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Amendement 1
Gerald Häfner

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat het Verdrag van 
Lissabon de burgers van de Europese Unie 
de mogelijkheid biedt een 
wetgevingsproces in te leiden,

B. overwegende dat het Verdrag van 
Lissabon de burgers van de Europese Unie 
door de invoering van het Europees 
burgerinitiatief de mogelijkheid biedt om 
een wetgevingsproces te verzoeken,

Or. de

Amendement 2
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat het Verdrag van 
Lissabon de burgers van de Europese Unie 
de mogelijkheid biedt een 
wetgevingsproces in te leiden,

Geldt niet voor de Nederlandse versie.

Or. de

Amendement 3
Gerald Häfner

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat de Europese 
Commissie op 31 maart 2010 een voorstel 
voor een verordening betreffende de 
procedures en voorwaarden voor een 
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dergelijk burgerinitiatief heeft ingediend,

Or. de

Amendement 4
Marietta Giannakou

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie met klem alles 
in het werk te stellen om ervoor te zorgen 
dat het Parlement en de Raad in het kader 
van het wetgevingsproces als gelijken 
worden behandeld, met name door beide 
instellingen op hetzelfde ogenblik op de 
hoogte te stellen van gebeurtenissen en 
evoluties met betrekking tot dit proces;

1. verzoekt de Commissie met klem alles 
in het werk te stellen om ervoor te zorgen 
dat het Parlement en de Raad in het kader 
van het wetgevingsproces als gelijken 
worden behandeld, met name door beide 
instellingen op hetzelfde ogenblik 
uitvoerig op de hoogte te stellen van 
gebeurtenissen en evoluties met betrekking 
tot dit proces;

Or. el

Amendement 5
Paulo Rangel

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie met klem alles 
in het werk te stellen om ervoor te zorgen 
dat het Parlement en de Raad in het kader 
van het wetgevingsproces als gelijken 
worden behandeld, met name door beide 
instellingen op hetzelfde ogenblik op de 
hoogte te stellen van gebeurtenissen en 
evoluties met betrekking tot dit proces;

1. verzoekt de Commissie met klem 
overeenkomstig het politieke akkoord dat 
is neergelegd in de resolutie van 9 
februari 2010 over een 
kaderovereenkomst tussen het Europees 
Parlement en de Commissie alles in het 
werk te stellen om ervoor te zorgen dat het 
Parlement en de Raad in het kader van het 
wetgevingsproces als gelijken worden 
behandeld, zodat aldus het in het Verdrag 
van Lissabon verankerde beginsel van de 
gelijke behandeling van Parlement en 
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Raad wordt toegepast, met name door 
beide instellingen op hetzelfde ogenblik op 
de hoogte te stellen van gebeurtenissen en 
evoluties met betrekking tot dit verzoek en 
hen gelijke toegang tot vergaderingen en 
toezending van bijdragen of andere 
informatie te garanderen;

Or. pt

Amendement 6
Paulo Rangel

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie samen met het 
Parlement onverwijld de nodige juridische 
en organisatorische maatregelen uit te 
werken opdat de burgers van de Europese 
Unie hun recht kunnen uitoefenen een 
wetgevingsproces in te leiden;

2. verzoekt de Commissie in nauwe 
samenwerking met het Parlement 
onverwijld de nodige juridische en 
organisatorische maatregelen uit te werken 
opdat de burgers van de Europese Unie het 
hun in artikel 11 van het Verdrag van 
Lissabon toegekende recht kunnen 
uitoefenen een wetgevingsproces in te 
leiden;

Or. pt

Amendement 7
Gerald Häfner

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie samen met het 
Parlement onverwijld de nodige juridische 
en organisatorische maatregelen uit te 
werken opdat de burgers van de Europese 
Unie hun recht kunnen uitoefenen een 
wetgevingsproces in te leiden;

Schrappen



PE439.979v01-00 6/7 AM\810160NL.doc

NL

Or. de

Amendement 8
Paulo Rangel

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie met klem haar 
verplichtingen na te komen met betrekking 
tot de termijnen waarin ze moet voldoen 
aan de verzoeken die het Parlement heeft 
ingediend overeenkomstig artikel 225 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie;

3. verzoekt de Commissie met klem haar 
verplichtingen na te komen met betrekking 
tot de termijnen waarin ze moet voldoen 
aan de verzoeken die het Parlement heeft 
ingediend overeenkomstig artikel 225 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie; hierbij dienen met name 
de in de kaderovereenkomst neergelegde 
toezeggingen te worden nagekomen om 
binnen drie maanden na de goedkeuring 
van een wetgevingsinitiatiefverslag 
verslag uit te brengen over de concrete 
verdere behandeling van alle verzoeken 
inzake wetgevingsinitiatieven en uiterlijk 
na een jaar met een wetgevingsvoorstel te 
komen;

Or. pt

Amendement 9
Morten Messerschmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept dat mededelingen van 
een of meer parlementen over conflicten 
met het subsidiariteitsbeginsel serieus 
moeten worden genomen, en dringt er in 
dit verband op aan dat er in dergelijke 
gevallen altijd een dialoog tussen de 
bevoegde commissie van het Europees 
Parlement en het nationale parlement c.q. 
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de nationale parlementen wordt geopend;

Or. da

Amendement 10
Morten Messerschmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. onderstreept dat er geen 
inhoudelijke beperkingen mogen gelden 
voor het soort voorstellen dat burgers via 
een burgerinitiatief kunnen doen en die 
vervolgens voor behandeling door de EU-
instellingen kunnen worden 
doorverwezen;

Or. da

Amendement 11
Morten Messerschmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat het noodzakelijk is 
eenvoudige, transparante en voor de 
burgers begrijpelijke wetgeving op te 
stellen.

4. benadrukt dat het noodzakelijk is 
eenvoudige, transparante en voor de 
burgers begrijpelijke alsmede met het 
subsidiariteitsbeginsel verenigbare 
wetgeving op te stellen.

Or. da


