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6.3.2019 A8-0226/64

Amendement 64
Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Stelios 
Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis, Younous Omarjee
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0226/2018
György Schöpflin
Europees burgerinitiatief
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Wanneer ten minste één miljoen 
burgers van de Unie, afkomstig uit een 
significant aantal lidstaten, van oordeel zijn 
dat inzake een aangelegenheid een 
rechtshandeling van de Unie nodig is ter 
uitvoering van de Verdragen, kunnen zij 
overeenkomstig artikel 11, lid 4, VEU het 
initiatief nemen de Europese Commissie te 
verzoeken binnen het kader van de haar 
toegedeelde bevoegdheden daartoe een 
passend voorstel in te dienen.

(8) Wanneer ten minste één miljoen 
burgers van de Unie, afkomstig uit een 
significant aantal lidstaten, van oordeel zijn 
dat inzake een aangelegenheid een 
rechtshandeling van de Unie nodig is ter 
uitvoering van de Verdragen, kunnen zij 
overeenkomstig artikel 11, lid 4, VEU het 
initiatief nemen de Europese Commissie te 
verzoeken binnen het kader van de haar 
toegedeelde bevoegdheden daartoe een 
passend voorstel in te dienen. Het moet 
mogelijk zijn om via een burgerinitiatief 
wijzigingen van een lopend 
wetgevingsvoorstel voor te stellen.

Or. en
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6.3.2019 A8-0226/65

Amendement 65
Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Stelios 
Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis, Younous Omarjee
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0226/2018
György Schöpflin
Europees burgerinitiatief
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Een groep organisatoren moet de 
mogelijkheid hebben om haar eigen online 
systemen voor het verzamelen van 
steunbetuigingen in de Unie op te zetten en 
te besluiten in welke lidstaat de voor het 
initiatief verzamelde gegevens moeten 
worden bewaard. De groep organisatoren 
dient per initiatief één individueel online 
verzamelsysteem te gebruiken. Individuele 
online verzamelsystemen die door een 
groep organisatoren worden opgezet en 
geëxploiteerd, dienen te beschikken over 
passende technische en 
veiligheidskenmerken om te waarborgen 
dat de gegevens gedurende de hele 
procedure veilig worden verzameld, 
bewaard en doorgegeven. Daartoe dient de 
Commissie in samenwerking met de 
lidstaten gedetailleerde technische 
specificaties vast te stellen voor de 
individuele online verzamelsystemen. De 
Commissie kan het Agentschap van de 
Europese Unie voor netwerk- en 
informatiebeveiliging (Enisa), dat de 
instellingen van de Unie bijstaat bij het 
ontwikkelen en uitvoeren van 
beleidsmaatregelen inzake de beveiliging 
van netwerk- en informatiesystemen, om 

(20) Een groep organisatoren moet de 
mogelijkheid blijven hebben om haar eigen 
online systemen voor het verzamelen van 
steunbetuigingen in de Unie op te zetten en 
te besluiten in welke lidstaat de voor het 
initiatief verzamelde gegevens moeten 
worden bewaard. De groep organisatoren 
dient per initiatief één individueel online 
verzamelsysteem te gebruiken. Individuele 
online verzamelsystemen die door een 
groep organisatoren worden opgezet en 
geëxploiteerd, dienen te beschikken over 
passende technische en 
veiligheidskenmerken om te waarborgen 
dat de gegevens gedurende de hele 
procedure veilig worden verzameld, 
bewaard en doorgegeven. Daartoe dient de 
Commissie in samenwerking met de 
lidstaten gedetailleerde technische 
specificaties vast te stellen voor de 
individuele online verzamelsystemen. De 
Commissie kan het Agentschap van de 
Europese Unie voor netwerk- en 
informatiebeveiliging (Enisa), dat de 
instellingen van de Unie bijstaat bij het 
ontwikkelen en uitvoeren van 
beleidsmaatregelen inzake de beveiliging 
van netwerk- en informatiesystemen, om 
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advies vragen. advies vragen.

Or. en
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6.3.2019 A8-0226/66

Amendement 66
Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Stelios 
Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis, Younous Omarjee
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0226/2018
György Schöpflin
Europees burgerinitiatief
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening stelt de procedures en 
voorwaarden vast voor een initiatief 
waarbij de Europese Commissie wordt 
verzocht binnen het kader van haar 
bevoegdheden een passend voorstel in te 
dienen met betrekking tot een 
aangelegenheid ten aanzien waarvan 
burgers vinden dat een rechtshandeling van 
de Unie nodig is ter uitvoering van de 
Verdragen (hierna "Europees 
burgerinitiatief" of "initiatief" genoemd).

Deze verordening stelt de procedures en 
voorwaarden vast voor een initiatief 
waarbij de Europese Commissie wordt 
verzocht binnen het kader van haar 
bevoegdheden een passend voorstel in te 
dienen met betrekking tot een 
aangelegenheid ten aanzien waarvan 
burgers vinden dat een rechtshandeling van 
de Unie nodig is ter uitvoering van de 
Verdragen (hierna "Europees 
burgerinitiatief" of "initiatief" genoemd). 
Via een lopend burgerinitiatief kunnen 
wijzigingen van een lopend 
wetgevingsvoorstel worden voorgesteld.

Or. en
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6.3.2019 A8-0226/67

Amendement 67
Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Helmut 
Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0226/2018
György Schöpflin
Europees burgerinitiatief
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Iedere burger van de Unie van ten minste 
16 jaar oud heeft het recht een initiatief te 
steunen door overeenkomstig deze 
verordening een steunbetuiging te 
ondertekenen (als zodanig hieronder 
"ondertekenaar" genoemd).

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en
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6.3.2019 A8-0226/68

Amendement 68
Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, 
Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0226/2018
György Schöpflin
Europees burgerinitiatief
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Na de registratie van het initiatief en voor 
het begin van de verzamelperiode verzoekt 
de groep organisatoren, onverminderd de 
bevoegdheden van de nationale 
toezichthoudende autoriteiten krachtens 
bijlage VI van Verordening 
(EU) 2016/679, de bevoegde instantie van 
de lidstaat waar de middels het individuele 
online verzamelsysteem verzamelde 
gegevens zullen worden bewaard, om te 
verklaren dat het systeem voldoet aan de 
in lid 4 vastgestelde vereisten.

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
waar de verzamelde gegevens zullen 
worden bewaard, moeten in staat zijn na 
te gaan of het individuele online 
verzamelsysteem in overeenstemming is 
met de in lid 4 vastgestelde vereisten en 
moeten de noodzakelijke richtsnoeren 
verschaffen.

Or. en
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6.3.2019 A8-0226/69

Amendement 69
Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, 
Marie-Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0226/2018
György Schöpflin
Europees burgerinitiatief
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – alinea's 2 bis en 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De hoorzitting wordt op internet 
uitgezonden en wordt naderhand 
openbaar gemaakt op de EBI-website. Na 
de hoorzitting organiseert het Europees 
Parlement een plenair debat over het 
initiatief en neemt het een besluit over de 
aanneming van een ontwerpresolutie.
Binnen twaalf maanden na de publicatie 
van de mededeling van de Commissie 
overeenkomstig artikel 15, lid 2, hebben 
de EBI-organisatoren het recht om om 
een tweede openbare hoorzitting in het 
Europees Parlement te verzoeken. Het 
Europees Parlement organiseert de 
tweede openbare hoorzitting binnen drie 
maanden na de indiening van het verzoek.

Or. en


