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MEDEDELING AAN DE LEDEN
Betreft: Richtsnoeren voor de behandeling van verzoeken van een groep burgers (tot 

verificatie van de naleving door Europese politieke partijen of stichtingen 
van de waarden waarop de Unie berust)

Artikel 235, lid 3, van het Reglement

De Commissie constitutionele zaken,

– gezien artikel 10, lid 4, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU),

– gezien artikel 224 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 10, lid 3, eerste alinea van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 van 
het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende het statuut en de 
financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen1,

– gezien artikel 235, lid 3, zevende alinea, van zijn Reglement,

heeft op 19 februari 2020 de volgende richtsnoeren vastgesteld en goedgekeurd voor de 
behandeling van gemotiveerde verzoeken van groepen burgers die het Parlement uitnodigen 
de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen te verzoeken 
na te gaan of een geregistreerde Europese politieke partij of een geregistreerde Europese 
politieke stichting de in artikel 3, lid 1, onder c), en artikel 3, lid 2, onder c), van Verordening 
(EU, Euratom) nr. 1141/2014 gestelde voorwaarden naleeft, namelijk het eerbiedigen van de 
waarden waarop de Unie berust, als bedoeld in artikel 2 VEU.

1 PB L 317 van 4.11.2014, blz. 1.
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Algemene beginselen

De commissie behandelt slechts gemotiveerde verzoeken waarvan de ontvankelijkheid 
overeenkomstig artikel 235, lid 3, door de Voorzitter is geverifieerd. Dat besluit over de 
ontvankelijkheid valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Voorzitter, die onder meer 
nagaat of ten eerste minstens vijftig identificeerbare natuurlijke personen die geen zittende 
leden van het Europees Parlement zijn, het verzoek fysiek hebben ondertekend, en ten tweede 
het verzoek vergezeld gaat van feitelijke gegevens. 

Om een gemotiveerd verzoek met succes te kunnen behandelen, zal het secretariaat van de 
commissie de verzoekers uitnodigen een contactpersoon aan te wijzen uit de groep burgers.

Procedure

 Op het niveau van het secretariaat

Na ontvangst van de Voorzitter van een ontvankelijk verzoek analyseert het secretariaat van 
de commissie het desbetreffende verzoek en stelt het binnen twee weken een dossier ter 
attentie van de coördinatoren op.

Dat dossier wordt ook toegezonden aan alle leden en plaatsvervangende leden van de 
commissie. 

 Op het niveau van de coördinatoren

De coördinatoren bevelen de commissie aan om ofwel de procedure af te sluiten, ofwel het 
verzoek van de groep burgers aan het Parlement voor te leggen. In dit verband moeten de 
coördinatoren met name beoordelen of de feitelijke gegevens die door de burgers zijn 
verstrekt om aan te tonen dat de Europese politieke partij of de Europese politieke stichting in 
kwestie niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 3, lid 1, onder c), en artikel 3, lid 2, 
onder c), van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014, de indiening van het verzoek bij de 
Autoriteit al dan niet rechtvaardigen.

 Op het niveau van de commissie

De aanbeveling van de coördinatoren wordt tijdig vóór het verstrijken van de termijn van vier 
maanden, zoals bepaald in artikel 235, lid 3, derde alinea, op de agenda van de commissie 
geplaatst.

De commissie kan een debat houden over het verzoek van de groep burgers, rekening 
houdend met de aanbeveling van de coördinatoren.

De commissie besluit bij meerderheid van haar leden die ten minste drie fracties 
vertegenwoordigen, of het verzoek van de groep burgers aan de Voorzitter wordt toegezonden 
om aan het Parlement te worden voorgelegd. Indien die meerderheid niet wordt gehaald, 
wordt de procedure geacht te zijn afgesloten.
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De contactpersoon van de groep burgers wordt schriftelijk in kennis gesteld van het besluit 
van de commissie.

 Toezending aan de Voorzitter

De voorzitter van de commissie stelt de Voorzitter schriftelijk in kennis van het besluit van de 
commissie.


