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Amendement 1
Peter Jahr

Ontwerpresolutie
Visum 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-gezien de artikelen 258 en 260 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie,

Or. el

Amendement 2
Nikolaos Salavrakos

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de 
verzoekschriftprocedure en de specifieke 
bevoegdheden van de Commissie 
verzoekschriften van groot belang zijn voor 
het bieden van oplossingen aan de 
Europese burgers die zich tot het Parlement 
richten,

A. overwegende dat de 
verzoekschriftprocedure en de specifieke 
bevoegdheden van de Commissie 
verzoekschriften van groot belang zijn voor 
het bieden van oplossingen en het 
verdedigen van de Europese burgers die 
zich tot het Parlement richten,

Or. el

Amendement 3
Angelika Werthmann

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de 
verzoekschriftprocedure en de specifieke 

A. overwegende dat de 
verzoekschriftprocedure en de specifieke 
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bevoegdheden van de Commissie 
verzoekschriften van groot belang zijn voor 
het bieden van oplossingen aan de 
Europese burgers die zich tot het Parlement 
richten,

bevoegdheden van de Commissie 
verzoekschriften in principe van groot 
belang zijn voor het bieden van 
oplossingen aan de Europese burgers die 
zich tot het Parlement richten,

Or. de

Amendement 4
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de burgers van de EU 
rechtstreeks vertegenwoordigd worden 
door het Parlement, en dat het petitierecht 
hen in staat stelt zich tot hun 
vertegenwoordigers te richten wanneer zij 
van mening zijn dat hun rechten worden 
geschonden,

C. overwegende dat de burgers van de EU 
rechtstreeks vertegenwoordigd worden 
door het Parlement, en dat het petitierecht 
hen in staat stelt zich tot hun 
vertegenwoordigers te richten wanneer zij 
van mening zijn dat hun rechten worden 
geschonden, en dat de behandeling van 
deze verzoeken tot de bevoegdheden van 
de Commissie verzoekschriften behoort,

Or. fr

Amendement 5
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de toepassing van de 
Europese wetgeving rechtstreeks van 
invloed is op de burgers en inwoners van 
de EU en dat zij de meest aangewezen 
personen zijn om de doeltreffendheid en 
tekortkomingen van de EU te beoordelen, 
alsook om te signaleren welke lacunes nog 
moeten worden gedicht voor een juiste 

D. overwegende dat de toepassing van de 
Europese wetgeving rechtstreeks van 
invloed is op de burgers en inwoners van 
de EU en dat zij de meest aangewezen 
personen zijn om de doeltreffendheid en 
tekortkomingen van de EU te beoordelen, 
alsook om te signaleren welke lacunes nog 
moeten worden gedicht voor een juiste 
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toepassing van de EU-wetgeving door de 
verschillende lidstaten,

toepassing van de EU-wetgeving door de 
verschillende lidstaten, en dat de 
Commissie verzoekschriften het 
aanspreekpunt par excellence moet 
worden,

Or. fr

Amendement 6
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat veel lidstaten echter 
weigeren actief met de bevoegde 
commissie samen te werken, en 
bijvoorbeeld niet aan haar vergaderingen 
deelnemen of haar brieven niet 
beantwoorden; overwegende dat dit getuigt 
van een gebrek aan loyale samenwerking 
met het Parlement,

F. overwegende dat veel lidstaten in een 
aantal gevallen echter weigeren actief met 
de bevoegde commissie samen te werken, 
en bijvoorbeeld niet aan haar 
vergaderingen deelnemen of haar brieven 
niet beantwoorden; overwegende dat dit 
getuigt van een gebrek aan loyale 
samenwerking met het Parlement,

Or. fr

Amendement 7
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Overweging P bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

P bis. overwegende dat een zeer groot 
aantal verzoekschriften betrekking heeft  
op projecten met mogelijke 
milieugevolgen en dat het tegen deze 
achtergrond goed zou zijn indien in de 
Commissie verzoekschriften werd 
nagedacht over de behandeling van deze 
verzoekschriften die betrekking hebben op 
projecten die aan publiek toezicht zijn 
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onderworpen, teneinde in staat te zijn de 
indiener tijdig en met inachtneming van 
de voortgang van het betrokken project 
antgwoord te kunnen geven;

Or. fr

Amendement 8
Peter Jahr

Ontwerpresolutie
Overweging S

Ontwerpresolutie Amendement

S. overwegende dat de Commissie 
verzoekschriften in haar vorige 
activiteitenverslag en haar advies inzake 
het jaarverslag van de Commissie over de 
controle op de toepassing van het 
gemeenschapsrecht heeft verzocht 
regelmatig op de hoogte te worden 
gehouden van de diverse stadia van 
inbreukprocedures betreffende kwesties die 
het onderwerp zijn van verzoekschriften,

S. overwegende - tegen de achtergrond 
van het feit dat ten gevolg van door de 
Commissie aanhangig gemaakte 
inbreukprocedures een groot aantal 
verzoekschriften nog niet is behandeld -
dat de Commissie verzoekschriften in haar 
vorige activiteitenverslag en haar advies 
inzake het jaarverslag van de Commissie 
over de controle op de toepassing van het 
gemeenschapsrecht heeft verzocht 
regelmatig op de hoogte te worden 
gehouden van de diverse stadia van 
inbreukprocedures betreffende kwesties die 
het onderwerp zijn van verzoekschriften,

Or. en

Amendement 9
Peter Jahr

Ontwerpresolutie
Overweging T bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

T bis. onder verwijzing naar paragraaf 32 
van zijn resolutie van 6 juli 2010 over de 
beraadslagingen van de Commissie 
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verzoekschriften in 20091 met betrekking 
tot het verzoek van het Parlement tot 
herziening van het proces van registratie 
van verzoekschriften,

Or. en

Amendement 10
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. hoopt dat het Parlement en zijn 
Commissie verzoekschriften nauw zullen 
worden betrokken bij de ontwikkeling van 
het burgerinitiatief, zodat de gestelde 
doelstellingen ten volle kunnen worden 
bereikt en grotere transparantie in het EU-
besluitvormingsproces kan worden 
gewaarborgd, door burgers in staat te 
stellen verbeteringen of aanvullingen op 
EU-wetgeving voor te stellen;

1. hoopt dat het Parlement en zijn 
Commissie verzoekschriften nauw zullen 
worden betrokken bij de ontwikkeling van 
het burgerinitiatief, zodat de gestelde 
doelstellingen ten volle kunnen worden 
bereikt en grotere transparantie in het EU-
besluitvormingsproces kan worden 
gewaarborgd, door burgers in staat te 
stellen verbeteringen of aanvullingen op 
EU-wetgeving voor te stellen; hierbij moet 
worden voorkomen dat het podium dat 
hen wordt geboden, gebruikt wordt om 
media-aandacht te krijgen;

Or. fr

Amendement 11
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. vindt dat de Commissie 
verzoekschriften ook een rol toekomt bij 
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de follow-up van bij de Commissie 
ingediende burgerinitiatieven;

Or. fr

Amendement 12
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. is van oordeel dat burgerinitiatieven 
waarvoor binnen de gestelde termijn geen 
miljoen handtekeningen zijn verzameld 
voor een diepgaandere behandeling aan 
de Commissie verzoekschriften moeten 
worden voorgelegd;

Or. fr

Amendement 13
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quater. verzoekt de Commissie 
verzoekschriften aan te wijzen als de 
commissie die het Parlement 
vertegenwoordigt tijdens de openbare 
hoorzittingen van het Parlement en de 
Commissie met vertegenwoordigers van 
Europese burgerinitiatieven waarvoor een 
miljoen handtekeningen zijn verzameld, 
teneinde aldaar met haar ervaring 
invulling te geven aan haar statutaire rol;

Or. fr
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Amendement 14
Angelika Werthmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. herinnert eraan dat het Handvest van de 
grondrechten als gevolg van de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon een wettelijk bindend karakter 
heeft gekregen, en onderstreept de 
belangrijke rol van dit Handvest, aangezien 
het een nieuwe impuls heeft gegeven aan 
het optreden van de Unie en de lidstaten op 
het gebied van de grondrechten; vertrouwt 
erop dat het Handvest de grondrechten 
duidelijker en zichtbaarder maakt voor 
alle burgers;

4. herinnert eraan dat het Handvest van de 
grondrechten als gevolg van de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon een wettelijk bindend karakter 
heeft gekregen, en onderstreept de 
belangrijke rol van dit Handvest, aangezien 
het een nieuwe impuls heeft gegeven aan 
het optreden van de Unie en de lidstaten op 
het gebied van de grondrechten; vertrouwt 
erop dat de Commissie - als hoedster van 
de Verdragen - alles in het werk zal 
stellen om een goede implementatie van 
de in het Handvest verankerde 
grondrechten te waarborgen;

Or. de

Amendement 15
Angelika Werthmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. neemt kennis van de mededeling van de 
Commissie over een strategie voor een 
doeltreffende toepassing van het Handvest 
van de grondrechten door de Europese 
Unie, en is van oordeel dat er een echte 
cultuur van grondrechten moet worden 
ontwikkeld die wordt bevorderd en 
versterkt in de instellingen van de Unie, 
maar eveneens in de lidstaten, met name 
wanneer ze het recht van de Unie toepassen 
en ten uitvoer leggen;

5. neemt kennis van de mededeling van de 
Commissie over een strategie voor een 
doeltreffende toepassing van het Handvest 
van de grondrechten door de Europese 
Unie, en is van oordeel dat er een echte 
cultuur van grondrechten moet worden 
ontwikkeld die wordt bevorderd en 
versterkt in de instellingen van de Unie, 
maar eveneens in de lidstaten, met name 
wanneer ze het recht van de Unie toepassen 
en ten uitvoer leggen; de in de strategie 
genoemde maatregelen betreffende 
informatie over de rol en de 
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bevoegdheden van de Unie op het gebied 
van de grondrechten moeten specifiek en
alomvattend zijn, teneinde te voorkomen 
dat het in de toekomst bij de toewijzing 
van de bevoegdheden aan de Commissie, 
respectievelijk de lidstaten, en vooral bij 
gevoelige onderwerpen, tot willekeur 
komt;

Or. de

Amendement 16
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. onderstreept verder dat de 
Commissie, ondanks het grote aantal 
verzoekschriften dat betrekking heeft op 
de rechten in het Handvest, op grond van 
het ontbreken van instrumenten 
stelselmatig weigert handelend op te 
treden om flagrante inbreuken op de 
grondrechten in de lidstaten te vermijden;

Or. fr

Amendement 17
Angelika Werthmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ermee ingenomen dat de Commissie 
het jaar 2013 heeft uitgeroepen tot 
Europees Jaar van het burgerschap, met als 
doel het debat over het Europese 
burgerschap aan te wakkeren en de 
Europese burgers voor te lichten over hun 

7. is ermee ingenomen dat de Commissie 
het jaar 2013 heeft uitgeroepen tot 
Europees Jaar van het burgerschap, met als 
doel het debat over het Europese 
burgerschap aan te wakkeren en de 
Europese burgers voor te lichten over hun 
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rechten; rechten - in het bijzonder de 
mogelijkheden die door de verschillende 
instrumenten op EU-niveau worden 
geboden; het Europees Jaar van het 
burgerschap moet worden gebruikt voor 
een brede verspreiding van informatie 
over het nieuwe Europese burgerinitiatief, 
om van het begin af aan een zo hoog niet-
ontvankelijkheidspercentage als nog altijd 
bij de verzoekschriften het geval is, te 
vermijden; tegelijkertijd moet de discussie 
worden aangezwengeld over het beperkte 
toepassingsgebied van het Handvest van 
de grondrechten;

Or. de

Amendement 18
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ermee ingenomen dat de Commissie 
het jaar 2013 heeft uitgeroepen tot 
Europees Jaar van het burgerschap, met als 
doel het debat over het Europese 
burgerschap aan te wakkeren en de 
Europese burgers voor te lichten over hun 
rechten;

7. is ermee ingenomen dat de Commissie 
het jaar 2013 heeft uitgeroepen tot 
Europees Jaar van het burgerschap, met als 
doel het debat over het Europese 
burgerschap aan te wakkeren en de 
Europese burgers voor te lichten over hun 
rechten, en dat zij beschikken over 
instrumenten om deze rechten 
daadwerkelijk te doen gelden;

Or. fr

Amendement 19
Nikolaos Salavrakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. is verheugd over het creëren van één 
loket voor burgers die via het portaal "Uw 
rechten in de EU" advies vragen, bezwaar 
maken of een klacht indienen; verwelkomt 
de door de Commissie ondernomen 
stappen om de bestaande openbare 
ondersteuningsdiensten te stroomlijnen, 
teneinde de burgers voor te lichten over 
hun EU-rechten en de middelen tot herstel 
die beschikbaar zijn in geval van een 
overtreding van deze rechten; herinnert er 
echter ook aan dat de Europese 
instellingen meer informatie en 
transparantie moeten bieden;

8. is verheugd over het creëren van één 
loket voor burgers die via het portaal "Uw 
rechten in de EU" advies vragen, bezwaar 
maken of een klacht indienen; verwelkomt 
de door de Commissie ondernomen 
stappen om de bestaande openbare 
ondersteuningsdiensten te stroomlijnen, 
teneinde de burgers voor te lichten over 
hun EU-rechten en de middelen tot herstel 
die beschikbaar zijn in geval van een 
overtreding van deze rechten; onderstreept 
dat de Europese instellingen meer 
informatie en transparantie moeten bieden;

Or. el

Amendement 20
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is verheugd over het creëren van één 
loket voor burgers die via het portaal "Uw 
rechten in de EU" advies vragen, bezwaar 
maken of een klacht indienen; verwelkomt 
de door de Commissie ondernomen 
stappen om de bestaande openbare 
ondersteuningsdiensten te stroomlijnen, 
teneinde de burgers voor te lichten over 
hun EU-rechten en de middelen tot herstel 
die beschikbaar zijn in geval van een 
overtreding van deze rechten; herinnert er 
echter ook aan dat de Europese instellingen 
meer informatie en transparantie moeten 
bieden;

8. is verheugd over het creëren van één 
loket voor burgers die via het portaal "Uw 
rechten in de EU" advies vragen, bezwaar 
maken of een klacht indienen; verwelkomt 
de door de Commissie ondernomen 
stappen om de bestaande openbare 
ondersteuningsdiensten te stroomlijnen, 
teneinde de burgers voor te lichten over 
hun EU-rechten en de middelen tot herstel 
die beschikbaar zijn in geval van een 
overtreding van deze rechten; herinnert er 
echter ook aan dat de Europese instellingen 
meer informatie en transparantie moeten 
bieden, en in concreto moeten zorgen voor 
een laagdrempelige toegang tot 
documenten, met inachtneming van de 
vertrouwelijkheid en de identiteit van de 
indieners die daarom vragen;
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Or. fr

Amendement 21
Peter Jahr

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst op zijn resolutie over de 
activiteiten van de Europese ombudsman in 
2009 en dringt er bij de Europese 
ombudsman op aan dat de toegang tot 
informatie moet worden verzekerd en het 
recht op behoorlijk bestuur moet worden 
geëerbiedigd, aangezien dit 
basisvoorwaarden zijn voor het vertrouwen 
van de burgers in de instellingen;

9. wijst op zijn resolutie over de 
activiteiten van de Europese ombudsman in 
2009 en dringt er bij de Europese 
ombudsman op aan dat de toegang tot 
informatie moet worden verzekerd en het 
recht op behoorlijk bestuur moet worden 
geëerbiedigd, aangezien dit 
basisvoorwaarden zijn voor het vertrouwen 
van de burgers in de instellingen;
ondersteunt de aanbevelingen van de 
Ombudsman aan de Commissie met 
betrekking tot klacht 676/2008/RT 
betreffende de bovenmatige vertragingen 
bij het verstrekken van antwoorden aan 
de Ombudsman;

Or. en

Amendement 22
Nikolaos Salavrakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. constateert dat de in 2010 ontvangen 
verzoekschriften nog steeds vooral 
betrekking hadden op milieu, 
grondrechten, justitie en de interne markt; 
wijst erop dat, in geografische termen, de 
meeste verzoekschriften betrekking 
hadden op Spanje (16%) en de Unie als 
geheel (16%), gevolgd door Duitsland, 

10. constateert dat de in 2010 ontvangen 
verzoekschriften nog steeds vooral 
betrekking hadden op milieu, 
grondrechten, justitie en de interne markt;
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Italië en Roemenië;

Or. el

Amendement 23
Nikolaos Salavrakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. onderstreept het belang van 
samenwerking tussen de Commissie en de 
lidstaten, en geeft uiting aan zijn 
ongenoegen over het feit dat een aantal 
lidstaten de Europese milieuwetgeving 
onvoldoende toepassen en handhaven;

Or. el

Amendement 24
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. is van oordeel dat de Commissie de 
eerbiediging en de tenuitvoerlegging van 
de geldende Europese milieuwetgeving 
beter moet controleren, en wel in elk 
stadium van de procedure en niet alleen 
op het moment dat een definitief besluit 
wordt genomen;

Or. fr

Amendement 25
Victor Boştinaru
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat in de richtlijn 
milieueffectbeoordeling, de richtlijn 
strategische milieueffectbeoordeling en de 
habitat- en de vogelrichtlijn strengere 
richtsnoeren moeten worden opgenomen
voor een correcte tenuitvoerlegging van 
deze richtlijnen, gebaseerd op de 
aanbevelingen van de eigen bevoegde 
commissie van het Parlement, waarmee de 
Commissie verzoekschriften graag nauw 
samenwerkt om ervoor te zorgen dat 
toekomstige milieumaatregelen beter 
beantwoorden aan de zorgen van de 
burgers;

13. is van mening dat de Commissie moet 
zorgen voor een correcte tenuitvoerlegging 
van de richtlijn milieueffectbeoordeling, de 
richtlijn strategische 
milieueffectbeoordeling en de habitat- en 
de vogelrichtlijn door de lidstaten, en zich 
daarbij moet baseren op de aanbevelingen 
van de eigen bevoegde commissie van het 
Parlement, waarmee de Commissie 
verzoekschriften graag nauw samenwerkt 
om ervoor te zorgen dat toekomstige 
milieumaatregelen beter beantwoorden aan 
de zorgen van de burgers;

Or. fr

Amendement 26
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. wijst er opnieuw op dat 
verzoekschriften in vele gevallen 
problemen aan het licht brengen in verband 
met de omzetting en handhaving van 
Europese wetgeving, maar ziet ook in dat 
het instellen van inbreukprocedures niet 
noodzakelijk een onmiddellijke oplossing 
biedt voor de problemen van burgers;

19. wijst er opnieuw op dat 
verzoekschriften in vele gevallen 
problemen aan het licht brengen in verband 
met de omzetting en handhaving van 
Europese wetgeving, maar ziet ook in dat 
het instellen van inbreukprocedures niet 
noodzakelijk een onmiddellijke oplossing 
biedt voor de problemen van burgers; er 
zouden ook andere controle- en 
drukmiddelen kunnen worden gebruikt;

Or. fr
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Amendement 27
Victor Boştinaru, Nikolaos Salavrakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. beklemtoont dat nauwere 
samenwerking met de lidstaten van 
uitzonderlijk belang is voor de 
werkzaamheden van de Commissie 
verzoekschriften; moedigt de lidstaten aan 
een proactieve rol te spelen bij de 
behandeling van verzoekschriften die 
verband houden met de toepassing en 
handhaving van de Europese wetgeving, en 
hecht enorm veel belang aan de 
aanwezigheid van hun vertegenwoordigers 
op de vergaderingen van de Commissie 
verzoekschriften;

22. beklemtoont dat de participatie van en 
de intensieve en stelselmatige 
samenwerking met de lidstaten van 
uitzonderlijk belang is voor de 
werkzaamheden van de Commissie 
verzoekschriften; moedigt de lidstaten aan 
een proactieve rol te spelen bij de 
behandeling van verzoekschriften die 
verband houden met de toepassing en 
handhaving van de Europese wetgeving, en 
hecht enorm veel belang aan de 
aanwezigheid van hun vertegenwoordigers 
op de vergaderingen van de Commissie 
verzoekschriften;

Or. fr

Amendement 28
Peter Jahr

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. beklemtoont dat nauwere 
samenwerking met de lidstaten van 
uitzonderlijk belang is voor de 
werkzaamheden van de Commissie
verzoekschriften; moedigt de lidstaten aan 
een proactieve rol te spelen bij de 
behandeling van verzoekschriften die 
verband houden met de toepassing en 
handhaving van de Europese wetgeving, en 
hecht enorm veel belang aan de 
aanwezigheid van hun vertegenwoordigers 
op de vergaderingen van de Commissie 
verzoekschriften;

22. beklemtoont dat nauwere 
samenwerking met de lidstaten van 
uitzonderlijk belang is voor de 
werkzaamheden van de Commissie 
verzoekschriften; moedigt de lidstaten aan 
een proactieve rol te spelen bij de 
behandeling van verzoekschriften die 
verband houden met de toepassing en 
handhaving van de Europese wetgeving, en 
hecht enorm veel belang aan de 
aanwezigheid en actieve participatie van 
hun vertegenwoordigers op de 
vergaderingen van de Commissie 
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verzoekschriften;

Or. en

Amendement 29
Angelika Werthmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is van oordeel dat de Commissie 
verzoekschriften nauwer moet 
samenwerken met soortgelijke commissies 
in de nationale en regionale parlementen 
van de lidstaten en op onderzoeksmissies 
moet gaan, teneinde het wederzijdse begrip 
van verzoekschriften over Europese 
kwesties te verhogen;

23. is van oordeel dat de Commissie 
verzoekschriften nauwer moet 
samenwerken met soortgelijke commissies 
in de nationale en regionale parlementen 
van de lidstaten en op onderzoeksmissies 
moet gaan, teneinde het wederzijdse begrip 
van verzoekschriften over Europese 
kwesties te verhogen; daarnaast kan op 
die manier inzicht worden verkregen in de 
werkwijzen van de 
verzoekschriftencommissies op nationaal 
niveau, zodat de Commissie 
verzoekschriften van het Europees 
Parlement wanneer het verzoekschriften 
op basis van bevoegdheidsaspecten afwijst 
over een goede besluitvormingsbasis 
beschikt;

Or. de

Amendement 30
Peter Jahr

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. merkt op dat een aantal indieners van 
verzoekschriften zich tot het Parlement 
richt voor herstel in kwesties die buiten de 

24. merkt op dat een aantal indieners van 
verzoekschriften zich tot het Parlement 
richt voor herstel in kwesties die buiten de 
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bevoegdheden van de EU vallen, zoals de 
tenuitvoerlegging van arresten van 
nationale rechtbanken en de passiviteit van 
verschillende nationale overheden, en 
probeert dit te verhelpen door deze 
klachten door te verwijzen naar de 
bevoegde nationale of regionale instanties;

bevoegdheden van de EU vallen, zoals de 
tenuitvoerlegging van arresten van 
nationale rechtbanken en de passiviteit van 
verschillende nationale overheden, en 
probeert dit te verhelpen door deze 
klachten door te verwijzen naar de 
bevoegde nationale of regionale instanties;
is verheugd over de nieuwe procedure 
voor de registratie van verzoekschriften 
die door DG Presidency en DG IPOL is 
ingesteld;

Or. en

Amendement 31
Victor Boştinaru, Nikolaos Salavrakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. benadrukt dat de afwikkeling van 
verzoekschriften transparant moet zijn: 
zowel intern, door de EP-leden via de "e-
Petition"-toepassing directe toegang te 
verschaffen tot verzoekschriftendossiers, 
als extern, door een interactief webportaal 
te creëren voor de indieners van 
verzoekschriften;

25. benadrukt dat de afwikkeling van 
verzoekschriften transparant moet zijn: 
zowel intern, door de EP-leden via de "e-
Petition"-toepassing directe toegang te 
verschaffen tot verzoekschriftendossiers, 
en middels een vereenvoudiging van de 
interne procedure en een nauwe 
samenwerking tussen de leden, de 
voorzitter en het secretariaat van de 
Commissie verzoekschriften, als extern, 
door een interactief webportaal te creëren 
voor de indieners van verzoekschriften;

Or. fr

Amendement 32
Nikolaos Salavrakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25
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Ontwerpresolutie Amendement

25. benadrukt dat de afwikkeling van 
verzoekschriften transparant moet zijn: 
zowel intern, door de EP-leden via de "e-
Petition"-toepassing directe toegang te 
verschaffen tot verzoekschriftendossiers, 
als extern, door een interactief webportaal 
te creëren voor de indieners van 
verzoekschriften;

25. onderstreept dat de afwikkeling van 
verzoekschriften transparant moet zijn: 
zowel intern, door de EP-leden via de "e-
Petition"-toepassing directe toegang te 
verschaffen tot verzoekschriftendossiers, 
als extern, door een interactief webportaal 
te creëren voor de indieners van 
verzoekschriften;

Or. el

Amendement 33
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. benadrukt dat de afwikkeling van 
verzoekschriften transparant moet zijn: 
zowel intern, door de EP-leden via de "e-
Petition"-toepassing directe toegang te 
verschaffen tot verzoekschriftendossiers, 
als extern, door een interactief webportaal 
te creëren voor de indieners van 
verzoekschriften;

25. benadrukt dat de afwikkeling van 
verzoekschriften transparant moet zijn: 
zowel intern, door de EP-leden via de "e-
Petition"-toepassing directe toegang te 
verschaffen tot verzoekschriftendossiers, 
als extern, door een interactief webportaal 
te creëren voor de indieners van 
verzoekschriften. Daarnaast moeten de 
leden via de "e-Petition"-toepassing 
toegang hebben tot de verzoekschriften 
waarvan de indieners om geheimhouding 
van hun identiteit hebben gevraagd;

Or. fr

Amendement 34
Angelika Werthmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26
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Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt om de onmiddellijke 
oprichting van een webportaal voor 
verzoekschriften, dat een interactief model 
biedt voor de registratie van 
verzoekschriften en dat burgers informeert 
over de bevoegdheden van het Parlement 
ter zake en over wat zij met het indienen 
van een verzoekschrift kunnen bereiken, en 
links bevat naar alternatieve middelen tot 
herstel op Europees en nationaal niveau; 
wenst dat de verantwoordelijkheden van de 
Unie op dit webportaal zo gedetailleerd 
mogelijk worden omschreven, teneinde 
elke mogelijke verwarring tussen de 
bevoegdheden van de EU en die van de 
lidstaten uit te sluiten;

26. verzoekt om de onmiddellijke 
oprichting van een webportaal voor 
verzoekschriften, dat een interactief model 
biedt voor de registratie van 
verzoekschriften en dat burgers informeert 
over de bevoegdheden van het Parlement 
ter zake en over wat zij met het indienen 
van een verzoekschrift kunnen bereiken, en 
links bevat naar alternatieve middelen tot 
herstel op Europees en nationaal niveau; 
wenst dat de verantwoordelijkheden van de 
Unie op dit webportaal zo gedetailleerd 
mogelijk worden omschreven, teneinde 
elke mogelijke verwarring tussen de 
bevoegdheden van de EU en die van de 
lidstaten uit te sluiten; als alternatief moet 
worden bekeken of het mogelijk is op dit 
interactieve webportaal de bindende vraag 
naar de betrokken 
bevoegdheid/bevoegdheden op te nemen, 
waarbij alle in een lijst opgenomen 
bevoegdheden kunnen worden 
aangevinkt;

Or. de


