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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 democratische overzicht en controle op de beleidsmaatregelen van de Unie enerzijds 
en de verbetering van de rechten van EU-burgers anderzijds;

2. wijst op het feit dat het verzoekschriftenproces 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 communautaire 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 8B van 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 burgers, overeenkomstig de procedures voor de 
tenuitvoerlegging van het “burgerinitiatief”, het recht hebben hun voorstellen in eerste 
instantie bij het Europees Parlement in te dienen, aangezien deze nieuwe mogelijkheid 
duidelijk gelijk kan worden gesteld en gerelateerd kan worden aan het recht op het 
indienen van een verzoekschrift en dat het heel logisch is voor EU-burgers om volledig 
gebruik te maken van deze democratisch gekozen instantie door de Commissie aan te 
sporen actie te ondernemen1; is voorts van oordeel dat een dergelijke procedure meer 
openheid en transparantie vereist, zodat EU-burgers actief betrokken kunnen worden bij 
het werk van de instellingen;

6. 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; is van plan bij de andere instellingen na te gaan in hoeverre het Handvest 

                                               
1 Artikel 21 VWEU – Gewone wetgevingsprocedure (SGM) voor procedures inzake de invoering van een 
"burgerinitiatief".
Artikel 22 VWEU – Bijzondere wetgevingsprocedure voor bepalingen om de rechten van burgers te versterken: 
de Raad handelt met eenparigheid van stemmen na goedkeuring te hebben gekregen van het Europees Parlement 
en de lidstaten.
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rechtstreeks van toepassing is op de EU-burgers – iets waar de burgers vanuit gaan – en 
welke beroepsmogelijkheden en buitengerechtelijke beroepsvoorzieningen EU-burgers 
hebben die het Parlement verzoeken te zorgen voor de juiste tenuitvoerlegging van het 
Handvest en de daarin vastgelegde bepalingen betreffende de persoonlijke integriteit, en 
de verschillende rechten op het gebied van leven, vrijheid en particulier eigendom.
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