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SUGGESTIES

De Commissie verzoekschriften verzoekt de ten principale bevoegde Commissie cultuur en 
onderwijs onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. beschouwt communicatie tussen de Europese Unie en haar burgers als belangrijk, maar 
erkent dat de communicatie tot nu toe niet erg succesvol is geweest;

2. overweegt dat de eerste voorwaarde voor het verbeteren van de communicatie is om 
inzicht te verwerven in het wezen van communicatie en acht te slaan op de notie dat 
“daden meer zeggen dan woorden”;

3. geeft in overweging dat het ook belangrijk is te bekijken wat de boodschap is die spreekt 
uit het optreden van de Europese Unie en in kaart te brengen hoe dit optreden verschilt 
van de boodschap die de EU aan haar burgers wil afgeven;

4. overweegt, gelet op het feit dat volgens de Eurobarometer 85% van de volwassenen weet
dat zij het recht hebben een verzoekschrift in te dienen bij het Europees Parlement, dat 
verzoekschriften en het werk van de Commissie verzoekschriften belangrijke kanalen 
voor de directe communicatie van de EU met haar burgers zijn; wijst erop dat dit is terug 
te zien in de snelle groei van het aantal verzoekschriften dat door burgers wordt 
ingediend en is van mening dat het belang van de verzoekschriften en hun aantal in de 
toekomst verder zal toenemen;

5. herinnert eraan dat de Commissie verzoekschriften het enige politieke orgaan is dat input 
en feedback krijgt van burgers in verband met hun dagelijkse beslommeringen; doet de 
EU derhalve de suggestie om een proactieve boodschap aan haar burgers af te geven door 
het belang van het werk van de Commissie verzoekschriften te benadrukken;

6. stelt voor dat er om dit te verwezenlijken meer middelen ter beschikking worden gesteld 
aan het toch al overwerkte secretariaat van de Commissie verzoekschriften, opdat met de 
afhandeling van verzoekschriften een duidelijke boodschap over Europa wordt afgegeven 
door actie te ondernemen en dat de communicatie wordt verbeterd door op te treden;

7. verwelkomt het webstreamen van de procedures van de Commissie verzoekschriften als 
een positieve ontwikkeling, die de transparantie van de communicatie zal vergroten en 
hoogstwaarschijnlijk zal leiden tot meer burgerparticipatie en een groter aantal 
verzoekschriften; overweegt dat dit vooruitzicht nog eens de noodzaak onderstreept om 
extra personele middelen toe te wijzen aan de Commissie verzoekschriften;

8. beveelt verdere verbeteringen aan in de communicatie van de Commissie 
verzoekschriften met de burgers door vertegenwoordigers van de regeringen van de 
lidstaten krachtig aan te moedigen om in voorkomende gevallen bij te dragen aan het
werk van de commissie, met name bij verzoekschriften over een bepaalde lidstaat;

9. onderkent de grote aandacht die door de Commissie verzoekschriften wordt besteed aan
alle verzoekschriften, maar adviseert een proactievere reactie op geldige verzoekschriften 
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door de commissie te betrekken bij alle stappen in de verzoekschriftprocedure tot deze is 
afgerond; is van mening dat een dergelijke systematische en grondige follow-up dit 
communicatiekanaal een krachtiger profiel zal geven en de communicatie door op te 
treden zal verbeteren;

10. vindt dat er speciale aandacht moet worden besteed aan het Europees Burgerinitiatief; 
overweegt echter dat dit nieuwe participatie-instrument uitsluitend als democratisch kan 
worden bestempeld als de Commissie verplicht is wetgevingsvoorstellen in te dienen in 
reactie op initiatieven die zijn ondertekend door een miljoen burgers; vindt verder dat 
Burgerinitiatieven in het algemeen moeten worden verwezen naar de Commissie 
verzoekschriften.
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