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Ontwerpwetgevingsresolutie 

Amendement 2 wordt als volgt gelezen: 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Het Europees Parlement verzocht 

de Commissie in zijn resolutie over het 

Europees burgerinitiatief van 28 oktober 

201525 om Verordening (EU) nr. 211/2011 

en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 

1179/2011 van de Commissie te herzien. 

(4) Het Europees Parlement verzocht 

de Commissie in zijn resolutie over het 

Europees burgerinitiatief van 28 oktober 

201525 en in de context van de 

voorbereiding van zijn 

initiatiefwetgevingsverslag 

(2017/2024(INL)) om Verordening (EU) 

nr. 211/2011 en Uitvoeringsverordening 

(EU) nr. 1179/2011 van de Commissie 

grondig te beoordelen en zo snel mogelijk 
te wijzigen.  
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25 2014/2257(INI). 25 2014/2257(INI). 

Amendement 24 wordt als volgt gelezen: 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Elke lidstaat stelt een of meer 

contactpunten in die de groepen 

organisatoren kunnen voorzien van 

informatie over en assistentie bij het 

organiseren van een Europees 

burgerinitiatief. 

6. Elke lidstaat stelt een of meer 

speciale digitale en fysieke EBI-

contactpunten in die de groepen 

organisatoren kunnen voorzien van 

praktische en juridische informatie en 

advies over alsook assistentie bij het 

organiseren van een Europees 

burgerinitiatief. De lidstaten en de 

Commissie zorgen ervoor dat de 

contactpunten nauw samenwerken met de 

relevante diensten van de Commissie en 

haar vertegenwoordigingen in de 

lidstaten. Het advies betreft onder meer 

informatie over de oprichting van een 

juridische entiteit overeenkomstig het 

nationale recht van een lidstaat, zoals 

bepaald in artikel 5, lid 7. De assistentie 

wordt kosteloos beschikbaar gesteld in een 

formaat dat toegankelijk is voor personen 

met een handicap. 

 De lidstaten moedigen nationale, 

regionale en lokale autoriteiten aan om de 

bekendheid van het Europees 

burgerinitiatief te vergroten en informatie 

daarover te verstrekken aan hun burgers. 

Amendement 25 wordt als volgt gelezen: 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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1. Een initiatief wordt voorbereid en 

beheerd door een groep van ten minste 

zeven natuurlijke personen (hierna "groep 

organisatoren" genoemd). Leden van het 

Europees Parlement worden niet meegeteld 

om dat minimumaantal te bereiken. 

1. Een initiatief wordt voorbereid en 

beheerd door een groep van natuurlijke 

personen (hierna "groep organisatoren" 

genoemd), waarvan het aantal 

overeenkomt met ten minste een kwart van 

de lidstaten. Leden van het Europees 

Parlement en leden van de nationale 

parlementen worden niet meegeteld om 

dat minimumaantal te bereiken. 

(Betreft alle taalversies.) 

 


