
 

AM\1083395NL.doc  PE575.947v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

13.1.2016 A8-0361/1 

Amendement  1 

Julia Reda 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Jaarverslag over de werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften in 2014 

2014/2218(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging E 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

E. overwegende dat 1 887 

verzoekschriften, waarvan 1 070 niet-

ontvankelijk waren, in 2014 zijn 

afgehandeld; overwegende dat dit een 

stijging van bijna 10 % betekent ten 

opzichte van 2013, toen 1 723 

verzoekschriften werden afgehandeld; 

E. overwegende dat 1 887 

verzoekschriften, waarvan 1 070 niet-

ontvankelijk waren, in 2014 zijn 

afgehandeld; overwegende dat slechts 

29,1 % van de verzoekschriften 

ontvankelijk werd verklaard en werd 

behandeld, terwijl 39,4 % niet-

ontvankelijk werd verklaard en 30,1 % 

ontvankelijk werd verklaard en direct 

werd afgehandeld; 

Or. en 



 

AM\1083395NL.doc  PE575.947v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

13.1.2016 A8-0361/2 

Amendement  2 

Julia Reda 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Jaarverslag over de werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften in 2014 

2014/2218(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging K bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  K bis. overwegende dat nationale 

rechtbanken de primaire 

verantwoordelijkheid hebben om te 

waarborgen dat EU-wetgeving in de 

lidstaten deugdelijk ten uitvoer wordt 

gelegd; overwegende dat een prejustitiële 

beslissing van het Europees Hof van 

Justitie een nuttig instrument voor 

nationale rechtsstelsels is; overwegende 

dat in sommige lidstaten weinig of 

helemaal geen gebruik is gemaakt van 

deze procedure; overwegende dat 

verzoekschriften een alternatieve en 

onafhankelijke manier zijn om informatie 

in te winnen en de naleving van EU-

wetgeving te controleren, en overwegende 

dat deze twee alternatieve procedures 

elkaar daarom niet zouden mogen 

uitsluiten; 

Or. en 



 

AM\1083395NL.doc  PE575.947v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

13.1.2016 A8-0361/3 

Amendement  3 

Julia Reda 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Jaarverslag over de werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften in 2014 

2014/2218(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging Q 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

Q. overwegende dat het vooral in het 

belang van de ontvankelijke en gegronde 

verzoekschriften is als het werk van de 

Commissie verzoekschriften niet wordt 

belemmerd door het feit dat zij zich 

onredelijk lang moet bezighouden met 

niet-ontvankelijke en ongegronde 

verzoekschriften; 

Q. overwegende dat het vooral in het 

belang van de ontvankelijke 

verzoekschriften is als het werk van de 

Commissie verzoekschriften in ieder 

afzonderlijk geval grondig wordt 

uitgevoerd, in loyale samenwerking met 

de Commissie en andere instellingen; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/4 

Amendement  4 

Julia Reda 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Jaarverslag over de werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften in 2014 

2014/2218(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. is eveneens van oordeel dat het 

Parlement de bijzondere verplichting 

heeft ervoor te zorgen dat het niet 

ongerechtvaardigd lang duurt voordat 

niet-ontvankelijke of ongegronde 

verzoekschriften als niet-ontvankelijk 

worden aangemerkt of worden afgesloten; 
onderstreept daarbij dat de niet-

ontvankelijkheid respectievelijk het 

afsluiten van de behandeling van een 

verzoekschrift wegens ongegrondheid 

zorgvuldig tegenover de indieners moet 

worden gemotiveerd; 

5. onderstreept dat de niet-ontvankelijkheid 

respectievelijk het afsluiten van de 

behandeling van een verzoekschrift 

zorgvuldig tegenover de indieners moet 

worden gemotiveerd; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/5 

Amendement  5 

Julia Reda 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Jaarverslag over de werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften in 2014 

2014/2218(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. verzoekt de Commissie verzoekschriften 

en eventueel de voor wijziging van het 

Reglement bevoegde organen van het 

Europees Parlement om het onderscheid 

tussen de criteria voor het vaststellen van 

ontvankelijkheid en van gegrondheid 

alsmede tussen het aanhouden en het 

afsluiten van een verzoekschrift duidelijker 

uit te werken en dit onderscheid ook voor 

potentiële indieners van verzoekschriften 

inzichtelijk te maken; 

6. verzoekt de Commissie verzoekschriften 

om de criteria voor het vaststellen van 

ontvankelijkheid en voor het aanhouden en 

het afsluiten van een verzoekschrift 

duidelijker te structureren, en om deze 

structuur ook voor potentiële indieners van 

verzoekschriften inzichtelijk te maken; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/6 

Amendement  6 

Julia Reda 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Jaarverslag over de werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften in 2014 

2014/2218(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. verzoekt de Commissie zich volledig in 

te zetten in het verzoekschriftenproces, 

namelijk door ontvankelijke, aan haar 

toegewezen zaken grondig te onderzoeken 

en de indieners uiteindelijk van 

nauwkeurige en geactualiseerde 

antwoorden te voorzien; verwacht dat deze 

antwoorden nader worden toegelicht in de 

mondelinge debatten over deze kwesties 

tijdens de openbare vergaderingen van de 

Commissie verzoekschriften; is van 

mening dat de Commissie met het oog op 

de institutionele geloofwaardigheid in 

dergelijke debatten moet worden 

vertegenwoordigd door een functionaris 

met passende rang; 

8. verzoekt de Commissie zich volledig in 

te zetten in het verzoekschriftenproces, 

namelijk door ontvankelijke, aan haar 

toegewezen zaken grondig te onderzoeken 

en de indieners uiteindelijk tijdig van 

nauwkeurige en geactualiseerde 

antwoorden te voorzien; verwacht dat deze 

antwoorden nader worden toegelicht in de 

mondelinge debatten over deze kwesties 

tijdens de openbare vergaderingen van de 

Commissie verzoekschriften; is van 

mening dat de Commissie met het oog op 

de institutionele geloofwaardigheid in 

dergelijke debatten moet worden 

vertegenwoordigd door een functionaris 

met passende rang; is van mening dat de 

Commissie zich, als hoedster van de 

Verdragen, intensiever moet bezighouden 

met de essentie van zaken, daarbij 

rekening houdend met de achterliggende 

bedoeling van de desbetreffende EU-

wetgeving; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/7 

Amendement  7 

Julia Reda 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Jaarverslag over de werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften in 2014 

2014/2218(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. benadrukt het belang van proactief 

toezicht en tijdige preventieve maatregelen 

van de Commissie wanneer er gegrond 

bewijs is dat bepaalde geplande en 

bekendgemaakte projecten mogelijk een 

inbreuk vormen op de EU-wetgeving; is 

ongerust over de huidige neiging tot 

terughoudendheid binnen de Commissie bij 

onderzoek naar de problematiek van veel 

verzoekschriften, waarbij op procedurele 

gronden beperkingen worden opgelegd; is 

het niet eens met de telkens terugkerende 

voorstellen om tal van dossiers van 

specifieke verzoekschriften te sluiten 

zonder de resultaten van de onderzoeken 

naar de aangekaarte kwesties af te wachten, 

en meent dat dit niet strookt met de geest 

van haar ultieme rol als hoedster van de 

Verdragen; pleit voor nog meer 

nauwgezette aandacht en daaropvolgende 

maatregelen, vooral in zaken waar het gaat 

om mogelijke inbreuken op de EU-

wetgeving door de Commissie zelf, 

bijvoorbeeld op het vlak van toegang van 

het publiek tot documenten, zoals 

gewaarborgd door het Verdrag van Aarhus; 

10.benadrukt het belang van proactief 

toezicht en tijdige preventieve maatregelen 

van de Commissie wanneer er gegrond 

bewijs is dat bepaalde geplande en 

bekendgemaakte projecten mogelijk een 

inbreuk vormen op de EU-wetgeving; is 

ongerust over de huidige neiging tot 

terughoudendheid binnen de Commissie bij 

onderzoek naar de problematiek van veel 

verzoekschriften op puur procedurele 

gronden; is het niet eens met de telkens 

terugkerende voorstellen om tal van 

dossiers van specifieke verzoekschriften te 

sluiten zonder de resultaten van de 

onderzoeken naar de aangekaarte kwesties 

af te wachten, en meent dat dit niet strookt 

met de geest van haar ultieme rol als 

hoedster van de Verdragen; pleit voor nog 

meer nauwgezette aandacht en 

daaropvolgende maatregelen, vooral in 

zaken waar het gaat om mogelijke 

inbreuken op de EU-wetgeving door de 

Commissie zelf, bijvoorbeeld op het vlak 

van toegang van het publiek tot 

documenten, zoals gewaarborgd door het 

Verdrag van Aarhus; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/8 

Amendement  8 

Julia Reda 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Jaarverslag over de werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften in 2014 

2014/2218(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 31 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

31. wijst op de bezorgdheid van indieners 

over vermeende onrechtvaardigheden bij 

de administratieve en gerechtelijke 

procedures inzake echtscheidingen en 

kwesties met betrekking tot het gezag over 

kleine kinderen en gedwongen adopties; 

merkt in dit verband op dat in enkele 

lidstaten, in geval van paren met een 

gemengde nationaliteit, sprake kan zijn van 

discriminatie op grond van nationaliteit ten 

voordele van de ouder die onderdaan is van 

de lidstaat waar de procedure plaatsvindt, 

en ten nadele van de ouder die geen 

onderdaan is van die lidstaat, wat vaak zeer 

ernstige en omvangrijke gevolgen heeft 

voor de rechten van het kind; onderstreept 

dat er gevallen zijn voorgelegd uit 

verscheidene lidstaten (Duitsland – vooral 

met betrekking tot de activiteiten van het 

bureau voor kinder- en jeugdzorg, 

Frankrijk, Nederland, Slowakije, 

Denemarken) en uit Noorwegen, en is in 

dit verband ingenomen met de in 2016 

geplande herziening van de verordening 

Brussel II bis; benadrukt dat in 2015 

binnen de Commissie verzoekschriften een 

nieuwe werkgroep is opgericht om deze 

punten van zorg snel en samenhangend aan 

te pakken, en dat deze werkgroep een 

onderzoeksmissies heeft uitgevoerd om 

dergelijke klachten ter plaatse te 

31. wijst op de bezorgdheid van indieners 

over vermeende onrechtvaardigheden bij 

de administratieve en gerechtelijke 

procedures inzake echtscheidingen en 

kwesties met betrekking tot het gezag over 

kleine kinderen en gedwongen adopties; 

merkt in dit verband op dat in enkele 

lidstaten, in geval van paren met een 

gemengde nationaliteit, sprake kan zijn van 

discriminatie op grond van nationaliteit ten 

voordele van de ouder die onderdaan is van 

de lidstaat waar de procedure plaatsvindt, 

en ten nadele van de ouder die geen 

onderdaan is van die lidstaat, wat vaak zeer 

ernstige en omvangrijke gevolgen heeft 

voor de rechten van het kind; onderstreept 

dat er gevallen zijn voorgelegd uit 

verscheidene lidstaten (Duitsland – vooral 

met betrekking tot de activiteiten van het 

bureau voor kinder- en jeugdzorg, 

Frankrijk, Nederland, Slowakije, 

Denemarken) en uit Noorwegen, en is in 

dit verband ingenomen met de in 2016 

geplande herziening van de verordening 

Brussel II bis; benadrukt dat in 2015 

binnen de Commissie verzoekschriften een 

nieuwe werkgroep is opgericht om deze 

punten van zorg snel en samenhangend aan 

te pakken, en dat deze werkgroep een 

onderzoeksmissie naar het Verenigd 

Koninkrijk heeft uitgevoerd om dergelijke 
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bestuderen; klachten ter plaatse te bestuderen; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/9 

Amendement  9 

Julia Reda 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Jaarverslag over de werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften in 2014 

2014/2218(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 34 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

34. benadrukt dat in de verzoekschriften 

van burgers de meest uiteenlopende 

vraagstukken aan bod komen, zoals de 

grondrechten, de mensenrechten, de 

rechten van personen met een handicap, de 

interne markt, het milieurecht, 

arbeidsverhoudingen, het migratiebeleid, 

handelsovereenkomsten, 

volksgezondheidsvraagstukken, 

kinderwelzijn, vervoer, dierenrechten en 

discriminatie; verzoekt de Commissie 

verzoekschriften haar werkzaamheden 

nader te specialiseren door interne 

rapporteurs te benoemen voor de 

belangrijkste beleidsterreinen waar de 

indieners naar verwijzen; verzoekt om de 

toewijzing van meer middelen aan haar 

secretariaat zodat de commissie al deze 

uiteenlopende verzoekschriften die veel 

aandacht vereisen, kan behandelen; 

34. benadrukt dat in de verzoekschriften 

van burgers de meest uiteenlopende 

vraagstukken aan bod komen, zoals de 

grondrechten, de mensenrechten, de 

rechten van personen met een handicap, de 

interne markt, het milieurecht, 

arbeidsverhoudingen, het migratiebeleid, 

handelsovereenkomsten, 

volksgezondheidsvraagstukken, 

kinderwelzijn, vervoer, dierenrechten en 

discriminatie; verzoekt de Commissie 

verzoekschriften haar werkzaamheden 

nader te specialiseren en, in nauwe 

samenwerking met de terzake bevoegde 

commissies, meer parlementaire 

initiatieven aan de plenaire vergadering 
voor te leggen met betrekking tot de 

belangrijkste beleidsterreinen waar de 

indieners naar verwijzen; verzoekt om de 

toewijzing van meer middelen aan haar 

secretariaat zodat de commissie al deze 

uiteenlopende verzoekschriften die veel 

aandacht vereisen, kan behandelen; 

Or. en 

 

 


