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AMENDEMENTEN 

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de bevoegde Commissie constitutionele zaken 

onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Het Verdrag betreffende de 

Europese Unie (VEU) geeft meer inhoud 

aan het burgerschap van de Unie en 

versterkt de democratische werking van de 

Unie: het bepaalt immers onder meer dat 

iedere burger van de Unie het recht heeft 

aan het democratisch bestel van de Unie 

deel te nemen. Het Europees 

burgerinitiatief is een EU-instrument voor 

participerende democratie dat burgers van 

de Unie de mogelijkheid biedt direct 

contact op te nemen met de Commissie met 

het verzoek een voorstel voor een 

rechtshandeling van de Unie ter uitvoering 

van de Verdragen in te dienen, 

vergelijkbaar met het recht van het 

Europees Parlement in het kader van 

artikel 225 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (VWEU) en 

van de Raad in het kader van artikel 241 

VWEU. 

(1) Het Verdrag betreffende de 

Europese Unie (VEU) geeft meer inhoud 

aan het burgerschap van de Unie en 

versterkt de democratische werking van de 

Unie: het bepaalt immers onder meer dat 

iedere burger van de Unie het recht heeft 

aan het democratisch bestel van de Unie 

deel te nemen. Het Europees 

burgerinitiatief is een EU-instrument voor 

directe participerende democratie dat 

burgers van de Unie de mogelijkheid biedt 

direct contact op te nemen met de 

Commissie met het verzoek een voorstel 

voor een rechtshandeling van de Unie ter 

uitvoering van de Verdragen in te dienen, 

vergelijkbaar met het recht van het 

Europees Parlement in het kader van 

artikel 225 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (VWEU) en 

van de Raad in het kader van artikel 241 

VWEU. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Om deze doelstellingen te 

verwezenlijken dienen de procedures en 

voorwaarden voor het Europees 

burgerinitiatief duidelijk, eenvoudig, 

gebruiksvriendelijk en evenredig met de 

aard van dit instrument te zijn. Zij moeten 

(6) Om deze doelstellingen te 

verwezenlijken dienen de procedures en 

voorwaarden voor het Europees 

burgerinitiatief doeltreffend, duidelijk, 

eenvoudig, gebruiksvriendelijk en 

evenredig met de aard van dit instrument te 
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zorgen voor een verantwoord evenwicht 

tussen rechten en plichten. 

zijn. Zij moeten zorgen voor een 

verantwoord evenwicht tussen rechten en 

plichten. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Om het Europees burgerinitiatief 

toegankelijker te maken en burgers en 

organisatoren te steunen, dient de 

Commissie organisatoren informatie te 

verstrekken en assistentie te verlenen, 

alsmede een online 

samenwerkingsplatform beschikbaar te 

stellen dat moet voorzien in een speciaal 

discussieforum, informatie en advies over 

het Europees burgerinitiatief. Teneinde de 

burgers bij dit instrument te betrekken, 

dienen de lidstaten op hun grondgebied een 

of meer contactpunten in te stellen die de 

burgers informatie kunnen verstrekken en 

assistentie kunnen verlenen met betrekking 

tot het Europees burgerinitiatief. 

(13) Om het Europees burgerinitiatief 

toegankelijker te maken en burgers en 

organisatoren te steunen, dient de 

Commissie organisatoren heldere, 

nauwkeurige en uitvoerige informatie te 

verstrekken alsook juridische en 

praktische assistentie te verlenen, alsmede 

een online samenwerkingsplatform 

beschikbaar te stellen voor het publiek dat 

moet voorzien in een speciaal 

discussieforum, informatie en advies over 

het Europees burgerinitiatief. Teneinde de 

burgers bij dit instrument te betrekken, 

dienen de lidstaten op hun grondgebied een 

of meer voor personen met een handicap 

toegankelijke contactpunten in te stellen 

die de burgers informatie kunnen 

verstrekken alsook juridische en 

praktische assistentie kunnen verlenen met 

betrekking tot het Europees 

burgerinitiatief. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Teneinde het Europees 

burgerinitiatief toegankelijker te maken, en 

aangezien de procedures en voorwaarden 

voor het Europees burgerinitiatief 

duidelijk, eenvoudig, gebruiksvriendelijk 

en evenredig moeten zijn, is het passend 

om een initiatief gedeeltelijk te registreren 

(16) Teneinde het Europees 

burgerinitiatief doeltreffender en 

toegankelijker te maken, en aangezien de 

procedures en voorwaarden voor het 

Europees burgerinitiatief duidelijk, 

eenvoudig, gebruiksvriendelijk en 

evenredig moeten zijn, is het passend om 
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in gevallen waarin het initiatief slechts ten 

dele voldoet aan de in deze verordening 

vastgestelde vereisten voor registratie. 

Initiatieven dienen gedeeltelijk te worden 

geregistreerd wanneer een aanzienlijk deel 

van het initiatief, waaronder de 

belangrijkste doelstellingen, niet duidelijk 

buiten het kader vallen van de 

bevoegdheden van de Commissie om een 

voorstel in te dienen voor een 

rechtshandeling van de Unie ter uitvoering 

van de Verdragen en aan alle andere 

vereisten voor registratie wordt voldaan. 

Duidelijkheid en transparantie moeten 

worden gewaarborgd waar het gaat om de 

reikwijdte van de gedeeltelijke registratie 

en potentiële ondertekenaars moeten 

worden gewezen op de reikwijdte van de 

registratie en op het feit dat de 

steunbetuigingen enkel worden verzameld 

met betrekking tot de reikwijdte van de 

registratie van het initiatief. 

een initiatief gedeeltelijk te registreren in 

gevallen waarin het initiatief slechts ten 

dele voldoet aan de in deze verordening 

vastgestelde vereisten voor registratie. 

Initiatieven dienen gedeeltelijk te worden 

geregistreerd wanneer een aanzienlijk deel 

van het initiatief, waaronder de 

belangrijkste doelstellingen, niet duidelijk 

buiten het kader vallen van de 

bevoegdheden van de Commissie om een 

voorstel in te dienen voor een 

rechtshandeling van de Unie ter uitvoering 

van de Verdragen en aan alle andere 

vereisten voor registratie wordt voldaan. 

Duidelijkheid en transparantie moeten 

worden gewaarborgd waar het gaat om de 

reikwijdte van de gedeeltelijke registratie 

en potentiële ondertekenaars moeten 

worden gewezen op de reikwijdte van de 

registratie en op het feit dat de 

steunbetuigingen enkel worden verzameld 

met betrekking tot de reikwijdte van de 

registratie van het initiatief. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) het de steun heeft gekregen van ten 

minste één miljoen ondertekenaars uit ten 

minste een kwart van de lidstaten; 

a) het de steun heeft gekregen van 

ten minste één miljoen ondertekenaars uit 

ten minste vijf lidstaten; 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) het aantal ondertekenaars in ten 

minste een kwart van de lidstaten ten 

minste gelijk is aan het in bijlage I 

vastgestelde minimumaantal, dat 

correspondeert met het in elke lidstaat 

b) het aantal ondertekenaars in ten 

minste vijf lidstaten ten minste gelijk is aan 

het in bijlage I vastgestelde 

minimumaantal, dat correspondeert met het 

in elke lidstaat gekozen aantal leden van 
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gekozen aantal leden van het Europees 

Parlement, ten tijde van de registratie van 

het initiatief, vermenigvuldigd met 750. 

het Europees Parlement, ten tijde van de 

registratie van het initiatief, 

vermenigvuldigd met 750. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie voorziet burgers en 

groepen organisatoren op verzoek van 

informatie over en assistentie bij het 

Europees burgerinitiatief. 

1. De Commissie voorziet burgers en 

groepen organisatoren van heldere, 

nauwkeurige en uitvoerige informatie over 

en assistentie bij het Europees 

burgerinitiatief. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Het online samenwerkingsplatform is 

gebruiksvriendelijk en toegankelijk voor 

personen met een handicap. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De Commissie stelt een online 

register (hierna “het register” genoemd) ter 

beschikking waarmee groepen 

organisatoren hun initiatief gedurende de 

gehele procedure kunnen beheren. Het 

register omvat een openbare website met 

informatie over het Europees 

burgerinitiatief in het algemeen en over 

specifieke initiatieven en hun respectieve 

status. 

3. De Commissie stelt een online 

register (hierna "het register" genoemd) ter 

beschikking van het publiek waarmee 

groepen organisatoren hun initiatief 

gedurende de gehele procedure kunnen 

beheren. Het register omvat een 

gemakkelijk en daadwerkelijk 

toegankelijke openbare website met 

heldere, nauwkeurige en uitvoerige 

informatie over het Europees 

burgerinitiatief in het algemeen en met 
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name bijzonderheden over elke fase van 

het initiatief, de stappen die moeten 

worden gezet en de stand van zaken van 

ieder initiatief, met waarschuwingen 

wanneer een uiterste termijn nadert, en 

over specifieke initiatieven en hun 

respectieve status. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Groepen organisatoren worden in 

kennis gesteld zodra de vertaalde versie 

van hun initiatief beschikbaar is; de groep 

organisatoren corrigeert eventuele 

onjuistheden daarin en stelt de Commissie 

daarvan onverwijld in kennis. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Nadat de Commissie een initiatief 

heeft geregistreerd overeenkomstig artikel 

6, verstrekt zij een vertaling van de inhoud 

van dat initiatief in alle officiële talen van 

de Unie met het oog op publicatie in het 

register en het gebruik ervan voor het 

verzamelen van steunbetuigingen 

overeenkomstig deze verordening. 

Daarnaast kan een groep organisatoren 

voor publicatie in het register vertalingen 

van de bijlage verstrekken in alle officiële 

talen van de Unie, en in voorkomend 

geval, ook van het in bijlage II bedoelde en 

overeenkomstig artikel 6, lid 2, ingediende 

ontwerp van rechtshandeling. 

4. Nadat de Commissie een initiatief 

heeft geregistreerd overeenkomstig artikel 

6, verstrekt zij een vertaling van de inhoud 

van dat initiatief in alle officiële talen van 

de Unie met het oog op publicatie in het 

register en het gebruik ervan voor het 

verzamelen van steunbetuigingen 

overeenkomstig deze verordening. 

Daarnaast kan een groep organisatoren 

voor publicatie in het register vertalingen 

van de bijlage verstrekken in alle officiële 

talen van de Unie, en ook van het in bijlage 

II bedoelde en overeenkomstig artikel 6, lid 

2, ingediende ontwerp van rechtshandeling. 
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Amendement  12 

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 

contactpunten in, toegankelijk voor 

personen met een handicap, en maakt 

deze contactpunten bekend, teneinde de 

groepen organisatoren te voorzien van 

informatie, alsook van juridische en 

praktische assistentie bij het organiseren 

van een Europees burgerinitiatief. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 bis. De lidstaten moedigen nationale, 

regionale en lokale autoriteiten aan om 

informatie over het Europees 

burgerinitiatief te verstrekken aan hun 

burgers. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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 ten minste vijf 

natuurlijke personen (hierna "groep 

organisatoren" genoemd). Leden van het 

Europees Parlement worden niet meegeteld 

om dat minimumaantal te bereiken. 

 



 

AD\1151139NL.docx 9/18 PE618.293v02-00 

 NL 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De leden van de groep 

organisatoren moeten burgers van de Unie 

zijn die de kiesgerechtigde leeftijd voor de 

verkiezingen voor het Europees Parlement 

hebben bereikt en in ten minste zeven 

verschillende lidstaten wonen. 

2. De leden van de groep 

organisatoren moeten burgers van de Unie 

zijn die de kiesgerechtigde leeftijd voor de 

verkiezingen voor het Europees Parlement 

hebben bereikt en in ten minste vijf 

verschillende lidstaten wonen. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Voordat een initiatief wordt 

ingediend, kunnen de organisatoren een 

voorlopige spoedbeoordeling aanvragen 

over de geschiktheid van het in te dienen 

initiatief. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De groep organisatoren dient het verzoek 

om registratie bij de Commissie in door 

middel van het register. 

De groep organisatoren dient het verzoek 

om registratie bij de Commissie in door 

middel van het platform voor registratie. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 3 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Als niet wordt voldaan aan een of meer van Als niet wordt voldaan aan een of meer van 
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de in de punten a) tot en met e) genoemde 

vereisten, weigert de Commissie het 

initiatief te registreren, onverminderd de 

leden 4 en 5. 

de in de punten a) tot en met d) genoemde 

vereisten, weigert de Commissie het 

initiatief te registreren, onverminderd de 

leden 4 en 5. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Indien zij tot de conclusie komt dat het 

initiatief of delen van het initiatief haar 

bevoegdheden te buiten gaat, stelt de 

Commissie de groep organisatoren in 

kennis van haar conclusie en de redenen 

daarvoor. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 4 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In dat geval kan de groep organisatoren 

ofwel het initiatief in het licht van de 

beoordeling van de Commissie wijzigen 

om het initiatief in overeenstemming te 

brengen met de in lid 3, onder c), 

vastgestelde vereiste ofwel het 

oorspronkelijke initiatief handhaven of 

intrekken. De groep organisatoren stelt de 

Commissie binnen een maand na de 

ontvangst van de beoordeling van de 

Commissie in kennis van haar keuze 

alsmede de redenen daarvoor, en geeft in 

voorkomend geval wijzigingen door van de 

in bijlage II bedoelde informatie, ter 

vervanging van het oorspronkelijke 

initiatief. 

In dat geval kan de groep organisatoren 

ofwel het initiatief in het licht van de 

informatie van de Commissie wijzigen 

ofwel het oorspronkelijke initiatief 

handhaven of intrekken. De groep 

organisatoren stelt de Commissie binnen 

een maand na de ontvangst van de 

informatie van de Commissie in kennis 

van haar keuze alsmede de redenen 

daarvoor, en geeft in voorkomend geval 

wijzigingen door van de in bijlage II 

bedoelde informatie, ter vervanging van 

het oorspronkelijke initiatief. 

 



 

AD\1151139NL.docx 11/18 PE618.293v02-00 

 NL 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 4 – alinea 3 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) registreert zij het initiatief 

gedeeltelijk, als een aanzienlijk deel van 

het initiatief, met inbegrip van de 

belangrijkste doelstellingen ervan, niet 

duidelijk buiten het kader valt van de 

bevoegdheden van de Commissie om een 

voorstel in te dienen voor een 

rechtshandeling van de Unie ter uitvoering 

van de Verdragen; of 

b) registreert zij het initiatief 

gedeeltelijk, als een aanzienlijk deel van 

het initiatief, met inbegrip van de 

belangrijkste doelstellingen ervan, niet 

duidelijk buiten het kader valt van de 

bevoegdheden van de Commissie om een 

voorstel in te dienen voor een 

rechtshandeling van de Unie ter uitvoering 

van de Verdragen, terwijl daarbij, voor 

zover mogelijk, de mogelijkheid wordt 

geboden om het resterende deel van het 

voorstel binnen een redelijk tijdsbestek 

aan te passen, zodat het binnen het kader 

van de bevoegdheden van de Commissie 

valt; of 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

8. De Commissie stelt het Europees 

Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het 

Comité van de Regio's in kennis van de 

registratie van een initiatief. 

8. De Commissie stelt het Europees 

Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité, het Comité 

van de Regio's en de nationale 

parlementen op heldere, grondige en 

uitvoerige wijze in kennis van de registratie 

van een initiatief. 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Alle steunbetuigingen worden verzameld 

binnen een periode van hoogstens 12 

Alle steunbetuigingen worden verzameld 

binnen een periode van hoogstens 12 
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maanden vanaf een door de groep 

organisatoren gekozen datum (hierna “de 

verzamelperiode” genoemd), onverminderd 

artikel 11, lid 6. Deze datum mag niet meer 

dan drie maanden later zijn dan de 

registratie van het initiatief overeenkomstig 

artikel 6. 

maanden vanaf een door de groep 

organisatoren gekozen datum (hierna “de 

verzamelperiode” genoemd), onverminderd 

artikel 11, lid 6. Deze datum mag niet meer 

dan zes maanden later zijn dan de 

registratie van het initiatief overeenkomstig 

artikel 6. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De Commissie vermeldt het begin 

en het einde van de verzamelperiode in het 

register. 

2. De Commissie vermeldt het begin 

en het einde van de verzamelperiode in het 

register. De Commissie waarschuwt de 

groep organisatoren een maand voordat 

de termijn voor het verzamelen van 

steunbetuigingen afloopt. 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. Persoonsgegevens voor een 

burgerinitiatief dat binnen het 

toepassingsgebied van deze richtlijn valt, 

dienen te worden verzameld in volledige 

overeenstemming met Verordening 

(EU) 2016/679. 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor het online verzamelen van 

steunbetuigingen wordt uiterlijk op 1 

januari 2020 door de Commissie een 

Voor het online verzamelen van 

steunbetuigingen wordt uiterlijk op 

1 januari 2020 door de Commissie een 
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centraal online verzamelsysteem opgezet 

en geëxploiteerd overeenkomstig Besluit 

(EU, Euratom) 2017/46 van de Commissie 

van 10 januari 2017. 

centraal online verzamelsysteem opgezet 

en geëxploiteerd overeenkomstig Besluit 

(EU, Euratom) 2017/46 van de Commissie 

van 10 januari 2017 en Verordening (EU) 

2016/679. 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het centrale online verzamelsysteem is 

toegankelijk voor personen met een 

handicap. 

Het centrale online verzamelsysteem is 

gebruiksvriendelijk en toegankelijk voor 

personen met een handicap. 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De middels het individuele online 

verzamelsysteem verzamelde 

steunbetuigingen worden bewaard op het 

grondgebied van een lidstaat. 

De middels het individuele online 

verzamelsysteem verzamelde 

steunbetuigingen worden bewaard op het 

grondgebied van een lidstaat 

overeenkomstig Verordening (EU) 

2016/679. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Wanneer de Commissie een geldig 

initiatief ontvangt waarvoor 

steunbetuigingen zijn verzameld en 

gecertificeerd overeenkomstig de artikelen 

8 tot en met 12, maakt zij dat onverwijld 

bekend door middel van een mededeling in 

het register en legt zij het initiatief voor 

aan het Europees Parlement, de Raad, het 

1. Wanneer de Commissie een geldig 

initiatief ontvangt waarvoor 

steunbetuigingen zijn verzameld en 

gecertificeerd overeenkomstig de artikelen 

8 tot en met 12, maakt zij dat onverwijld 

bekend door middel van een mededeling in 

het register en legt zij het initiatief voor 

aan het Europees Parlement, de Raad, het 
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Europees Economisch en Sociaal Comité 

en het Comité van de Regio’s. 

Europees Economisch en Sociaal Comité, 

het Comité van de Regio's en de nationale 

parlementen. 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Binnen vijf maanden na de bekendmaking 

van het initiatief overeenkomstig artikel 

14, lid 1, en na de openbare hoorzitting 

bedoeld in artikel 14, lid 2, maakt de 

Commissie haar juridische en politieke 

conclusies over het initiatief bekend in een 

mededeling, waarbij zij tevens vermeldt 

waarom zij al dan niet maatregelen neemt, 

en zo ja, welke maatregelen zij van plan is 

te nemen. 

Binnen vijf maanden na de bekendmaking 

van het initiatief overeenkomstig artikel 

14, lid 1, en na de openbare hoorzitting 

bedoeld in artikel 14, lid 2, maakt de 

Commissie haar juridische en politieke 

conclusies over het initiatief bekend in een 

mededeling, waarbij zij tevens vermeldt 

waarom zij al dan niet maatregelen neemt, 

en zo ja, welke maatregelen zij van plan is 

te nemen. Deze opgaaf van redenen wordt 

naar behoren gemotiveerd en toegelicht 

op een duidelijke, begrijpelijke en 

uitvoerige wijze. De Commissie kan het 

Hof van Justitie van de Europese Unie 

verzoeken om een advies over de 

juridische aspecten van het initiatief. Dit 

advies wordt onverwijld uitgebracht. 

Wanneer de Commissie geen voornemen 

heeft om maatregelen te nemen, stelt zij 

de groep organisatoren in kennis van de 

mogelijkheden voor het indienen van hun 

burgerinitiatief bij de Commissie 

verzoekschriften, zodat zij hun werk 

kunnen voortzetten. 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 15 bis 

 Follow-up en maatregelen 
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 1.  Indien een initiatief volledig en 

met succes is geregistreerd, neemt de 

Commissie passende wetgevende 

maatregelen, wanneer:  

 a) aan alle procedurele vereisten voor 

de registratie van het initiatief, in 

overeenstemming met deze verordening, 

naar behoren is voldaan; 

 b)  binnen drie maanden na de 

bekendmaking van het geregistreerde 

initiatief er geen bezwaar is aangetekend 

door het Europees Parlement of de Raad; 

 c)  uit de door de Commissie 

uitgevoerde beoordeling duidelijk is 

gebleken dat het nodig is om specifieke 

gebieden van het recht van de Unie 

overeenkomstig de inhoud van het 

geregistreerde initiatief aan te passen. 

 2.  De Commissie neemt maatregelen 

binnen een termijn van ten hoogste een 

jaar na de bekendmaking van het 

geregistreerde initiatief en zendt 

voorstellen voor wetgevende maatregelen 

door naar de Raad en het Parlement. 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De groep organisatoren verstrekt voor 

bekendmaking in het register en, in 

voorkomend geval, op haar 

campagnewebsite informatie over de steun- 

en financieringsbronnen voor het initiatief 

van meer dan 500 EUR per sponsor. 

De groep organisatoren verstrekt voor 

bekendmaking in het register en, in 

voorkomend geval, op haar 

campagnewebsite heldere, nauwkeurige 

en uitvoerige informatie over de steun- en 

financieringsbronnen voor het initiatief van 

meer dan 500 EUR per sponsor. 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie brengt het Europees 

burgerinitiatief onder de aandacht van het 

brede publiek door middel van 

communicatieactiviteiten en 

voorlichtingscampagnes en draagt aldus bij 

tot de bevordering van actieve 

burgerparticipatie in het politieke bestel 

van de Unie. 

1. De Commissie brengt het Europees 

burgerinitiatief onder de aandacht van het 

brede publiek door middel van 

communicatieactiviteiten en 

voorlichtingscampagnes en gebruikt ook 

digitale platforms en technologieën om in 

contact te treden en een dialoog aan te 

gaan met gemeenschappen, en draagt 

aldus bij tot de bevordering van actieve 

burgerparticipatie in het politieke bestel 

van de Unie, aangezien gerichte 

communicatiestrategieën, met inbegrip 

van sociale media, cruciaal zijn voor het 

verhogen van de effectiviteit van het 

Europees burgerinitiatief en het 

waarborgen van transparantie. 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De Commissie verhoogt ook het 

aantal voorlichtingscampagnes op lokaal, 

nationaal en Europees niveau, met name 

onder jongeren. 
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