Martínez Martínez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verwelkomt de toenemende 
betrokkenheid van lidstaten bij de 
werkzaamheden van de Commissie 
verzoekschriften en de aanwezigheid van 
hun vertegenwoordigers op haar 
vergaderingen; is van oordeel dat deze 
samenwerking moet worden versterkt,
aangezien de nationale autoriteiten 
primair verantwoordelijk zijn voor de 
handhaving van Europese wetgeving 
zodra zij in hun rechtsorde is omgezet;

23. verwelkomt de toenemende 
betrokkenheid van lidstaten bij de 
werkzaamheden van de Commissie 
verzoekschriften en de aanwezigheid van 
hun vertegenwoordigers op haar 
vergaderingen en is van oordeel dat deze 
samenwerking moet worden versterkt;

Or. es

Amendement 31
Carlos José Iturgaiz Angulo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. beklemtoont dat de versterkte 
samenwerking met de lidstaten van 
uitzonderlijk belang is voor de 
werkzaamheden van de Commissie 
verzoekschriften; is van oordeel dat een 
versterking van de samenwerking met de 
nationale parlementen, met name in de 
context van het Verdrag van Lissabon, 
een oplossing kan zijn;

Or. en

Amendement 32
Diana Wallis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. is van oordeel dat de lidstaten 
bereid moeten zijn een transparantere en 
proactievere rol te spelen bij de 
behandeling van verzoekschriften met 
betrekking tot de tenuitvoerlegging en 
handhaving van de Europese wetgeving;

Or. en

Amendement 33
Diana Wallis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 ter. is van oordeel dat de Commissie 
verzoekschriften van dit Parlement in het 
licht van het Verdrag van Lissabon 
nauwer moet samenwerken met 
soortgelijke commissies in de nationale en 
regionale parlementen van de lidstaten, 
ten einde de verzoekschriften over 
Europese kwesties beter te kunnen 
begrijpen en de burgers zo snel mogelijk 
antwoord te kunnen geven, op het meest 
gepaste niveau;

Or. en

Amendement 34
María Muñiz De Urquiza, Josefa Andrés Barea, Miguel Angel Martínez Martínez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. vestigt de aandacht op de conclusies 
van zijn resolutie over de effecten van de 
uitgebreide verstedelijking in Spanje1 en 
verzoekt de Spaanse autoriteiten een 
evaluatie van de ter zake getroffen 
maatregelen te verschaffen;

24. vestigt de aandacht op de conclusies 
van zijn resolutie over de effecten van de 
uitgebreide verstedelijking in Spanje1 en 
verzoekt de Spaanse autoriteiten evaluaties
van de ter zake getroffen maatregelen te 
blijven verschaffen, zoals ze tot nu toe 
hebben gedaan;
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Or. es

Amendement 35
Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. beseft dat de toenemende tendens om 
verzoekschriften in te dienen die weinig 
relevant zijn voor de werkzaamheden van 
de EU misschien gedeeltelijk te wijten is 
aan de toename van het aantal 
elektronische verzoekschriften, aangezien 
voor het tweede achtereenvolgende jaar 
meer verzoekschriften zijn ingediend 
langs elektronische weg dan per post;

Schrappen.

Or. en

Amendement 36
Kinga Göncz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van oordeel dat het extensieve 
gebruik van het internet weliswaar dient te 
worden aangemoedigd, omdat dit de 
communicatie met de burgers 
vergemakkelijkt, maar dat een oplossing 
moet worden gevonden om te voorkomen 
dat de Commissie verzoekschriften wordt 
overstelpt met "niet-verzoekschriften"; 
beschouwt een herziening van het 
registratieproces bij het Parlement als een 
mogelijke oplossing voor dit probleem, en 
spoort het ter zake bevoegde personeel 
ertoe aan de dossiers in kwestie door te 
verwijzen naar de Afdeling 
correspondentie met de burgers, in plaats 
van ze voor te leggen aan de Commissie 
verzoekschriften;

27. is van oordeel dat het extensieve 
gebruik van het internet weliswaar dient te 
worden aangemoedigd, omdat dit de 
communicatie met de burgers 
vergemakkelijkt, maar dat een oplossing 
moet worden gevonden om te voorkomen 
dat de Commissie verzoekschriften wordt 
overstelpt met "niet-verzoekschriften"; 
beschouwt een herziening van het 
registratieproces bij het Parlement en een 
versterking van het bij het beheer en de 
beoordeling van de verzoekschriften 
betrokken personeel, dat nog altijd niet de 
noodzakelijke talencombinaties kan 
verzorgen, als een mogelijke oplossing 
voor dit probleem, en spoort het ter zake 
bevoegde personeel ertoe aan de dossiers 
in kwestie door te verwijzen naar de 
Afdeling correspondentie met de burgers, 
in plaats van ze voor te leggen aan de 
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Commissie verzoekschriften;

Or. en

Amendement 37
Margrete Auken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van oordeel dat het extensieve 
gebruik van het internet weliswaar dient te 
worden aangemoedigd, omdat dit de 
communicatie met de burgers 
vergemakkelijkt, maar dat een oplossing 
moet worden gevonden om te voorkomen 
dat de Commissie verzoekschriften wordt 
overstelpt met "niet-verzoekschriften"; 
beschouwt een herziening van het 
registratieproces bij het Parlement als een 
mogelijke oplossing voor dit probleem, en 
spoort het ter zake bevoegde personeel 
ertoe aan de dossiers in kwestie door te 
verwijzen naar de Afdeling 
correspondentie met de burgers, in plaats 
van ze voor te leggen aan de Commissie 
verzoekschriften;

27. is van oordeel dat het extensieve 
gebruik van het internet weliswaar dient te 
worden aangemoedigd, omdat dit de 
communicatie met de burgers 
vergemakkelijkt, maar dat een oplossing 
moet worden gevonden om te voorkomen 
dat de Commissie verzoekschriften wordt 
overstelpt met "niet-verzoekschriften"; 
beschouwt een herziening van het 
registratieproces bij het Parlement als een 
mogelijke oplossing voor dit probleem, en 
spoort het ter zake bevoegde personeel 
ertoe aan de dossiers in kwestie door te 
verwijzen naar de Afdeling 
correspondentie met de burgers, in plaats 
van ze voor te leggen aan de Commissie 
verzoekschriften, wanneer zij niet 
uitdrukkelijk als een verzoekschrift aan 
het Parlement zijn toegezonden;

Or. en

Amendement 38
Kinga Göncz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. is van oordeel dat onderzoek moet 
worden gedaan naar de redenen voor de 
verschillen in de aantallen door 
onderdanen en ingezetenen van EU-
lidstaten ingediende verzoekschriften, en 
dat een voorlichtingscampagne moet 
worden opgezet over de resultaten van dit 
onderzoek; 

Or. en
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Amendement 39
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. pleit ervoor dat een portaal wordt 
gecreëerd dat een multi-stage template 
biedt voor verzoekschriften en dat burgers 
informeert over wat zij met het indienen 
van verzoekschriften bij het Parlement 
kunnen bereiken, en over de bevoegdheden 
van het Parlement ter zake, en links bevat 
naar alternatieve middelen tot herstel op 
Europees en nationaal niveau;

29. pleit ervoor dat een portaal wordt 
gecreëerd dat een interactief multi-stage 
template biedt voor verzoekschriften en dat 
burgers informeert over wat zij met het 
indienen van verzoekschriften bij het 
Parlement kunnen bereiken, en over de 
bevoegdheden van het Parlement ter zake, 
en links bevat naar alternatieve middelen 
tot herstel op Europees en nationaal 
niveau; wenst dat de 
verantwoordelijkheden van de Europese 
Unie op de verschillende terreinen zo 
gedetailleerd mogelijk worden 
omschreven, ten einde elke mogelijke 
verwarring tussen de bevoegdheden van 
de Unie en de nationale bevoegdheden uit 
te sluiten;

Or. ro

Amendement 40
Kinga Göncz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. onderstreept dat in afwachting dat 
de beste oplossing voor het probleem van 
de middelen wordt gevonden, een 
onmiddellijke verbetering van de 
bestaande website noodzakelijk is;

Or. en

Amendement 41
Margrete Auken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31
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Ontwerpresolutie Amendement

31. verwelkomt de goedkeuring van het 
nieuwe Reglement van het Parlement en de 
herziening van de bepalingen betreffende 
het beheer van verzoekschriften; juicht het 
toe dat het secretariaat en de 
vertegenwoordigers van de fracties 
werken aan een herziening van de leidraad 
ten behoeve van de leden inzake de regels 
en interne procedures van de Commissie 
verzoekschriften, aangezien deze nieuwe 
leidraad niet alleen de leden zal helpen bij 
hun werkzaamheden, maar ook de 
doorzichtigheid van het proces van 
indiening en behandeling van 
verzoekschriften zal vergroten;

31. verwelkomt de goedkeuring van het 
nieuwe Reglement van het Parlement en de 
herziening van de bepalingen betreffende 
het beheer van verzoekschriften;
verwelkomt tevens de herziening van de 
leidraad ten behoeve van de leden inzake 
de regels en interne procedures van de 
Commissie verzoekschriften, aangezien 
deze nieuwe leidraad niet alleen de leden 
zal helpen bij hun werkzaamheden, maar 
ook de doorzichtigheid van het proces van 
indiening en behandeling van 
verzoekschriften zal vergroten;

Or. en


