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Amendement  10 

Esteban González Pons, Peter Jahr, Heinz K. Becker 

namens de PPE-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 O 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

O. overwegende dat ieder verzoekschrift 

zorgvuldig, efficiënt, vlot, transparant, 

afzonderlijk en onder eerbiediging van het 

participatierecht van de leden van de 

Commissie verzoekschriften moet worden 

beoordeeld en behandeld; overwegende dat 

iedere indiener binnen een redelijke termijn 

een antwoord moet ontvangen met 

mededeling van de redenen waarom het 

verzoekschrift in kwestie werd afgesloten 

of van de getroffen follow-up-, 

uitvoerings- en toezichtmaatregelen; 

overwegende dat betere institutionele 

coördinatie met nationale, regionale en 

EU-instellingen van wezenlijk belang is 

om in verzoekschriften aangehaalde 

kwesties onmiddellijk aan te pakken; 

O. overwegende dat ieder verzoekschrift 

zorgvuldig, efficiënt, vlot, transparant, 

afzonderlijk en onder eerbiediging van het 

participatierecht van de leden van de 

Commissie verzoekschriften moet worden 

beoordeeld en behandeld, aan de hand van 

de duidelijke administratieve procedure 

voor verzoekschriften die in 2014 door de 

secretaris-generaal van het Parlement is 

ingevoerd, die de hele levenscyclus van 

een verzoekschrift in het Parlement dekt 

en die uiteindelijk moet waarborgen dat 

burgers binnen negen maanden 

schriftelijk realistische resultaten 

ontvangen, in plaats van valse hoop in 

stand te houden door de behandeling van 

verzoekschriften twee jaar of langer te 

laten voortslepen, zoals voorheen het 

geval was; overwegende dat iedere 

indiener binnen een redelijke termijn een 

antwoord moet ontvangen met mededeling 

van de redenen waarom het verzoekschrift 

in kwestie werd afgesloten of van de 

getroffen follow-up-, uitvoerings- en 

toezichtmaatregelen; overwegende dat 

betere institutionele coördinatie met 

nationale, regionale en EU-instellingen van 

wezenlijk belang is om in verzoekschriften 

aangehaalde kwesties onmiddellijk aan te 

pakken; 

Or. en 
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2014/2218(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. benadrukt de werkzaamheden die door 

de Commissie verzoekschriften moeten 

worden uitgevoerd, waardoor de burgers en 

ingezetenen van de Unie enige inspraak 

krijgen bij het verdedigen en bevorderen 

van hun rechten en het toezicht op de 

correcte toepassing van de communautaire 

wetgeving, daar hun verzoekschriften 

zorgen van burgers aan de oppervlakte 

brengen zodat hun legitieme grieven 

binnen een redelijk tijdsbestek kunnen 

worden opgelost; wijst er opnieuw op dat 

betere institutionele coördinatie met 

nationale, regionale en EU-instellingen 

alsook andere organen, van wezenlijk 

belang is om in verzoekschriften 

aangehaalde kwesties onmiddellijk aan te 

pakken; 

1. benadrukt de werkzaamheden die door 

de Commissie verzoekschriften moeten 

worden uitgevoerd, waardoor de burgers en 

ingezetenen van de Unie enige inspraak 

krijgen bij het verdedigen en bevorderen 

van hun rechten en het toezicht op de 

correcte toepassing van de communautaire 

wetgeving, daar hun verzoekschriften 

zorgen van burgers aan de oppervlakte 

brengen zodat hun legitieme grieven 

binnen een redelijk tijdsbestek kunnen 

worden opgelost; wijst op de naleving van de 

administratieve hervorming die de secretaris-

generaal van het Europees Parlement in 2014 

heeft doorgevoerd op grond waarvan 

ontvankelijke verzoekschriften die 

bespreekgevallen zijn, uiterlijk negen 

maanden na indiening in de commissie 

moeten worden behandeld; wijst er opnieuw 

op dat betere institutionele coördinatie met 

nationale, regionale en EU-instellingen 

alsook andere organen, van wezenlijk 

belang is om in verzoekschriften 

aangehaalde kwesties onmiddellijk aan te 

pakken; 

Or. en 

 

 


