
woord ook de dezelfde betekenis heeft. Het
is duidelijk dat het in het eerste geval al-
leen kan gaan om overeenkomsten van de
Unie. Bijgevolg moet het woord “overeen-
komst” ook in het tweede geval deze bete-
kenis hebben, dat wil zeggen dat het ook
hier om overeenkomsten van de Unie
gaat.’
Arrest Duitsland/Raad, C-399/12,
ECLI:EU:C:2014:2258, r.o. 57-60.

21

Ibid., r.o. 61.22
Ibid., r.o. 61.23
Ibid., r.o. 62.24
Ibid., r.o. 63.25
In een blogpost gepubliceerd kort na de
uitspraak van het Hof wordt gesproken

26

over een ‘dramatische uitbreiding van de
externe bevoegdheden van de Unie’. Zie
C. Tournaye, ‘International organizations
soon blocked by EU’s external powers?’,
2014, http://voelkerrechtsblog.com/2014/
10/21/international-organizations-soon-
blocked-by-eus-external-powers/ (laatst
bezocht op 30 januari 2015).
Vanuit constitutioneel oogpunt is deze si-
tuatie tebekritiseren:deUniewetgever lijkt

27

in staat te worden gesteld zijn eigen –
weliswaar instrumentele – bevoegdheid
uit te breiden. Het zij hierbij wel opge-
merkt dat afhankelijk van de te volgen be-
sluitvormingsprocedure, niet alleen de
Raad, maar ook het Europees Parlement,
wetgeving aanneemt. Er is bijgevolg geen
volledigeidentiteittussendeUniewetgever
die EU-wetgeving aanneemt die verwijst
naar internationale normen zoals de aan-
bevelingen van de OIV enerzijds, en de
Uniewetgever die in het kader van artikel
218 lid 9 VWEU het door de lidstaten te
verdedigen standpunt binnen de werking
van de OIV bepaalt anderzijds. Vanuit een
strikt constitutioneel-theoretisch perspec-
tief van de hiërarchie der normen lijkt dit
punt m.i. echter niet relevant.
Zie onder meer I. Govaere, ‘Novel Issues
Pertaining to EU member States Member-

28

ship of Other International Organisations:
the OIV Case’, in: I. Govaere e.a. (red.),
The European Union in the World. Essays in
Honour of Marc Maresceau, Martinus Nij-
hoff Publishers 2014; J. Wouters, J. Oder-
matt & T. Ramopoulos, The EU in the
World of InternationalOrganizations:Diplo-
matic Aspirations, Legal Hurdles and Politi-
cal Realities (Leuven Centre for Global
Governance Working Papers), 2013, nr. 121,
7.
A. Delgado Casteleiro & J. Larik, ‘The Duty
to Remain Silent: Limitless Loyalty in EU

29

External Relations?’, ELR 2011, nr. 36, 524-
541.
Zie arresten Commissie/Duitsland,30
C-433/03, ECLI:EU:C:2005:462 en
Commissie/Luxemburg, C-266/03,
ECLI:EU:C:2005:341.
Zie arrest Commissie/Griekenland,31
C-45/07, ECLI:EU:C:2009:81.
Zie arrest Commissie/Zweden, C-246/07,
ECLI:EU:C:2010:203, r.o. 71: ‘(…) het Hof

32

[heeft] reeds geoordeeld dat die verplich-
ting tot loyale samenwerking algemene
gelding heeft, ongeacht het al dan niet ex-
clusievekaraktervandebetrokkencommu-
nautaire bevoegdheid en het eventuele
recht van de lidstaten om verplichtingen
ten aanzien van derde landen aan te gaan.’
Ibid., r.o. 75.33
In die zin, zie I. Govaere, ‘Novel Issues
Pertaining to EU member States Member-

34

ship of Other International Organisations:
the OIV Case’, in: Inge Govaere e.a. (red.),

The European Union in the World. Essays in
Honour of Marc Maresceau, Martinus Nij-
hoff Publishers 2014, 227.
Conclusie van A-G P. Cruz Villalón in
Duitsland/Raad, C-399/12,
ECLI:EU:C:2014:289.

35

Arrest Commissie/Raad [ERTA/AETR],
22/70, ECLI:EU:C:1971:32.

36

Ibid., r.o. 90: ‘(…) dat derhalve moet wor-
den aangenomen dat de Lid-Staten bij de

37

voortzettingderonderhandelingenendoor
de gelijktijdige sluiting der overeenkomst
volgens de door de Raad vastgestelde mo-
daliteiten, voor en na hebben gehandeld
in het belang van en namens de Gemeen-
schap,overeenkomstigdekrachtensartikel
5vanhetVerdragophenrustendeverplich-
tingen.’
Zie verder M. Cremona, Member States as
Trustees of the Community Interest: Partici-

38

pating in InternationalAgreements onBehalf
of the European Community (EUI Working
Papers), 2009.
Arrest Commissie/Raad [ERTA/AETR],
22/70, ECLI:EU:C:1971:32, r.o. 52.

39

Kramer verschilt in deze van ERTA: in de
laatstgenoemde zaak kon de Unie vanuit

40

juridisch oogpunt over de betrokken inter-
nationale overeenkomst onderhandelen.
Debeslissingomdelidstatendeonderhan-
delingen te laten voeren was genomen op
politieke gronden.
Arrest Cornelis Kramer, 3, 4 en 6-76,
ECLI:EU:C:1976:114, r.o. 44-45: ‘(…) dat

41

blijkens al deze elementen de Lid-Staten
die partij zijn bij het Visserijverdrag en bij
andere soortgelijke overeenkomsten,
voortaan niet slechts gehouden zijn geen
enkele verbintenis onder die overeenkom-
sten aan te gaan die de Gemeenschap bij
de uitvoering van de haar in artikel 102
Toetredingsakte opgedragen taak kan hin-
deren, doch ook om in het kader van de
Visserijcommissie gezamenlijk op te tre-
den; (…) dat voorts duidelijk is dat, zodra
de Gemeenschapsinstellingen de proce-
dure tot tenuitvoerlegging van de bepalin-
gen van artikel 102 hebben geopend en
uiterlijk bij het einde van de daarin ge-
noemde termijn, deze instellingen en de
Lid-Staten verplicht zijn alle beschikbare
juridische en politieke middelen aan te
wenden teneinde de aansluiting van de
Gemeenschap bij het Visserijverdrag en
bij andere soortgelijke overeenkomsten te
verzekeren; (…)’
Advies 2/91, ECLI:EU:C:1993:106, punt 4-
5.

42

In deze zin, zie G. De Baere, ‘“O, Where
is Faith? O, Where is Loyalty?” Some

43

Thoughts on the Duty of Loyal Co-opera-
tionandtheUnion’sExternalEnvironmen-
tal Competences in the light of the PFOS
Case’, ELR 2011, nr. 36, 405, 418.
Arrest Commissie/Zweden, C-246/07,
ECLI:EU:C:2010:203, r.o. 75.

44

Dit punt dient echter te worden genuan-
ceerd: de toebedeling van een exclusieve

45

externe bevoegdheid aan de Unie door de
aanname van gemeenschappelijke regels
blijft afhankelijk van het bestaan van deze
regels. Indien de Uniewetgever besluit
deze gemeenschappelijke regels in te
trekken, verliest de externe bevoegdheid
haar exclusief karakter. ERTA-exclusiviteit
is bijgevolg van een minder permanente
aard als uitdrukkelijke exclusiviteit zoals
die bestaat in de context van het gemeen-
schappelijk handelsbeleid. In deze zin, zie
R. Schütze, ‘Parallel External Powers in

the European Community’, Yearbook of
European Law 2004, nr. 23, 225, 263-264.
Zie op dit punt conclusie van A-G
M. Poiares Maduro in Commissie/Zweden,

46

C-246/07,ECLI:EU:C:2009:589,punt49:
‘De implicaties van de verplichting tot
loyale samenwerking zijn dan ook twee-
ledig: ten eerste moeten de lidstaten mee-
werken aan het communautaire besluit-
vormingsproces, en ten tweede moeten zij,
althans gedurende een redelijke periode,
individuele acties achterwege laten zolang
datbesluitvormingsprocesnogniet isafge-
rond.’
Thomas Verellen is doctoraatsstudent, In-
stituut voor Europees Recht, KU Leuven.
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111 Hof van Justitie doet uitspraak
over procedure inzake verzoekschriften
Europees Parlement

Zaak C-261/13 P, Peter
Schönberger/Europees Parlement

Arrest 9 december 2014 (Grote kamer),

n.n.g.; conclusie van A-G N. Jääskinen van

17 juli 2014

Beroep tot nietigverklaring – Petitierecht – Bij

Europees Parlement ingediend verzoekschrift –

Ontvankelijk verklaard verzoekschrift – Besluit

houdende sluiting van petitieprocedure – Niet

voor beroep vatbare handeling – Niet-ontvanke-

lijkheid – Aanvechtbare handeling

I. Juridisch kader

Elke Unieburger, alsook elke ingezetene van

de Unie,1 beschikt sinds het Verdrag van

Maastricht over het recht een verzoekschrift

in te dienen bij het Europees Parle-

ment.2 Het petitierecht laat de burger toe

deel te nemen aan het democratisch leven

van de Unie3 en wordt beschouwd als een

van de hoekstenen van het Europees burger-

schap.4 Dit recht staat eveneens ter beschik-

king van personeelsleden van de Europese

instellingen.5 De Commissie Verzoekschrif-

ten (CV) draagt binnen het Parlement de

verantwoordelijkheid voor de behandeling

van de ingediende verzoekschriften, beoor-

deelt de ontvankelijkheid van het verzoek-

schrift, alsook de meest gepaste oplossing

voor het gestelde probleem.

Verzoekschriften kunnen al dan niet collec-

tief worden ingediend met betrekking tot

een breed gamma aan onderwerpen. In 2013

werd een totaal van 2885 verzoekschriften

geregistreerd.6 De ingediende verzoekschrif-

ten hebben hoofdzakelijk betrekking op

milieurecht, discriminatie, rechten en vrijhe-

den, enz., maar ook personeelsaangelegen-

heden komen voor.7
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II. Feiten

De heer Schönberger, een voormalig ambte-

naar van het Europees Parlement, had be-

zwaren tegen toegekende meritepunten tij-

dens een bevorderingsronde van 2005. In

november 2008 diende hij een klacht in bij

de Ombudsman, die in juli 2010 oordeelde

dat er inderdaad sprake was van wanbeheer

bij het Parlement. De voorzitter van het

Parlement had zich immers niet over deze

zaak uitgesproken, terwijl dit volgens de

Ombudsman wel had moeten gebeuren. De

heer Schönberger diende op 2 oktober 2010

dan ook een verzoekschrift in bij het Euro-

pees Parlement op basis van artikel 227

VWEU. Hij vroeg hierbij aan het Parlement

om maatregelen te nemen, gelet op aanbeve-

lingen die de Ombudsman ter zake deed,

en vroeg het verzuim dat werd vastgesteld

door de Ombudsman te herstellen.8

De CV achtte het verzoekschrift ontvankelijk,

besliste op 25 januari 2011 om het onderzoek

te beëindigen en stuurde het dossier door

naar de directeur-generaal personeelszaken

voor verdere afhandeling.

In maart 2011 stelde de heer Schönberger

een beroep wegens nietigverklaring in bij

het Gerecht. Hij was van oordeel dat de CV

de inhoud van zijn verzoekschrift niet had

onderzocht en enkel uitspraak had gedaan

over de ontvankelijkheid, waardoor de uit-

oefening van zijn petitierecht belemmerd

werd.

III. Behandeling door de Commissie

Verzoekschriften

Om te bepalen welke beslissingen al dan

niet aanvechtbaar zijn en bijgevolg onderhe-

vig zijn aan rechterlijke toetsing, is het es-

sentieel om dieper in te gaan op de proce-

dure inzake verzoekschriften.9

Verzoekschriften worden ingediend bij het

Europees Parlement, waar wordt nagegaan

of de formele vormvoorwaarden vervuld

werden.10 Alle verzoekschriften moeten de

naam, nationaliteit en woonplaats van de

indiener(s) vermelden. Verzoekschriften

worden, wanneer zij voldoen aan alle forme-

le voorwaarden, in volgorde van indienen

ingeschreven in het register en toegezonden

aan de CV.

De CV zal bij een verzoekschrift vooreerst

oordelen of de noodzakelijke ontvankelijk-

heidsvoorwaarden werden vervuld, alvorens

dieper in te gaan op de inhoud van het ver-

zoekschrift. De voorwaarden worden ver-

meld in artikel 227 VWEU (aangevuld door

artikel 215 en volgende van het Reglement

van het Parlement). Verzoekschriften moe-

ten worden opgesteld in een van de officiële

talen van de Unie.11 Indien de verzoeker een

vertaling toevoegt aan het verzoekschrift,

wordt de petitie eveneens onderzocht.12 De

inhoud van een verzoekschrift moet daaren-

boven verwant zijn aan de bevoegdheden

van de Europese Unie.13 Het verzoekschrift

moet de indiener rechtstreeks aanbelan-

gen.14 Wanneer de CV geen overeenstem-

ming bereikt over de ontvankelijkheid, kan

het verzoekschrift alsnog ontvankelijk wor-

den bevonden wanneer ten minste een

vierde van de commissieleden daarom

vraagt.15

In een tweede fase gaat de CV over tot een

inhoudelijke behandeling. De CV beschikt

over verschillende mogelijkheden.16 Als de

petitie voldoende duidelijk is, zal de CV alle

noodzakelijke stappen ondernemen om de

problematiek op te lossen. Is dit niet het

geval, dan kan de CV bij de nationale en

Europese instellingen alle nuttige informatie

opvragen. Ze kan daarenboven zowel de

Europese Commissie, de overige parlemen-

taire commissies17 als de Ombudsman om

advies vragen.18 De CV organiseert indien

nodig een hoorzitting op het ogenblik dat

alle noodzakelijke informatie werd ver-

gaard.19 Hierbij worden de indiener(s), de

nationale of Europese instellingen en de

Europese Commissie uitgenodigd.20 De CV

bepaalt wie tijdens de bespreking het woord

krijgt. De vertegenwoordiger van de Europe-

se Commissie kan ter zitting het standpunt

van de Commissie toelichten. De Europese

Commissie zal daarenboven ingrijpen wan-

neer dit noodzakelijk wordt geacht en kan

bijvoorbeeld lidstaten aanmanen actie te

ondernemen of, wanneer sprake is van een

inbreuk op het Europees recht, een inbreuk-

procedure starten.

De CV beslist onafhankelijk welk gevolg zal

gegeven worden aan een verzoekschrift.

Hierbij wordt een zo goed mogelijke oplos-

sing voor de verzoeker nagestreefd. De CV

kan een verslag opstellen of een ontwerpre-

solutie voorstellen aan het Europees Parle-

ment.21 De indiener van de petitie wordt

steeds op de hoogte gebracht van de beslis-

sing van de CV, met opgave van redenen.22

In casuwerd geen hoorzitting georganiseerd,

waardoor de heer Schönberger van oordeel

was dat zijn petitie onvoldoende onderzocht

werd door de CV. Volgens de heer Schön-

berger werd zijn recht op een hoorzitting

miskend.23 De CV verwees het verzoekschrift

immers naar de directeur personeelszaken

van het Europees Parlement, voor een verde-

re opvolging en afhandeling van het verzoek-

schrift, zonder enig inhoudelijk onderzoek.

IV. Beoordeling Gerecht

Het Gerecht deed uitspraak op 7 maart 2013

en stelde vast dat het besluit van de CV geen

aanvechtbare handeling was. Het Gerecht

baseerde zich hiervoor op het arrest Tege-

bauer/Parlement.24 De beslissing van de CV

van januari 2011 hield volgens het Gerecht

geen rechtsgevolgen in voor de rechtspositie

van de verzoeker, noch tastte deze zijn belan-

gen aan. Het Gerecht besliste dan ook dat

het ingediende beroep tot nietigverklaring

niet-ontvankelijk was.

De heer Schönberger was echter van oordeel

dat het Gerecht zijn zaak incorrect behandel-

de en stelde een hogere voorziening in.

Vooreerst maakte het Gerecht volgens hem

een onjuiste inschatting van de feiten (eerste

middel). Het Gerecht onderzocht immers

niet of de CV het verzoekschrift inhoudelijk

onderzocht. De rekwirant stelde dat dit de

uitoefening van zijn petitierecht belemmer-

de. De heer Schönberger haalde eveneens

aan dat het Gerecht onterecht oordeelde dat

enkel een niet-ontvankelijkverklaring zijn

petitierecht zou beperken of zijn belangen

zou aantasten (tweede middel). Vervolgens

stelde de verzoeker dat het Gerecht de beslis-

sing onvoldoende motiveerde (derde middel)

en geen rekening hield met het feit dat hij

zijn verzoekschrift niet voor de CV kon toe-

lichten (vierde middel).

V. Conclusie advocaat-generaal

Jääskinen

De advocaat-generaal stelde op 17 juli 2014

zijn conclusie voor. Hij was vooreerst van

oordeel dat het Gerecht in het arrest Tege-

bauer/Parlement het begrip ‘voor beroep

vatbare handeling’ foutief interpreteerde en

toepaste.25 Advocaat-generaal Jääskinen ging

vervolgens uitvoerig in op de procedure voor

de Commissie Verzoekschriften, de prakti-

sche afhandeling van verzoekschriften door

de CV, maar eveneens de aard en de reikwijd-

te van het petitierecht.26 Jääskinen was ver-

der van oordeel dat geen enkele beslissing

van de CV vatbaar is voor rechterlijke toet-

sing, aangezien deze beslissingen de

rechtspositie van de betrokkene niet aantas-

ten.27 Hij stelde dat het Hof zich niet alleen

hierover diende uit te spreken, maar even-

eens een standpunt moest innemen over

daadwerkelijke toepassing en desgevallend

de interpretatie van het arrest Tegebauer/Par-

lement28 en het petitierecht in zijn geheel

moest beoordelen.29
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Reikwijdte petitierecht

Het petitierecht is, aldus Jääskinen, een ‘in-

strument voor rechtstreekse politieke dialoog

(…) en dat, uitzonderingen daargelaten, ge-

vrijwaard zou moeten worden van inmen-

ging van de Unierechter’.30 Hij benadrukte

evenwel de beoordelingsvrijheid van de CV

inzake de afhandeling van het verzoek-

schrift.31

Verder stelde Jääskinen dat het gebruik van

de term ‘recht’ niet automatisch impliceert

dat er sprake is van een subjectief of indivi-

dueel recht. Hij is van oordeel dat dit even-

eens geldt voor het petitierecht, dat eerder

een bepaald doel voor de overheid voorop-

stelt, dan een daadwerkelijk individueel recht

inhoudt.32 De advocaat-generaal is dan ook

van oordeel dat beslissingen van de CV inza-

ke het petitierecht, net zoals de beslissingen

van de Ombudsman, niet onderworpen

dienen te worden aan rechterlijk toezicht.

Het petitierecht valt, aldus Jääskinen, onder

de exclusieve verantwoordelijkheid van het

Parlement.33 Een beslissing van de CV kan

niet gelijkgesteld worden aan een beslissing

van een bestuursorgaan, aangezien de aard

van het petitierecht totaal verschillend

is.34 De enige opening die Jääskinen laat

voor een tussenkomst van de rechter is bij

een ernstige en voortdurende schending van

het petitierecht, wanneer de uitoefening in

het gedrang komt door een systematische

weigering van het Parlement om verzoek-

schriften te behandelen.35

Arrest Tegebauer/Parlement

Advocaat-generaal Jääskinen was van oordeel

dat het Gerecht in de zaak Tegebauer/Parle-

ment in 2011 het begrip ‘voor beroep vatbare

handeling’ foutief interpreteerde en toepaste

inzake beslissingen van de CV.36 Jääskinen

stelde dat het Gerecht een te ruime uitleg-

ging gaf van het bestaande petitierecht en

aldus een incorrecte conclusie trok. Het

Gerecht oordeelde in de zaak Tegebauer/Par-

lement dat enkel de beoordeling van de ont-

vankelijkheid van het verzoekschrift onder-

worpen kan worden aan rechterlijk toezicht,

aangezien dit de enige garantie vormt op

een doeltreffend petitierecht. Volgens het

Gerecht raakt een beslissing inzake de ont-

vankelijkheid aan de kern van het petitie-

recht.37 Overige beslissingen vallen onder

de beoordelingsvrijheid van de CV en vallen

dus niet onder het rechterlijk toezicht, een

onderscheid dat de advocaat-generaal tegen-

strijdig vond.38

Het arrest van het Gerecht in voorliggende

zaak diende echter niet te worden vernietigd,

aangezien het dictum ook op andere gron-

den kon worden gerechtvaardigd. De advo-

caat-generaal vroeg het Hof echter wel om

de motivering van het arrest aan te passen.39

VI. Beoordeling Grote kamer

Begrip aanvechtbare handeling/voor beroep

vatbare handeling

Het Hof liet zich in het verleden reeds uit

over het begrip ‘aanvechtbare hande-

ling’.40 In casu bevestigde het Hof dat de

beslissing om een verzoekschrift al dan niet

ontvankelijk te verklaren, of nog de beslis-

sing waarbij geweigerd wordt kennis te ne-

men van een verzoekschrift, vatbaar is voor

toetsing door de rechter. Deze beslissingen

raken immers het recht van de belangheb-

bende. Een weigering dient eveneens steeds

gemotiveerd te worden, zij het op een be-

knopte manier.41

De CV beschikt echter over een ruime poli-

tieke beoordelingsvrijheid. De beslissing om

de zaak over te dragen aan de directeur-ge-

neraal, nadat beslist werd dat het ingediende

verzoekschrift ontvankelijk is, kan niet be-

schouwd worden als een aanvechtbare han-

deling en valt niet onder het rechterlijk toe-

zicht. Het is een discretionaire beslissing

die enkel toekomt aan de CV.

Beoordeling uitspraak Gerecht

Het Hof (Grote kamer) bevestigde de eerdere

beslissing van het Gerecht en wees de hoge-

re voorziening af. Het ging echter niet in op

de vraag van de advocaat-generaal om een

andere motivering dan diegene van het Ge-

recht uit te werken.

Het Hof ging uitvoerig in op het belang van

de petitieprocedure enerzijds en de geldende

procedure voor de CV anderzijds, waarvan

het belang eveneens werd onderschreven

door advocaat-generaal Jääskinen. De CV

onderzoekt, zoals eerder gemeld, vooreerst

of een verzoekschrift al dan niet ontvankelijk

is. De CV toetst het verzoekschrift te dien

einde aan de voorwaarden opgesomd in arti-

kel 227 VWEU (de hierin vermelde voorwaar-

den worden aangevuld door artikel 215 en

volgende van het Reglement van het Euro-

pees Parlement). Indien de CV concludeert

dat het verzoekschrift ontvankelijk is, wordt

de beslissing genomen over de verdere afwik-

keling van het verzoekschrift. In casu kon,

aldus de CV, enkel de directeur-generaal

personeelszaken de meest gepaste actie on-

dernemen.

Het Hof benadrukt in deze de beslissings-

vrijheid van de CV. Na het onderzoek over

de overeenstemming met de voorwaarden

van artikel 227 VWEU volgt een beslissing

of een verzoekschrift al dan niet ontvankelijk

is. Deze beslissing is onderhevig aan toet-

sing door het Hof van Justitie. Het Hof er-

kent echter de onafhankelijkheid waarover

de CV beschikt en beklemtoont dat de

Commissie Verzoekschriften zelf kan beslis-

sen wat de meest opportune afhandeling

van het verzoekschrift inhoudt.42 Hiertegen

staat geen beroep open, zolang de beslissing

voldoende gemotiveerd wordt.43

M. Geuens44

Voetnoten
De mogelijkheid voor niet-Unieburgers
om een verzoekschrift in te dienen werd

1

ingevoerd in 2011, door een wijziging in
het Reglement van het Europees Parle-
ment, zie onder meer conclusie A-G N.
Jääskinen in C-261/13 P, 17 juli 2014 (Peter
Schönberger/Europees Parlement), punt 34.
Artikel 20 onderdeel d en artikel 227
VWEU; artikel 215 en volgende Reglement

2

EuropeesParlement,achtstezittingsperio-
de, januari 2015, beschikbaar via www.
europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?
pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-
EP+20150101+0+DOC+PDF+V0//NL&
language=NL; geconsulteerd op 6 februari
2015, hierna: Reglement Europees Parle-
ment. Het petitierecht bestond echter al
eerder als een theoretische mogelijkheid,
zie o.m. conclusie A-G N. Jääskinen in
C-261/13 P, 17 juli 2014 (Peter Schönberger/
Europees Parlement), punt 28-37.
HvJ EU, C-261/13 P, n.n.g. (Peter Schön-
berger/EuropeesParlement), r.o. 17; Europees

3

Parlement – J.L. Wałęsa (rapporteur), Ver-
slag over de werkzaamheden van de Commis-
sieverzoekschriftenin2013,2014/2008(INI),
19 februari 2014, 3 en 5.
Europees Parlement – W. Meyer (rappor-
teur), Verslag over de activiteiten van de

4

Commissie verzoekschriften tijdens het jaar
2010, 2010/2295(INI), 17 juni 2011, 11; con-
clusie A-G N. Jääskinen in C-261/13 P,
17 juli 2014 (Peter Schönberger/Europees
Parlement), punt 37.
Artikel 227 VWEU; artikel 215 § 1 Regle-
ment Europees Parlement.

5

Europees Parlement – J.L. Wałęsa (rappor-
teur), Verslag over de werkzaamheden van

6

de Commissie verzoekschriften in 2013,
2014/2008(INI), 19 februari 2014, 3, over-
weging A.
Zie onder meer Europees Parlement –
C.J. Iturgaiz Angulo (rapporteur), Verslag

7

over de beraadslagingen van de Commissie
verzoekschriften tijdens het jaar 2009,
2009/2139(INI),7juni2010,7,overweging
14-15; Europees Parlement – W. Meyer
(rapporteur),Verslag over de activiteiten van
deCommissie verzoekschriften tijdenshet jaar
2010, 2010/2295(INI), 17 juni 2011, 11-12;
Europees Parlement – G. Chichester (rap-
porteur), Verslag over de activiteiten van de
Commissie verzoekschriften 2011,
2011/2317(INI), 17 juli 2012, 4-6; Europees
Parlement – E. McMillan-Scott (rappor-
teur), Verslag over de werkzaamheden van
de Commissie verzoekschriften in 2012,
2013/2013(INI), 24 september 2013, 4,
overweging D; Europees Parlement –
J.L. Wałęsa (rapporteur), Verslag over de
werkzaamheden van de Commissie verzoek-
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schriftenin2013,2014/2008(INI),19februa-
ri 2014, 5, overweging O.
De aanbevelingen van de Europese Om-
budsman zijn echter niet bindend.

8

Zowel de advocaat-generaal als het Hof
besprak de petitieprocedure dan ook in
detail.

9

Artikel 215 lid 2 Reglement Europees Par-
lement.

10

Artikel 215 lid 5 Reglement Europees Par-
lement.

11

Ibid.12
D. Lowe, The challenge of European Citizen-
ship – Empowerment and Participation,
SUNY Speech, 14 april 2011, 19.

13

Artikel 215 lid 1 Reglement Europees Parle-
ment, de zgn. locus-standi-voorwaarde.

14

Artikel 215 lid 7 Reglement Europees Par-
lement.

15

D. Lowe, The challenge of European Citizen-
ship – Empowerment and Participation,
SUNY Speech, 14 april 2011, 18.

16

Artikel 216 lid 2 slot Reglement Europees
Parlement.

17

Artikel 216 lid 6, 7 en 12 Reglement Euro-
pees Parlement; P. Magnette, ‘Vers une

18

citoyennetéeuropéennedirecte?Pratiques
du droit de pétition dans l’Union euro-
péenne’, Revue internationale de politique
comparée 2002, Vol. 9, 74.
Artikel 216 lid 1 Reglement Europees Par-
lement.

19

Artikel 216 lid 6 Reglement Europees
Parlement.

20

Artikel 216 lid 2 Reglement Europees Par-
lement.

21

Artikel 216 lid 9 Reglement Europees
Parlement. Zie infra. Het Hof is van oor-

22

deel dat een beperkte motivatie hier vol-
doende is.

Artikel216 lid2stelt echterdatdeCommis-
sie Verzoekschriften de indieners kan uit-

23

nodigen, wat niet automatisch een recht
op een hoorzitting creëert voor de indiener.
De advocaat-generaal in deze zaak was de-
zelfde mening toegedaan, zie conclusie
A-G N. Jääskinen in C-261/13 P, 17 juli 2014
(Peter Schönberger/Europees Parlement),
punt 47-66.
GvEA EG, T-308/07, Jur. 2011, p. II-279
(summiere publicatie) (Ingo-Jens Tege-

24

bauer/Europees Parlement), hierna: zaak
Tegebauer/Parlement.
Conclusie A-G N. Jääskinen in C-261/13 P,
17 juli 2014 (Peter Schönberger/Europees
Parlement), punt 5, 12 en 83-85.

25

Conclusie A-G N. Jääskinen in C-261/13 P,
17 juli 2014 (Peter Schönberger/Europees
Parlement), punt 5-12.

26

Conclusie A-G N. Jääskinen in C-261/13 P,
17 juli 2014 (Peter Schönberger/Europees
Parlement), punt 56.

27

Conclusie A-G N. Jääskinen in C-261/13 P,
17 juli 2014 (Peter Schönberger/Europees
Parlement), punt 6.

28

Conclusie A-G N. Jääskinen in C-261/13 P,
17 juli 2014 (Peter Schönberger/Europees
Parlement), punt 28.

29

Conclusie A-G N. Jääskinen in C-261/13 P,
17 juli 2014 (Peter Schönberger/Europees
Parlement), punt 5.

30

Conclusie A-G N. Jääskinen in C-261/13 P,
17 juli 2014 (Peter Schönberger/Europees
Parlement), punt 43-45.

31

Conclusie A-G N. Jääskinen in C-261/13 P,
17 juli 2014 (Peter Schönberger/Europees
Parlement), punt 57-59.

32

Conclusie A-G N. Jääskinen in C-261/13 P,
17 juli 2014 (Peter Schönberger/Europees
Parlement), punt 76.

33

Conclusie A-G N. Jääskinen in C-261/13 P,
17 juli 2014 (Peter Schönberger/Europees
Parlement), punt 77-78.

34

Conclusie A-G N. Jääskinen in C-261/13 P,
17 juli 2014 (Peter Schönberger/Europees
Parlement), punt 81.

35

Zie onder meer conclusie A-G N. Jääski-
nen in C-261/13 P, 17 juli 2014 (Peter

36

Schönberger/Europees Parlement), punt 83-
84.
Zaak Tegebauer/Parlement, r.o. 21.37
Conclusie A-G N. Jääskinen in C-261/13 P,
17 juli 2014 (Peter Schönberger/Europees
Parlement), punt 56.

38

Conclusie A-G N. Jääskinen in C-261/13 P,
17 juli 2014 (Peter Schönberger/Europees
Parlement), punt 85.

39

Zie o.m. HvJ EG 11 november 1981, 60/81,
Jur. 1981, p. 2639 (International Business

40

Machines Corporation/Commissie van de
Europese Gemeenschappen), r.o. 9; HvJ EG
17 juli 2008, C-521/06 P, Jur. 2008,
p. I-5829 (Athinaïki Techniki AE/Commis-
sie), r.o. 29; HvJ EG 26 januari 2010,
C-362/08 P, Jur.2010, p. I-669 (Internatio-
naler Hilfsfonds eV/Europese Commissie),
r.o. 33-34.
Zie eveneens zaak Tegebauer/Parlement;
Gerecht EU, T-160/10, digitale publicatie
(J/Europees Parlement).

41

De advocaat-generaal deelde deze mening,
zie conclusie A-G N. Jääskinen in C-261/13

42

P, 17 juli 2014 (Peter Schönberger/Europees
Parlement), punt 89.
Zie in dezelfde zin zaak Tegebauer/Parle-
ment, r.o. 28-30.

43

Maaike Geuens is mandaatassistent aan
de Universiteit Antwerpen, Faculteit

44

Rechten, Onderzoeksgroep Overheid en
Recht.
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