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Suggesties

De Commissie verzoekschriften verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
constitutionele zaken onderstaande aanbevelingen in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt dat er, naast de aanzienlijke institutionele verbeteringen van de nieuwe 
verdragen, specifieke voordelen zijn voor EU-burgers als gevolg van de versterking van 
het democratisch overzicht en de controle op de beleidsmaatregelen van de Unie enerzijds 
en de verbetering van de rechten van EU-burgers anderzijds;

2. wijst op het feit dat de verzoekschriftenprocedure van het nieuwe verdrag een belangrijk 
instrument is waarmee de inwoners van Europa actief – individueel of via 
vrijwilligersorganisaties – betrokken kunnen zijn bij de ontwikkeling van de Unie; wijst 
erop dat burgers door deze betrokkenheid het Parlement er bijvoorbeeld op kunnen wijzen 
dat het EU-recht in bepaalde lidstaten onvoldoende wordt nageleefd, zij kunnen het 
Parlement attenderen op zwakke plekken in de bestaande EU-wetgeving en zij kunnen 
protesteren wanneer de grondrechten van EU-burgers of ingezetenen van de Unie worden 
geschonden;

3. onderstreept in dit verband en in de geest van het Verdrag van Lissabon de rol en de 
verantwoordelijkheden van de Commissie verzoekschriften en het belang om de volledige 
en daadwerkelijke medewerking van alle instellingen en organen van de EU te krijgen, 
evenals van alle lidstaten en de regionale en plaatselijke autoriteiten, om een antwoord en 
een oplossing te bieden voor de zorgen van EU-burgers;

4. wijst op de nieuwe mogelijkheden voor EU-burgers vervat in artikel 11 van het Verdrag
betreffende de Europese Unie zoals gewijzigd bij het Verdrag van Lissabon betreffende 
het zogenoemde “burgerinitiatief”, wat inhoudt dat ten minste een miljoen burgers van de 
Unie, afkomstig uit verschillende lidstaten, de Europese Commissie kunnen verzoeken 
een nieuwe wet op te stellen waarvan zij menen dat deze nodig is ter uitvoering van de 
Verdragen;

5. besluit ervoor te zorgen dat in de aan te nemen verordening inzake de tenuitvoerlegging 
van het “burgerinitiatief” heldere, eenvoudige en gebruiksvriendelijke voorwaarden voor 
het uitoefenen van dit burgerrecht worden vastgelegd; is van oordeel dat de Commissie 
verzoekschriften nauw betrokken moet zijn bij de initiatieven van burgers en dat deze kan 
optreden als een platform voor de bevordering van individuele initiatieven en het 
initiatiefrecht zelf, en erkent tegelijkertijd dat de Commissie het enige aanspreekpunt 
vormt voor burgers met initiatieven; is van oordeel dat de uitvoeringsverordening 
mechanismen moet bevatten die het Parlement in staat stellen een standpunt in te nemen 
over dergelijke initiatieven en, waar nodig, zich hiervoor in te zetten;

6. merkt op dat het burgers reeds vrij staat in een verzoekschrift het Parlement te verzoeken 
krachtens artikel 192 van het EG-Verdrag zijn recht uit te oefenen en te vragen om een 
wetgevingsinitiatief, en dat daarnaast niets burgers ervan weerhoudt om, indien zij 
daarvoor kiezen, eenzelfde oproep tot Europees optreden te doen aan ofwel de Europese 
Commissie, in de vorm van een burgerinitiatief, ofwel het Europees Parlement, in de vorm 
van een verzoekschrift;
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7. is van mening dat het Parlement moet onderzoeken hoe het passende procedures kan 
instellen voor het volgen en ondersteunen van burgerinitiatieven, en gelooft dat de 
Commissie verzoekschriften, die reeds ruime ervaring heeft met het werken met burgers 
en de kwesties waarover deze zich zorgen maken, een sleutelrol moet spelen in dergelijke 
procedures;

8. is verheugd over de afkondiging van het Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie en de daarin vastgelegde erkenning van de rechten, vrijheden en beginselen voor alle 
EU-burgers, met name de verschillende rechten ten aanzien van leven, menselijke 
waardigheid, gelijkheid, rechtvaardigheid, vrijheid en particuliere eigendom; is van plan 
met de andere instellingen na te gaan of de directe toepasselijkheid van het Handvest ten 
aanzien van het handelen van de lidstaten niet al te zeer beperkt wordt door een ruime 
interpretatie van de beperkingen die in dit verband zijn vastgelegd in de horizontale 
artikelen van het Handvest, met name artikel 51 ervan, dat lidstaten voorschrijft het 
Handvest uitsluitend toe te passen wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer leggen;

9. merkt op dat de versterkte status van het Handvest van de grondrechten, evenals de 
grotere draagwijdte van de activiteiten die onderwerp kunnen zijn van een 
inbreukprocedure, met name op het terrein van justitie en binnenlandse zaken, een direct 
effect heeft op de werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften wanneer deze 
namens de burger de parlementaire controle uitvoert;

10. tekent aan dat de introductie in artikel 298 van het VWEU van een rechtsgrondslag voor 
een doeltreffend Europees ambtenarenapparaat, gekoppeld aan het aannemen van 
verordeningen ter uitvoering van dat artikel, een antwoord vormt op een reeds lang geuite 
oproep van de Europese Ombudsman en het Europees Parlement tot een 
gemeenschappelijk systeem van bestuurlijke wetgeving voor het Europese 
ambtenarenapparaat, en roept de Commissie verzoekschriften op om volledig betrokken te 
zijn bij de procedure voor het aannemen van de desbetreffende verordeningen.
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