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SUGGESTIES 

De Commissie verzoekschriften verzoekt de bevoegde Commissie constitutionele zaken 

onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. beschouwt het Europees burgerinitiatief (EBI) als een belangrijk instrument van directe 

en participatieve democratie, dat burgers de mogelijkheid biedt tot actieve betrokkenheid 

bij de ontwikkeling van Europees beleid en wetgeving; meent dat het EBI zowel 

transparant als doeltreffend moet zijn; bevestigt nogmaals het belang van actief 

burgerschap en participatie als indicatoren van een goed functionerende democratie en 

een inclusiever politiek debat in de Unie, met name in het licht van de gevolgen van de 

economische en financiële crisis van de laatste jaren en de impact daarvan op de publieke 

perceptie van de Unie;  

2. is van mening dat het nodig is om Verordening (EU) nr. 211/2011 over het 

burgerinitiatief1 tijdig te herzien om alle tekortkomingen te verhelpen, door doeltreffende 

oplossingen voor te stellen die ervoor zorgen dat de procedures en voorwaarden voor het 

burgerinitiatief echt duidelijk, eenvoudig, gemakkelijk toepasbaar en evenredig zijn; 

3. brengt in herinnering dat het recht van de burgers om betrokken te zijn bij de 

democratische processen van de EU in het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) 

is verankerd en dat het doel van het EBI is de burgers in staat te stellen dit recht uit te 

oefenen; wijst op de uitermate restrictieve en bezwarende vorm van de huidige EBI-

verordening, waardoor het EBI erg moeilijk te gebruiken is; 

4. brengt in herinnering dat van de 66 EBI's die zijn ingediend, er slechts 47 door de 

Commissie zijn geregistreerd, dat slechts voor drie daarvan de vereiste één miljoen 

handtekeningen zijn ingezameld en dat geen ervan heeft geleid tot een nieuw 

wetsvoorstel; 

5. gelooft dat de problemen waarop de organisatoren van EBI's zijn gestuit en het beperkte 

wetgevende effect van succesvolle initiatieven de geloofwaardigheid van het EBI hebben 

ondermijnd, hetgeen heeft geleid tot een afname in geregistreerde initiatieven; 

6. betreurt dat ondanks het officiële verzoek van het Parlement in zijn resolutie van 

28 oktober 2015 over het Europees burgerinitiatief2, de Commissie in haar 

werkprogramma's voor 2016 en 2017 geen enkele verwijzing heeft opgenomen naar een 

herziening van Verordening (EU) nr. 211/2011; 

7. is van mening dat het EBI nog altijd een onaangeboord potentieel heeft om namens de 

EU-burgers bij te dragen aan verbetering van het functioneren van de EU; vraagt om een 

uitgebreide herziening en vereenvoudiging van het EBI om de bestaande belemmeringen 

en bureaucratische hordes weg te nemen en het EBI voor de burger gebruiksvriendelijker 

en toegankelijker te maken;  

8. benadrukt dat het EBI een aanvulling vormt op het recht van de burger om 

                                                 
1 Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 over het 

burgerinitiatief, PB L 65 van 11.3.2011, blz. 1. 
2 Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0382. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32011R0211&qid=1505374806464&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32011R0211&qid=1505374806464&rid=1
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verzoekschriften aan het Europees Parlement te richten en zich te wenden tot de Europese 

Ombudsman; roept de Commissie op rekening te houden met de aanbevelingen van de 

Europese Ombudsman en de Commissie verzoekschriften (PETI) om het functioneren 

van het EBI te verbeteren; 

9. benadrukt de rol van het Europees Parlement bij de bevordering van de participatie van 

de burgers van de Unie; onderstreept de noodzaak om het optreden van het Europees 

Parlement ten aanzien van EBI's en de openheid daarvan te versterken; 

10. roept de Commissie op om de transparantie van haar besluitvormingsproces te verbeteren 

en de toegankelijkheidscriteria voor Europese burgerinitiatieven (EBI's) formeel te 

verduidelijken door in alle in het EBI-register gepubliceerde Commissiebesluiten de 

redenen voor goedkeuring/verwerping van het EBI omstandig te motiveren; verzoekt de 

Commissie de uitspraken van het Hof van Justitie en het Gerecht in de zaken 

Anagnostakis/Commissie1, Costantini/Commissie2 en Izsák en Dabis/Commissie3, 

alsmede de zaken betreffende de initiatieven "Minority Safepack"4, "Ethics for Animals 

and Kids"5 en "Stop TTIP"6 te codificeren; is ingenomen met de gewijzigde praktijk van 

de Commissie om gedeeltelijke EBI-registratie toe te staan; spoort de Commissie aan om 

ervoor te zorgen dat de voorgestelde burgerinitiatieven niet in strijd zijn met de waarden 

van de EU zoals vastgelegd in artikel 2 VEU, noch met de beginselen die zijn vervat in 

het Handvest van de grondrechten van de EU, alvorens steunbetuigingen van 

ondertekenaars te verzamelen; moedigt de Commissie aan uit te gaan van een flexibeler 

benadering ten aanzien van gedeeltelijke registratie, alsook gedetailleerde antwoorden te 

geven en mogelijke oplossingen aan te reiken wanneer initiatieven niet-ontvankelijk 

worden verklaard, om de burger zo de mogelijkheid te geven het initiatief aan te passen 

en opnieuw in te dienen; 

11. wijst erop dat het Gerecht in zijn arrest in de zaak "Stop TTIP" heeft onderstreept dat het 

beginsel van democratie en de doelstelling achter het EBI een uitleg van het begrip 

rechtshandeling vereisen die ook rechtshandelingen omvat als een besluit tot het openen 

van onderhandelingen over het sluiten van een internationale overeenkomst, dat 

onbetwistbaar ertoe strekt de rechtsorde van de Unie te wijzigen, zoals het geval is bij 

TTIP en CETA;  

12. pleit voor de vereenvoudiging van het verzamelen en verifiëren van handtekeningen via 

het daartoe bestemde onlinesysteem en voor een geleidelijke aanpak om de 

technologische barrières voor het gebruik van het systeem weg te werken; verzoekt de 

Commissie de discrepanties tussen de gegevensvereisten in de nationale systemen, met 

name ten aanzien van nationaliteit en woonplaats, aan te pakken, om aldus te zorgen voor 

grotere toegankelijkheid en grensoverschrijdende deelname onder burgers uit 

verschillende lidstaten te bevorderen; stelt voor dat de Commissie een gratis, meertalig en 

permanent onlinesysteem voor het verzamelen van handtekeningen beheert, dat ook 

toegankelijk is voor mensen met een handicap; stelt voor dat dit systeem gebruikmaakt 

                                                 
1 ECLI:EU:C:2017:663; ECLI:EU:T:2015:739. 
2 ECLI:EU:T:2016:223. 
3 ECLI:EU:T:2016:282. 
4 ECLI:EU:T:2017:59. 
5ECLI:EU:T:2017:252. 
6 ECLI:EU:T:2017:323. 
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van bestaande, beproefde technologieën voor onlineplatforms en synergieën creëert met 

relevante sociale media, digitale hulpmiddelen en mobiele applicaties om het verzamelen 

van handtekeningen te promoten bij een breder publiek, waarbij controles worden 

verricht om potentieel illegaal misbruik te voorkomen; is ingenomen met de openbare 

raadpleging van de Commissie over het creëren van een collaboratief EBI-platform; stelt 

voor dat de Commissie de formulieren voor inzameling van handtekeningen op papier 

vereenvoudigt teneinde deze begrijpelijker en gebruiksvriendelijker te maken; vraagt de 

Commissie opheldering te geven over de vraag of alle EU-taalversies van formulieren 

voor steunbetuigingen kunnen worden gebruikt in alle lidstaten van de Unie; verzoekt de 

Commissie de periode voor het verzamelen van handtekeningen te verlengen tot 

18 maanden en de burgercomités toe te staan naar eigen inzicht een begindatum voor het 

inzamelen van handtekeningen te kiezen, op voorwaarde dat deze uiterlijk twee maanden 

na de registratie ligt; brengt het standpunt van PETI in herinnering om de burgerlijke 

participatie van de jongere generatie aan te moedigen door de leeftijdsgrens voor 

ondersteuning van en deelname aan een EBI te verlagen tot zestien jaar; 

13. nodigt de Commissie en de lidstaten uit om in overeenstemming met de wetgeving en 

normen van de Unie inzake gegevensbescherming eenvoudigere en uniforme regels voor 

de inzameling van online en offline handtekeningen in te voeren; verzoekt de Commissie 

de mogelijkheid van het creëren van een vereenvoudigd vrijwillig online register van de 

Unie waar burgers een EBI kunnen ondertekenen, nader te onderzoeken; 

14. onderstreept de noodzaak dat alle betrokken partijen in het geval van een succesvol 

burgerinitiatief zorg dragen voor snellere procedures en een passend tijdspad; 

15. dringt aan op maatregelen om een grotere transparantie van de EBI-financiering te 

verzekeren en deze informatie direct online beschikbaar te maken voor het publiek; 

verzoekt de commissie succesvolle EBI's (die meer dan een miljoen handtekeningen 

tellen) te financieren; stelt voor dat dergelijke financiering plaatsvindt op basis van 

vergoeding van de kosten die vooraf door de organisatoren en burgercomités van het EBI 

zijn gemaakt en die eerder zijn vastgelegd in het EBI-register; vraagt de Commissie 

bestaande, aan de financiering van EBI's gewijde begrotingslijnen in aanmerking te 

nemen, zoals in het kader van het programma "Europa voor de burger", evenals overige 

toekomstige programma's voor de financiering van EBI's, ongeacht of deze hun herkomst 

hebben in de Commissie of het Europees Parlement; 

16. nodigt de Commissie uit in te gaan op de dringende behoefte om het probleem van de 

financiële belasting voor de organisatie van EBI's op te lossen, teneinde gelijke 

mogelijkheden onder burgers te waarborgen; vraagt de Commissie tevens de kosten en de 

administratieve rompslomp te verminderen en waar nodig te zorgen voor financiële steun; 

17. roept de Commissie, de andere Europese instellingen en de lidstaten op het EBI te 

promoten via aanhoudende voorlichtingscampagnes en andere initiatieven die erop gericht 

zijn de participatie van burgers in het openbare bestel van de Unie te versterken; 

benadrukt het belang dat taalkundige en overige belemmeringen met betrekking tot 

grensoverschrijdende campagnes voor steun voor een EBI worden weggenomen; verzoekt 

de Commissie een fysiek en online centraal aanspreekpunt te creëren voor de verspreiding 

van informatie over EBI's en adviesdiensten voor de burgers, met name hulp bij het 

vaststellen van een geschikte rechtsgrond voor een initiatief, en daarbij gebruik te maken 
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van bestaande middelen zoals het Europe Direct-contactcentrum; pleit ervoor om in de 

nieuwe EBI-verordening een bepaling op te nemen over voorlichtingsactiviteiten op het 

niveau van de Unie; dringt erop aan dat de Commissie deze inspanningen stoelt op de 

beginselen van het EU-actieplan inzake e-overheid 2016-20201;  

18. vraagt de Commissie met klem verder te werken aan de Dag van het Europees 

burgerinitiatief, die ieder jaar wordt georganiseerd om de status van de uitvoering en de 

doelmatigheid van het EBI te beoordelen, door een interinstitutioneel debatplatform op te 

zetten inzake verbetering van het EBI, waarbij alle relevante stakeholders betrokken zijn; 

19. verzoekt de Commissie om de follow-up van succesvolle EBI's te verzekeren door 

concrete wetgevingsvoorstellen uit te werken of een passende motivering te geven 

waarom zij daar niet toe overgaat, en tegelijk het volledige potentieel van het Europees 

Parlement als medewetgever te benutten; pleit voor het behoud van het huidige systeem 

waarbij de bevoegde commissie op basis van het onderwerp wordt aangewezen, en PETI 

medeverantwoordelijk is; herinnert aan het belang van evenwichtige openbare 

hoorzittingen en van een inclusieve aanpak waarbij steeds meer stakeholders worden 

betrokken; stelt voor om binnen het Europees Parlement te debatteren over alle 

succesvolle burgerinitiatieven die voldoen aan de in de verordening opgesomde criteria, 

en om deze debatten af te sluiten met de goedkeuring van een ontwerpresolutie; 

onderstreept het belang om, waar mogelijk, de reiskosten van zowel de organisatoren van 

het EBI als de geraadpleegde deskundigen te vergoeden; 

20. verzoekt de Commissie een einde te maken aan het inherente belangenconflict dat 

momenteel bestaat tussen haar verschillende EBI-taken: beoordeling van de 

ontvankelijkheid, uitspraak over registratie en exclusieve bevoegdheid voor wetgevende 

follow-up; wijst op de belangrijke rol die de Europese Ombudsman speelt bij het 

onderzoek naar de behandeling van EBI-verzoeken door de Commissie, met name het 

onderzoek naar gevallen waarin de Commissie registratie van een EBI heeft geweigerd. 

verzoekt de Commissie een raadplegingsprocedure vast te stellen waarin de 

betrokkenheid van het Europees Parlement bij de registratie van EBI's formeel wordt 

geregeld; 

21. verzoekt de Commissie te zorgen voor regelmatige verbeteringen aan de EBI-wetgeving, 

onder andere door een verplichte periodieke beoordeling van de tenuitvoerlegging ervan 

te hanteren; 

 

  

                                                 
1 (COM(2016) 179 final) 
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