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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over het 
burgerinitiatief
(COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2010)0119),

– gelet op artikel 294, lid 2, en artikel 24, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0089/2010),

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 14 juli 20101,

– gezien het advies van het Comité van de Regio’s van 10 juni 20102,

– gelet op artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken en de adviezen van de Commissie 
verzoekschriften, de Commissie cultuur en onderwijs en de Commissie burgerlijke vrijheden, 
justitie en binnenlandse zaken (A7-0000/2010),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het Verdrag betreffende de Europese 
Unie geeft meer inhoud aan het 
burgerschap van de Unie en versterkt de 
democratische werking van de Unie: het

(1) Het Verdrag betreffende de Europese 
Unie geeft meer inhoud aan het 
burgerschap van de Unie en versterkt de 
democratische werking van de Unie: het 

                                               
1 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
2 PB C 267 van 1.10.2010, blz. 57..
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bepaalt immers dat iedere burger het recht 
heeft aan het democratisch bestel van de 
Unie deel te nemen en dat, 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, zij het initiatief kunnen 
nemen de Europese Commissie te 
verzoeken binnen het kader van de haar 
toegedeelde bevoegdheden een passend 
voorstel daartoe in te dienen.

bepaalt immers dat iedere burger het recht 
heeft aan het democratisch bestel van de 
Unie deel te nemen door middel van het 
burgerinitiatief. Die procedure biedt 
burgers de mogelijkheid direct contact op 
te nemen met de Commissie, en geeft hen 
een initiatiefrecht dat vergelijkbaar is met 
dat van het Europees Parlement en de 
Raad.

Or. en

Motivering

Het is overbodig in een overweging bepalingen van het Verdrag te herhalen. De noodzakelijke 
verwijzingen naar de Verdragen staan altijd in de visa. In de laatste zin wordt verwezen naar de 
plaats van het initiatief binnen het geheel van betrekkingen tussen de Europese instellingen.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie bepaalt dat het 
Europees Parlement en de Raad de 
bepalingen moeten vaststellen voor de 
procedures en voorwaarden voor de 
indiening van een burgerinitiatief.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is onnodig in een overweging een bepaling van het Verdrag te herhalen. De rechtsgrondslag 
wordt reeds genoemd in het eerste visum van de verordening.
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Deze procedures en voorwaarden 
dienen eenvoudig, gebruiksvriendelijk en 
evenredig met de aard van het 
burgerinitiatief te zijn.

(3) Deze procedures en voorwaarden 
dienen eenvoudig, gebruiksvriendelijk en 
evenredig met de aard van het 
burgerinitiatief te zijn, en een goed 
evenwicht te vinden tussen rechten en 
plichten.

Or. en

Motivering

De rapporteur vindt het belangrijk dat de rechten waarin de verordening voorziet in balans 
worden gehouden door dienovereenkomstige plichten. Het nieuwe instrument van participerende 
democratie kan in de praktijk alleen op succesvolle wijze worden geïmplementeerd indien er 
evenwicht tot stand wordt gebracht tussen rechten en plichten.  

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Er dient een minimumaantal lidstaten te 
worden vastgesteld waaruit de burgers 
afkomstig moeten zijn. Om ervoor te 
zorgen dat een burgerinitiatief een belang 
van de Unie vertegenwoordigt, dient dit 
aantal te worden vastgesteld op een derde
van de lidstaten.

(5) Er dient een minimumaantal lidstaten te 
worden vastgesteld waaruit de burgers 
afkomstig moeten zijn. Deze drempel dient 
ervoor te zorgen dat een burgerinitiatief 
een belang van de Unie vertegenwoordigt, 
maar de eisen dienen niet te zwaar te zijn.
De drempel dient derhalve te worden 
vastgesteld op een vijfde van de lidstaten.

Or. en

Motivering

Er dient een lagere drempel te worden gevonden die nog altijd een belang van de Unie 
vertegenwoordigt, maar waarbij de eisen niet te zwaar zijn.
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Er dient een minimumleeftijd te worden 
vastgesteld voor het steunen van een 
burgerinitiatief. Deze leeftijd dient overeen 
te komen met de leeftijd waarop burgers 
mogen stemmen voor het Europees 
Parlement.

(7) Er dient een minimumleeftijd te worden 
vastgesteld voor het steunen van een 
burgerinitiatief. Om de deelname van 
jongere burgers aan het democratische 
leven van de Unie te bevorderen, dient 
deze te worden vastgesteld op de leeftijd 
van 16 jaar.

Or. en

Motivering

Er wordt een lagere leeftijd voorgesteld om de deelname van jongere burgers aan het 
democratische leven van de Unie te bevorderen. De leeftijdsgrens van 16 jaar voor deelname 
aan verkiezingen voor het Europees Parlement bestaat in een aantal lidstaten al. 

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Er is een minimale 
organisatiestructuur vereist om een 
burgerinitiatief te doen slagen. Dit dient te 
bestaan uit een burgercomité van 
natuurlijke personen (organisatoren) uit 
een aantal verschillende lidstaten om het 
ontstaan van Europadekkende thema’s 
aan te moedigen en het denken over deze 
thema’s te bevorderen. Voor de 
doorzichtigheid en de soepele en 
doelmatige communicatie moet het 
burgercomité vertegenwoordigers 
aanwijzen die gedurende de hele 
procedure dienen als verbinding tussen 
het comité en de instellingen van de Unie.

Or. en
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Motivering

Het burgerinitiatief is opgezet om de burgers de gelegenheid te geven deel te nemen aan het 
democratische leven van de Unie. Het moet uitsluitend open staan voor natuurlijke personen die 
een burgercomité oprichten.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Met het oog op de coherentie en de 
transparantie van voorgestelde 
burgerinitiatieven dient het verplicht te zijn 
dergelijke initiatieven op een door de 
Commissie beschikbaar gestelde website te 
laten registreren voordat wordt begonnen 
met het verzamelen van steunbetuigingen; 
beledigende of onzinnige voorstellen
mogen niet worden geregistreerd en de 
Commissie dient de registratie van 
initiatieven die duidelijk strijdig zijn met 
de waarden van de Unie, te weigeren. De 
Commissie dient ten aanzien van de 
registratie de algemene beginselen van 
goed bestuur toe te passen.

(8) Met het oog op de coherentie en de 
transparantie van voorgestelde 
burgerinitiatieven en om te voorkomen dat 
handtekeningen worden verzameld voor 
een voorstel dat niet tot het 
toepassingsgebied van onderhavige 
verordening behoort, dient het verplicht te 
zijn dergelijke initiatieven op een door de 
Commissie beschikbaar gestelde website te 
laten registreren voordat wordt begonnen 
met het verzamelen van steunbetuigingen.
Voorstellen die geen burgerinitiatieven  
overeenkomstig onderhavige verordening 
zijn, mogen niet worden geregistreerd. 
Registratie is een administratieve 
procedure om de initiatieven uit te kiezen 
die tot het toepassingsgebied van 
onderhavige richtlijn behoren; weigering 
van registratie mag derhalve uitsluitend 
om juridische redenen plaatsvinden en in 
geen geval op basis van overwegingen van 
politieke opportuniteit. De Commissie 
dient ten aanzien van de registratie de 
algemene beginselen van goed bestuur toe 
te passen, en dient derhalve te worden 
verplicht de organisatoren van initiatieven 
in kennis te stellen van de redenen 
waarom registratie wordt geweigerd, en 
van alle gerechtelijke en 
buitengerechtelijke mogelijkheden van 
beroep. De Commissie dient ook duidelijk 
te maken dat registratie en verzameling 
van het vereiste aantal steunbetuigingen 
niet automatisch tot gevolg hebben dat de 
Commissie een wetsvoorstel aanneemt en 
dat de registratie van een initiatief geen 
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officieel besluit inhoudt over 
bevoegdheidsvragen.

Or. en

Motivering

Dit amendement betreft de afschaffing van de ontvankelijkheidscontrole: de Commissie moet 
alleen controleren of een bepaald initiatief een burgerinitiatief overeenkomstig de verordening 
is. Indien dit het geval is, moet het initiatief worden geregistreerd en mag niet worden 
voorkomen dat de organisatoren handtekeningen verzamelen. Het tweede deel van het 
amendement betreft een aantal kwesties die een uitvloeisel zijn van de afschaffing van de 
ontvankelijkheidscontrole. Om echter te kunnen voorkomen dat het initiatief wordt gebruikt om 
de aanzet te geven tot Commissiebesluiten over bevoegdheidsvragen, moet aan de organisatoren 
worden uitgelegd dat registratie eenvoudigweg betekent dat het initiatief naar de mening van de 
Commissie een Europees burgerinitiatief is. Het kan niet worden opgevat als een officieel besluit 
over bevoegdheidsvragen.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De organisator van een voorgesteld 
burgerinitiatief dient verantwoordelijk te 
zijn voor het verzamelen van de benodigde
steunbetuigingen.

(9) Zodra een voorstel als burgerinitiatief 
is geregistreerd, kunnen steunbetuigingen 
door de organisatoren worden verzameld.

Or. en

Motivering

Dit amendement bekrachtigt het standpunt dat de registratie alleen gericht is op het besluit of er 
al dan niet sprake is van een Europees burgerinitiatief. Indien dit het geval is, hoeven de 
organisatoren niet te voldoen aan andere eisen (ontvankelijkheid, enz.), maat staat het hun vrij 
gebruik te maken van hun recht overeenkomstig het Verdrag, te weten het verzamelen van 
handtekeningen voor een initiatief.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Steunbetuigingen moeten zowel op 
papier als online kunnen worden 
verzameld. Systemen voor het online 

(10) Om moderne techniek in positieve zin 
in te zetten als instrument van 
participerende democratie moeten
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verzamelen van steunbetuigingen dienen 
goed beveiligd te zijn zodat onder andere 
de personen kunnen worden 
geïdentificeerd en de gegevens veilig 
kunnen worden opgeslagen. Daarom dient
de Commissie te worden belast met het 
uitwerken van uitvoerige technische 
voorschriften voor systemen voor het 
online verzamelen van steunbetuigingen. 

steunbetuigingen zowel op papier als 
online kunnen worden verzameld. 
Systemen voor het online verzamelen van 
steunbetuigingen dienen goed beveiligd te 
zijn zodat onder andere de personen slechts 
één keer hun handtekening plaatsen, en 
de gegevens veilig kunnen worden 
opgeslagen. De gedetailleerde technische 
specificaties moeten op 
deskundigenniveau worden geformuleerd 
en regelmatig aangepast aan de 
technische ontwikkeling; daarom dient de 
bevoegdheid om uitvoerige technische 
specificaties voor systemen voor het online 
verzamelen van steunbetuigingen vast te 
stellen, worden gedelegeerd aan de 
Commissie.

Or. en

Motivering

Dit amendement bevat een toelichting op en rechtvaardigt het gebruik van gedelegeerde 
handelingen.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De Commissie dient in een voldoende 
vroeg stadium een besluit te nemen over 
de ontvankelijkheid van het voorgestelde 
initiatief. Daarom dient de organisator om 
een dergelijk besluit te verzoeken nadat 
300 000 steunbetuigingen zijn verzameld 
uit ten minste drie lidstaten. 

Schrappen

Or. en

Motivering

De ontvankelijkheidstoets wordt afgeschaft.
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Binnen twee maanden nadat de 
organisator dit verzoek heeft ingediend 
dient de Commissie een besluit te nemen 
over de ontvankelijkheid van het initiatief. 
Een burgerinitiatief dient als ontvankelijk 
te worden beschouwd als het binnen het 
kader van de bevoegdheden van de 
Commissie valt en betrekking heeft op een 
aangelegenheid waarvoor een 
rechtshandeling van de Unie kan worden 
vastgesteld ter uitvoering van de 
Verdragen.

Schrappen

Or. en

Motivering

De ontvankelijkheidstoets wordt afgeschaft.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Indien voor een burgerinitiatief de 
nodige steunbetuigingen zijn verzameld en 
het initiatief ontvankelijk wordt verklaard,
dient elke lidstaat verantwoordelijk te zijn 
voor de verificatie en certificatie van de 
steunbetuigingen van de burgers van die 
lidstaat. Om de administratieve last voor de 
lidstaten te beperken, dienen deze binnen 
drie maanden deze verificatie te verrichten 
aan de hand van steekproeven en een 
verklaring uit te geven waarin wordt 
bekendgemaakt hoeveel geldige 
steunbetuigingen er zijn verzameld.

(15) Daar een bevoegde kiesautoriteit van 
de Unie ontbreekt, moet worden bepaald 
dat elke lidstaat, indien voor een 
burgerinitiatief de nodige steunbetuigingen
zijn verzameld, verantwoordelijk dient te 
zijn voor de verificatie en certificatie van 
de steunbetuigingen van de burgers van die 
lidstaat. Om de administratieve last voor de 
lidstaten te beperken, dienen deze binnen 
drie maanden deze verificatie te verrichten 
aan de hand van controles, die op 
steekproeven kunnen zijn gebaseerd, en 
een verklaring uit te geven waarin wordt 
bekendgemaakt hoeveel geldige 
steunbetuigingen er zijn verzameld.
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Or. en

Motivering

Er moet worden verduidelijkt dat de lidstaten ook in het geval van een Europees burgerinitiatief 
de handtekening controleren omdat er geen kiesautoriteit van de Unie is die deze taak zou 
kunnen verrichten.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Organisatoren dienen ervoor te 
zorgen dat aan alle relevante 
voorwaarden van deze verordening is 
voldaan voordat zij een burgerinitiatief 
indienen bij de Commissie.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is overbodig om in een overweging te zeggen dat aan de voorwaarden van een verordening 
moet worden voldaan om het gewenste juridische effect te bereiken.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De Commissie dient een 
burgerinitiatief binnen vier maanden te 
behandelen en haar conclusies over het 
initiatief te formuleren en aan te geven 
welke actie zij wil ondernemen.

(17) De Commissie dient een 
burgerinitiatief te behandelen en haar 
juridische en politieke conclusies 
afzonderlijk te formuleren; ze dient ook 
aan te geven welke actie zij wil 
ondernemen. Om aan te tonen dat een 
burgerinitiatief dat gesteund wordt door 
ten minste één miljoen burgers van de 
Unie en de eventuele vervolgmaatregelen 
ervan zorgvuldig zijn onderzocht, moet de 
Commissie op heldere, begrijpelijke en 
gedetailleerde wijze de redenen toelichten 
voor de maatregelen die zij al dan niet 
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overweegt. Omdat burgers de garantie 
moeten hebben dat over een succesvol 
initiatief een officiële openbare 
hoorzitting op het niveau van de Unie zal 
worden gehouden, dienen de instellingen 
en organen van de Unie samen te werken 
voor het organiseren van zo'n debat.

Or. en

Motivering

De reactie van de Commissie op een Europees burgerinitiatief moet juridisch en politiek worden 
gerechtvaardigd. Hiertoe moet op overtuigende wijze worden aangetoond dat de stem van de 
burger is gehoord en dat de eventueel te nemen maatregelen goed zijn doordacht.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Richtlijn 95/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 
betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens is van 
toepassing op de verwerking van 
persoonsgegevens overeenkomstig deze 
verordening. Hierbij dient te worden 
verduidelijkt dat de organisator van een 
burgerinitiatief en de bevoegde instanties 
van de lidstaten optreden als voor de 
verwerking verantwoordelijken in de zin 
van Richtlijn 95/46/EG; tevens dient te 
worden bepaald hoe lang de 
persoonsgegevens die voor het 
burgerinitiatief zijn verzameld, maximaal 
mogen worden bewaard. Als voor de 
verwerking verantwoordelijke dienen 
organisatoren alle maatregelen te nemen 
die nodig zijn om te voldoen aan de 
verplichtingen die voortvloeien uit 
Richtlijn 95/46/EG, in het bijzonder die 
betreffende de rechtmatigheid van de 
verwerking, de beveiliging van de 
verwerkingsactiviteiten, de 
informatieverstrekking aan de betrokkene 

(18) Richtlijn 95/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 
betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens is van 
toepassing op de verwerking van 
persoonsgegevens overeenkomstig deze 
verordening. Hierbij dient, ten behoeve 
van juridische zekerheid, te worden 
verduidelijkt dat de organisatoren van een 
burgerinitiatief en de bevoegde instanties 
van de lidstaten optreden als voor de 
verwerking verantwoordelijken in de zin 
van Richtlijn 95/46/EG; tevens dient te 
worden bepaald hoe lang de 
persoonsgegevens die voor het 
burgerinitiatief zijn verzameld, maximaal 
mogen worden bewaard. Als voor de 
verwerking verantwoordelijke dienen 
organisatoren alle maatregelen te nemen 
die nodig zijn om te voldoen aan de 
verplichtingen die voortvloeien uit 
Richtlijn 95/46/EG, in het bijzonder die 
betreffende de rechtmatigheid van de 
verwerking, de beveiliging van de 
verwerkingsactiviteiten, de 
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en het recht van de betrokkene op toegang 
tot zijn persoonsgegevens en op correctie 
en uitwissing ervan.

informatieverstrekking aan de betrokkene 
en het recht van de betrokkene op toegang 
tot zijn persoonsgegevens en op correctie 
en uitwissing ervan.

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de bepaling. Taalkundige veranderingen (in de Engelse versie).

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De Commissie dient te worden 
gemachtigd om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen in de zin van artikel 290 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, teneinde de bijlagen bij 
deze verordening te kunnen wijzigen.

(21) Met het oog op de eventuele 
noodzaak om in de toekomst bepaalde 
niet-essentiële elementen in de bepalingen
van deze verordening of de bijlagen 
daarbij te moeten wijzigen of aanvullen, 
dient de Commissie te worden gemachtigd 
om gedelegeerde handelingen vast te 
stellen in de zin van artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie.

Or. en

Motivering

Dit amendement weerspiegelt de wijziging in de bepalingen en rechtvaardigt het gebruik van 
gedelegeerde handelingen.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De voor de uitvoering van deze 
verordening vereiste maatregelen moeten 
worden vastgesteld overeenkomstig 
Besluit 1999/468/EG van de Raad van 
28 juni 1999 tot vaststelling van de 
voorwaarden voor de uitoefening van de 

Schrappen
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aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden.

Or. en

Motivering

Technische specificaties moeten middels gedelegeerde handelingen worden vastgesteld; 
daarmee wordt de bepaling betreffende uitvoeringsbevoegdheden overbodig.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) De Commissie dient vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
verslag uit te brengen over de 
tenuitvoerlegging ervan.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is overbodig om een deel van een bepaling in een overweging te herhalen.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. "burgerinitiatief": een overeenkomstig 
deze verordening bij de Commissie 
ingediend initiatief waarin de Commissie 
wordt verzocht om binnen het kader van 
haar bevoegdheden een passend voorstel in 
te dienen met betrekking tot een 
aangelegenheid waarvan burgers vinden 
dat er een rechtshandeling van de Unie 
nodig is ter uitvoering van de Verdragen, 
en dat door ten minste een miljoen burgers 
van de Unie, afkomstig uit ten minste een 
derde van de lidstaten, wordt gesteund;

1. "burgerinitiatief": een overeenkomstig 
deze verordening bij de Commissie 
ingediend initiatief waarin de Commissie 
wordt verzocht om binnen het kader van 
haar bevoegdheden een passend voorstel in 
te dienen met betrekking tot een 
aangelegenheid waarvan burgers vinden 
dat er een rechtshandeling van de Unie 
nodig is ter uitvoering van de Verdragen, 
en dat door ten minste een miljoen burgers 
van de Unie, afkomstig uit ten minste een 
vijfde van de lidstaten, wordt gesteund;

Or. en
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Motivering

Om het burgerinitiatief een betere startpositie te geven en met het oog op een vereenvoudiging 
van de procedure is het gepast de drempel te verlagen.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. "organisator": de natuurlijke of 
rechtspersoon of organisatie die 
verantwoordelijk is voor de voorbereiding 
van een burgerinitiatief en voor de 
indiening ervan bij de Commissie.

3. "organisatoren": de natuurlijke
personen die een burgercomité vormen 
dat verantwoordelijk is voor de 
voorbereiding van een burgerinitiatief en 
voor de indiening ervan bij de Commissie.
(Dit amendement, d.w.z. de wijzigingen van 
"organisator" in "organisatoren", geldt 
voor de hele tekst. Indien dit wordt 
aangenomen, dienen door de gehele tekst 
dienovereenkomstige wijzigingen te 
worden aangebracht.)

Or. en

Motivering

Een echt burgerinitiatief moet per definitie een instrument zijn van participerende democratie 
dat openstaat voor burgers van de Unie, en niet voor rechtspersonen. De organisatoren mogen 
daarom alleen burgers zijn (natuurlijke personen). De organisatoren moeten een burgercomité 
vormen om een initiatief op gang te kunnen brengen. 

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vereisten voor de organisator en voor 
ondertekenaars

Vereisten voor de organisatoren en voor 
ondertekenaars

Or. en

Motivering

Een burgerinitiatief moet op gang worden gebracht door een burgercomité dat bestaat uit 
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natuurlijke personen die burger zijn van de Unie. Deze titel moet derhalve worden gewijzigd.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de organisator een natuurlijk 
persoon is, moet hij een burger van de 
Unie zijn die de kiesgerechtigde leeftijd 
voor de Europese verkiezingen heeft
bereikt.

De organisatoren moeten burgers van de 
Unie zijn die de kiesgerechtigde leeftijd 
voor de Europese verkiezingen hebben 
bereikt.

Wanneer de organisator een 
rechtspersoon of een organisatie is, moet 
de rechtspersoon of organisatie gevestigd 
zijn in een lidstaat. Organisaties zonder 
rechtspersoonlijkheid volgens het 
toepasselijke nationale recht moeten 
vertegenwoordigers hebben die bevoegd 
zijn namens de organisatie juridische 
verplichtingen aan te gaan en de 
aansprakelijkheid op zich te nemen.

Or. en

Motivering

Het gebruik van het meervoud heeft te maken met de wijziging in artikel 3, lid 1 bis (nieuw). De 
schrapping is nodig omdat organisatoren alleen natuurlijke personen kunnen zijn.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De organisatoren vormen een 
burgercomité van ten minste zeven 
personen uit ten minste zeven lidstaten. 
De organisatoren wijzen één 
vertegenwoordiger en één plaatsvervanger 
aan, die gedurende de hele procedure de 
functie van contactpersoon tussen het 
burgercomité en de instellingen van de 
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Europese Unie vervult, en die gemachtigd 
is om namens het burgercomité te spreken 
en te handelen.

Or. en

Motivering

Ter vergemakkelijking van het ontstaan van werkelijk Europadekkende thema’s, het nadenken 
over deze thema’s en de verzameling van handtekeningen in de hele Unie, moet het initiatief 
worden voorgesteld door een vastgelegd aantal burgers dat een burgercomité moet oprichten. 
Het comité moet met één stem kunnen spreken, vandaar de verplichting een contactpersoon en 
een plaatsvervanger aan te wijzen.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ondertekenaars van een voorgesteld 
burgerinitiatief moeten burger van de Unie 
zijn en de kiesgerechtigde leeftijd voor de 
Europese verkiezingen hebben bereikt.

2. Ondertekenaars van een voorgesteld 
burgerinitiatief moeten burger van de Unie 
zijn en ten minste 16 jaar zijn.

Or. en

Motivering

Om de deelname van jonge Europese burgers aan de ontwikkeling van de Unie van de toekomst 
te bevorderen en om een grotere participatie in het democratische leven van de Unie in het 
algemeen verder aan te zwengelen, is het goed een lagere leeftijdslimiet vast te stellen dan die 
welke in de meeste lidstaten geldt om aan Europese verkiezingen te mogen deelnemen en dan die 
welke geldt voor de leden van het burgercomité.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De organisator is verplicht om, voordat 
wordt begonnen met het verzamelen van 
steunbetuigingen, het voorgestelde 
burgerinitiatief te laten registreren bij de 
Commissie en daarbij de in bijlage II 
genoemde informatie te verstrekken, met 
name betreffende het onderwerp, de 

1. De organisatoren zijn verplicht om, 
voordat wordt begonnen met het 
verzamelen van steunbetuigingen, het 
voorgestelde burgerinitiatief te laten 
registreren bij de Commissie en daarbij de 
in bijlage II genoemde informatie te 
verstrekken, met name betreffende het 
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doelstellingen, de financieringsbronnen 
en de steun.

onderwerp, de doelstellingen.

De organisatoren verstrekken voor het in 
lid 3 bedoelde register en indien van 
toepassing op hun website regelmatig 
bijgewerkte informatie betreffende de 
steun en de financieringbronnen voor het 
initiatief. 

Deze informatie wordt verstrekt in een van 
de officiële talen van de Unie, in een 
onlineregister dat voor dat doel 
beschikbaar wordt gesteld door de 
Commissie (hierna "het register" 
genoemd).

Deze informatie wordt verstrekt in een of 
meerdere van de officiële talen van de 
Unie, in een onlineregister dat voor dat 
doel beschikbaar wordt gesteld door de 
Commissie (hierna "het register" 
genoemd). Informatie in een andere 
officiële taal dan die waarin deze in eerste 
instantie was verstrekt, kan later worden 
verstrekt voor opname in het register.
De organisatoren zijn verantwoordelijk 
voor de vertalingen van het initiatief in 
andere officiële EU-talen.

Or. en

Motivering

In de praktijk moet het initiatief worden vertaald omdat het burgercomité is samengesteld uit 
burgers uit verschillende landen en de handtekeningen moeten in ten minste een vijfde van de 
lidstaten worden verzameld.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Behalve in de in de leden 3 en 4 
bedoelde gevallen registreert de 
Commissie het voorgestelde initiatief 
onmiddellijk onder een uniek 
registratienummer en stuurt zij de 
organisator een bevestiging.

2. Indien wordt vastgesteld dat het 
voorgestelde initiatief een burgerinitiatief 
is zoals bedoeld in deze verordening, 
registreert de Commissie het onmiddellijk 
onder een uniek registratienummer en 
stuurt zij de organisatoren een 
bevestiging.

Or. en
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Motivering

De registratie moet alleen worden geweigerd wanneer het initiatief geen burgerinitiatief is. De 
definitie van burgerinitiatief staat in de Verdragen en in deze verordening.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voorgestelde initiatieven die 
redelijkerwijs als ongepast kunnen 
worden beschouwd omdat ze beledigend 
of onzinnig zijn, worden niet 
geregistreerd.

3. De Commissie registreert een 
voorgesteld initiatief binnen twee 
maanden na ontvangst indien is voldaan 
aan onderstaande voorwaarden:

a) het burgercomité is gevormd en de 
contactpersonen zijn aangewezen;
b) er zijn geen zichtbare, significante 
inconsistenties tussen de taalversies van 
de titel, het onderwerp en de 
doelstellingen van het voorgestelde 
initiatief;
c) het initiatief valt niet buiten het 
toepassingsgebied van de bevoegdheid van 
de Commissie krachtens de Verdragen om 
met betrekking tot de gevraagde 
rechtshandeling een voorstel in te dienen;
d) het voorgestelde initiatief is niet 
zichtbaar beledigend, onnozel of ergerlijk;
e) het voorgestelde initiatief druist niet 
zichtbaar in tegen de in artikel 2 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
vastgelegde waarden van de Unie.

Or. en

Motivering

The Commission proposal separates the question of registration and admissibility. In the 
rapporteurs' view if a certain move by citizens fulfils all the criteria set out by the treaty and the 
regulation for a citizens' initiative, the organisers' right to collect signatures can not be denied.
In that case there is no need to further examine "admissibility". On the other hand, if it doesn't 
fulfil those criteria, then it is not a citizens' initiative but something else (petition, letter, 
complaint, etc.) and in that case, for the sake of legal certainty, it should be made clear from the 
beginning that collecting signatures is a waste of time. The Regulation therefore should contain 
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the criteria laid down in this amendment in order to make it possible to assess right in the 
beginning whether a citizens' initiative is on the table or not. If any of the above criteria is not 
fulfilled, the Commission can automatically deny registration, because the proposed move is not 
a citizens' initiative; thus the Commission wouldn't formally give a decision on competence 
issues: it would simply decide on an administrative level whether it is a citizens' initiative or not.
The Commission should have a reasonable deadline for the decision on the registration of an 
initiative, because some serious initiatives could require a thorough evaluation of the issue.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie weigert registratie 
indien niet is voldaan aan de 
voorwaarden in lid 3.
De Commissie neemt alle maatregelen die 
zij nodig acht om organisatoren ervan te 
overtuigen dat haar besluit ten aanzien 
van registratie volledig in 
overeenstemming is met de letter en de 
geest van de Verdragen, onverminderd 
haar latere besluit over de inhoud van de 
zaak.
Wanneer de Commissie weigert een 
initiatief te registreren, stelt zij de 
organisatoren in kennis van de redenen 
daarvoor en van alle gerechtelijke en niet-
gerechtelijke beroepsmogelijkheden die 
voor hen open staan.

Or. en

Motivering

The registration of an initiative should only be refused if it is not a citizens' initiative pursuant to 
this Regulation or if this can not be assessed, because there are serious contradictions in the 
translations prepared by the organisers.
The Commission should decide on the registration on strict legal grounds; however, that 
decision should not bind its hands as to its ulterior decision on the substance of the matter.
As a part of good administration, organisers should have feedback from the Commission which 
would allow them to adjust the initiative in order to be appropriate for registration. The 
organisers should also have information on the modalities on how to challenge the Commission's 
decision if they deem it necessary.
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Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie weigert registratie van 
voorgestelde burgerinitiatieven die 
duidelijk indruisen tegen de waarden van 
de Unie.

Schrappen

Or. en

Motivering

Zie de overige motiveringen bij amendementen op artikel 4.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De organisatoren kunnen op enig 
moment vóór de indiening van de 
steunbetuigingen zoals bedoeld in artikel 
9 het geregistreerde initiatief intrekken. 
Indien een initiatief wordt ingetrokken, 
wordt dit vermeld in het register.

Or. en

Motivering

Het burgercomité moet het recht hebben een initiatief in te trekken indien het van mening is dat 
geen zin heeft door te gaan met het verzamelen van steunbetuigingen of wanneer het om enige 
andere reden niet met het initiatief wenst door te gaan. Intrekking moet echter niet mogelijk zijn 
na het indienen van de steunbetuigingen omdat de lidstaten belastinggeld uitgeven voor het 
controleren van de handtekeningen.
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Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit gebeurt uitsluitend aan de hand van 
steunbetuigingsformulieren die 
beantwoorden aan het in bijlage III 
opgenomen model. Voordat wordt 
begonnen met het verzamelen van 
steunbetuigingen, vult de organisator de 
formulieren in volgens de in bijlage III 
vermelde aanwijzingen. De informatie op 
het formulier dient overeen te komen met 
de informatie in het register. 

Dit gebeurt uitsluitend aan de hand van 
geregistreerde taalversies van 
steunbetuigingsformulieren die 
beantwoorden aan het in bijlage III 
opgenomen model. Voordat wordt 
begonnen met het verzamelen van 
steunbetuigingen, vullen de organisatoren
de formulieren in volgens de in bijlage III 
vermelde aanwijzingen. De informatie op 
het formulier dient overeen te komen met 
de informatie in het register.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig bijlage III verstrekken de organisatoren de volgende informatie: naam, vast 
adres, datum en plaats van geboorte, nationaliteit en datum van ondertekening. Voor het 
verzamelen van handtekeningen mag alleen gebruik worden gemaakt van geregistreerde versies 
van het formulier omdat anders, in het geval van een onjuiste vertaling, niet kan worden 
verzekerd dat de handtekeningen voor hetzelfde initiatief zijn verzameld.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Alle steunbetuigingen worden verzameld 
binnen 12 maanden na de datum van 
registratie van het voorgestelde initiatief.

4. Alle steunbetuigingen worden verzameld 
binnen 12 maanden na de datum van 
registratie van het voorgestelde initiatief.

Aan het eind van die periode wordt in het 
register vermeld dat de periode is 
verstreken en, indien van toepassing, dat 
de Commissie heeft vastgesteld dat 
onvoldoende steunbetuigingen zijn 
ingediend.

Or. en
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Motivering

De tijdslimiet voor het verzamelen van handtekeningen moet worden gerespecteerd. Indien de 
nodige handtekeningen niet voor het verstrijken van de tijdslimiet worden verzameld, is het 
initiatief niet succesvol; het moet in dat geval uit het register worden verwijderd, want daarin 
staan alleen 'lopende' initiatieven.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voordat de organisator begint met het 
verzamelen van steunbetuigingen, ziet hij
eroptoe dat het systeem dat daarvoor wordt 
gebruikt, voldoet aan de bepalingen van lid 
4. De organisator kan te allen tijde de 
bevoegde instantie van de lidstaat waarin 
de verzamelde gegevens zijn of worden 
opgeslagen, om een certificaat vragen 
waarin wordt bevestigd dat het systeem 
voor het online verzamelen van 
steunbetuigingen aan die bepalingen 
voldoet. De organisator vraagt in ieder 
geval om dit certificaat voordat de 
steunbetuigingen ter verificatie worden 
ingediend overeenkomstig artikel 9.

2. Voordat de organisatoren beginnen met 
het verzamelen van steunbetuigingen, zien 
zij eroptoe dat het systeem dat daarvoor 
wordt gebruikt, voldoet aan de bepalingen 
van lid 4. De organisatoren kunnen te 
allen tijde de bevoegde instantie van de 
lidstaat waarin de verzamelde gegevens 
zijn of worden opgeslagen, om een 
certificaat vragen waarin wordt bevestigd 
dat het systeem voor het online verzamelen 
van steunbetuigingen aan die bepalingen 
voldoet. De organisatoren vragen in ieder 
geval om dit certificaat voordat wordt 
begonnen met het verzamelen van de 
steunbetuigingen.
De organisatoren zorgen ervoor dat een 
kopie van dit certificaat publiek 
toegankelijk is op de voor het online 
systeem gebruikte website.
Ten laatste zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
stelt de Commissie open-source software 
ter beschikking met de technische en 
veiligheidskenmerken die nodig zijn voor 
het naleven van de bepalingen van deze 
verordening met betrekking tot het online 
verzamelsysteem. De software wordt om 
niet ter beschikking geteld van 
organisatoren.

Or. en
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Motivering

De Commissie moet het online verzamelen van handtekeningen mogelijk maken door open 
source software ter beschikking te stellen. Het is beter het certificaat voor 
onlineverzamelsystemen vóór het verzamelen van de handtekeningen te vragen dan erna. 
Daarnaast moet dit certificaat op de website publiek toegankelijk worden gemaakt, zodat de 
burgers weten dat zij het systeem kunnen vertrouwen.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b. de identiteit van de persoon kan worden 
gecontroleerd;

b. het feit dat iedere persoon slechts één 
betuiging indient kan worden 
gecontroleerd;

Or. en

Motivering

De identiteit van een persoon is niet nodig voor het doel van het verifiëren van de authenticiteit 
van een steunbetuiging. Het volstaat te controleren of de persoon mag tekenen en slechts één 
keer heeft getekend. Ook in het geval van onlinehandtekeningen moet worden gecontroleerd of 
een persoon slechts één keer heeft getekend.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d. het systeem individuele
steunbetuigingen kan produceren in een 
vorm die beantwoordt aan het model dat is 
opgenomen in bijlage III, teneinde 
verificatie door de lidstaten 
overeenkomstig artikel 9, lid 2, mogelijk te 
maken.

d. het systeem steunbetuigingen kan 
produceren in een vorm die beantwoordt 
aan het model dat is opgenomen in bijlage 
III, teneinde verificatie door de lidstaten 
overeenkomstig artikel 9, lid 2, mogelijk te 
maken.

Or. en

Motivering

De online steunbetuiging (zie bijlage III) kan ook plaatsvinden in de vorm van een lijst.
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Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Binnen 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
stelt de Commissie overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure als bedoeld in 
artikel 19, lid 2, technische specificaties 
vast voor de tenuitvoerlegging van lid 4.

5. Binnen 6 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
stelt de Commissie via gedelegeerde 
handelingen technische specificaties voor 
online verzamelsystemen vast.

Or. en

Motivering

De technische specificaties moeten via gedelegeerde handelingen in plaats van via 
uitvoeringsbepalingen worden vastgesteld. De wijziging in de deadline is het gevolg van een 
aanpassing van de verschillende deadlines die na de inwerkingtreding van de verordening van 
kracht zijn.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De ondertekenaars van een 
burgerinitiatief moeten afkomstig zijn uit 
ten minste een derde van de lidstaten.

1. De ondertekenaars van een 
burgerinitiatief moeten afkomstig zijn uit 
ten minste een vijfde van de lidstaten.

Or. en

Motivering

Om het burgerinitiatief een betere startpositie te geven en met het oog op een vereenvoudiging 
van de procedure is het gepast de drempel te verlagen.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In een derde van de lidstaten moet het 2. In een vijfde van de lidstaten moet het 
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aantal ondertekenaars ten minste het in 
bijlage I vastgestelde minimumaantal 
burgers bedragen.

aantal ondertekenaars ten minste het in 
bijlage I vastgestelde minimumaantal 
burgers bedragen.

Or. en

Motivering

Om het burgerinitiatief een betere startpositie te geven en met het oog op een vereenvoudiging 
van de procedure is het gepast de drempel te verlagen.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ondertekenaars worden beschouwd als 
afkomstig uit de lidstaat die het in de 
steunbetuiging vermelde 
identiteitsdocument heeft afgegeven.

3. Ondertekenaars worden beschouwd als 
afkomstig uit de lidstaat waar zij hun vaste 
verblijfplaats hebben.

Ondertekenaars die hun vaste 
verblijfplaats hebben in een derde land 
worden beschouwd als afkomstig uit de 
lidstaat waarvan zij het staatsburgerschap 
bezitten.

Or. en

Motivering

Van ondertekenaars moet niet in heel Europa worden verlangd dat zij identiteitsdocumenten 
aangeven, aangezien dat in sommige landen een ontmoedigend effect zou kunnen hebben. Het 
adres van de vast verblijfplaats moet echter wel worden aangegeven en ook als criterium worden 
gebruikt om te bepalen waar ondertekenaars vandaan komen. Ondertekenaars die hun vaste 
verblijfplaats in een derde land hebben, worden beschouwd als afkomstig uit de lidstaat waarvan 
zij het staatsburgerschap bezitten.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8
Besluit over de ontvankelijkheid van een 

Schrappen
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voorgesteld burgerinitiatief
1. Nadat er overeenkomstig artikel 5, 
300 000 steunbetuigingen zijn verzameld 
van ondertekenaars uit ten minste drie 
lidstaten, dient de organisator bij de 
Commissie een verzoek in voor een besluit 
over de ontvankelijkheid van het 
voorgestelde burgerinitiatief. Hiervoor 
maakt hij gebruik van het formulier in 
bijlage V.
2. De Commissie neemt binnen twee 
maanden na ontvangst van het in lid 1 
bedoelde verzoek een besluit over de 
ontvankelijkheid. Het voorgestelde 
burgerinitiatief wordt als ontvankelijk 
beschouwd als het voldoet aan de 
volgende voorwaarden:
a. het heeft betrekking op een 
aangelegenheid waarvoor een 
rechtshandeling van de Unie kan worden 
vastgesteld ter uitvoering van de 
Verdragen; en
b. het valt binnen het kader van de 
bevoegdheden van de Commissie om een 
voorstel in te dienen.
3. De organisator wordt in kennis gesteld 
van het in lid 2 bedoelde besluit, dat ook 
wordt gepubliceerd.

Or. en

Motivering

Zie de motiveringen bij de amendementen op artikel 4.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Nadat de nodige steunbetuigingen zijn 
verzameld overeenkomstig de artikelen 5 
en 7, en mits de Commissie 
overeenkomstig artikel 8 heeft besloten 
dat een burgerinitiatief ontvankelijk is,

1. Nadat de nodige steunbetuigingen zijn 
verzameld overeenkomstig de artikelen 5 
en 7, dienen de organisatoren de 
steunbetuigingen in papieren of 
elektronische vorm in bij de bevoegde 
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dient de organisator de steunbetuigingen 
in papieren of elektronische vorm in bij de 
bevoegde instanties die overeenkomstig 
artikel 14 zijn aangewezen voor de 
verificatie en certificering van de 
steunbetuigingen. Hiervoor maakt de 
organisator gebruik van het formulier in 
bijlage VI.

instanties die overeenkomstig artikel 14 
zijn aangewezen voor de verificatie en 
certificering van de steunbetuigingen. 
Hiervoor maken de organisatoren gebruik 
van het formulier in bijlage VI.

Or. en

Motivering

Zie de motiveringen bij de amendementen op artikel 4.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De organisator dient de steunbetuigingen 
in bij de lidstaat die het in de 
steunbetuiging vermelde 
identificatiedocument heeft afgegeven.

De organisatoren dienen de 
steunbetuigingen in bij de lidstaat waar de 
ondertekenaars hun vaste verblijfplaats 
hebben of, in het geval van 
ondertekenaars die hun vaste 
verblijfplaats in een derde land hebben, 
bij de lidstaat waarvan zij het 
staatsburgerschap bezitten.

Or. en

Motivering

Van ondertekenaars moet niet in heel Europa worden verlangd dat zij identiteitsdocumenten 
aangeven, aangezien dat in sommige landen een ontmoedigend effect zou kunnen hebben. Het 
adres van de vast verblijfplaats moet echter wel worden aangegeven en ook als criterium worden 
gebruikt om te bepalen waar ondertekenaars vandaan komen. In het geval van personen die hun 
vaste verblijfplaats in derde landen hebben, geldt het criterium van het staatsburgerschap.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Binnen maximaal drie maanden 2. Binnen maximaal drie maanden 
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verifieert de bevoegde instantie de 
steunbetuigingen aan de hand van 
representatieve steekproeven en verstrekt 
zij de organisator een certificaat volgens 
het model van bijlage VII, waarin het 
aantal geldige steunbetuigingen voor die 
lidstaat staat vermeld.

verifieert de bevoegde instantie de 
steunbetuigingen aan de hand van 
representatieve steekproeven en verstrekt 
zij de organisator een certificaat volgens 
het model van bijlage VII, waarin het 
aantal geldige steunbetuigingen voor die 
lidstaat staat vermeld.

De handtekeningen hoeven niet te worden 
geauthenticeerd.

Or. en

Motivering

De identiteit van een persoon is niet nodig voor het doel van het verifiëren van de authenticiteit 
van een steunbetuiging. Het volstaat te controleren of de persoon mag tekenen en slechts één 
keer heeft getekend.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Nadat de organisator de in artikel 9, lid 2, 
bedoelde certificaten heeft verkregen, en 
mits aan alle in deze verordening gestelde 
procedures en voorwaarden is voldaan, kan 
hij het burgerinitiatief indienen bij de 
Commissie.

Nadat de organisatoren de in artikel 9, lid 
2, bedoelde certificaten hebben verkregen, 
en mits aan alle in deze verordening 
gestelde procedures en voorwaarden is 
voldaan, kunnen zij het burgerinitiatief 
indienen bij de Commissie, vergezeld van 
informatie betreffende de steun en de 
financiering die zij voor het initiatief 
hebben gekregen.

De hoeveelheid steun en financiering die 
van natuurlijke personen is ontvangen 
boven dewelke informatie moet worden 
verstrekt, wordt door de Commissie via 
gedelegeerde handelingen vastgesteld.

Or. en

Motivering

Het burgercomité moet voor volledige transparantie zorgen ten aanzien van de financiering en 
de steun voor het initiatief. Het is evenwel niet realistisch en het zou voor de organisatoren ook 
te veel administratieve rompslomp betekenen om gedetailleerde informatie te moeten verstrekken 
over elke gift, ongeacht de hoogte, van natuurlijke personen. De Commissie moet dan ook via 
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gedelegeerde handelingen een drempel kunnen vaststellen.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de Commissie een 
burgerinitiatief ontvangt overeenkomstig 
artikel 10, doet zij het volgende:

1. Wanneer de Commissie een 
burgerinitiatief ontvangt overeenkomstig 
artikel 10, doet zij het volgende:

a) zij publiceert het burgerinitiatief 
onverwijld op haar website;

a. zij publiceert het burgerinitiatief 
onverwijld op haar website;
a bis. zij ontvangt de organisatoren op een 
passend niveau om hen in de gelegenheid 
te stellen gedetailleerd de kwesties uiteen 
te zetten die in het initiatief aan bod 
komen en organiseert een openbare 
hoorzitting over het onderwerp van het 
initiatief, indien nodig samen met de 
andere instellingen of organen van de 
EU;

b. zij behandelt het burgerinitiatief en
deelt binnen vier maanden in een 
mededeling haar conclusies over het 
initiatief mee, waarbij zij tevens vermeldt 
welke maatregelen zij eventueel gaat 
nemen, en waarom.

b. zij deelt binnen drie maanden in een 
mededeling haar juridische en politieke 
conclusies over het initiatief mee, waarbij 
zij tevens vermeldt welke maatregelen zij 
eventueel gaat nemen, en waarom.

De Commissie ontvangt de organisatoren 
op een passend niveau om hen in de 
gelegenheid te stellen de in het initiatief 
aan de orde gestelde kwestie in detail 
uiteen te zetten. Daarnaast zorgen de 
Commissie of andere instellingen of 
organen van de Unie ervoor dat indien 
nodig een publieke hoorzitting over de in 
het initiatief aan de orde gestelde kwestie 
wordt georganiseerd.

Or. en

Motivering

De Commissie moet juridische en politieke conclusies naar aanleiding van het initiatief trekken. 
De mededeling moet beide soorten conclusies bevatten. De wijziging van de deadline is een 
weerspiegeling van hetgeen in de nieuwe kaderovereenkomst wordt bepaald. Zie ook de 
motivering bij overweging 17.
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Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De organisator van het burgerinitiatief, 
het Europees Parlement en de Raad worden 
in kennis gesteld van de in lid 1, onder b) 
bedoelde mededeling, die ook wordt 
gepubliceerd.

2. De organisatoren van het 
burgerinitiatief, het Europees Parlement en 
de Raad worden in kennis gesteld van de in 
lid 1, punt b), bedoelde mededeling, die 
eveneens wordt gepubliceerd.

Or. en

Motivering

Zie de motiveringen bij de amendementen op artikel 3.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De organisator vernietigt alle 
steunbetuigingen die hij voor een bepaald 
burgerinitiatief heeft ontvangen, alsmede 
alle kopieën daarvan, uiterlijk een maand 
nadat hij het initiatief bij de Commissie 
heeft ingediend overeenkomstig artikel 10, 
of uiterlijk 18 maanden na de datum van 
registratie van een voorgesteld 
burgerinitiatief, afhankelijk van de vraag 
welke van de twee het eerst valt.

Tenzij tegen de procedures beroep is 
aangetekend, vernietigen de 
organisatoren alle steunbetuigingen die zij 
voor een bepaald burgerinitiatief hebben
ontvangen, alsmede alle kopieën daarvan, 
uiterlijk twee maanden na publicatie van 
de mededeling van de Commissie zoals 
bedoeld in artikel 11, lid 1, punt b). Indien 
beroep wordt aangetekend, vernietigen zij 
alle steunbetuigingen een maand na 
afloop van de beroepszaak. Behalve 
wanneer de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten de controle van de 
steunbetuigingen nog niet hebben 
afgerond, worden deze ook vernietigd 
indien een voorgesteld burgerinitiatief 
niet uiterlijk 18 maanden na de datum van 
registratie bij de Commissie is ingediend.

Or. en
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Motivering

De verordening moet rekening houden met het feit dat deze documenten eventueel nodig zijn in 
een mogelijke beroepszaak.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde instantie vernietigt alle 
steunbetuigingen en kopieën daarvan die 
zij heeft ontvangen met het oog op de 
verificatie in de zin van artikel 9, lid 2, 
uiterlijk een maand na de afgifte van het in 
die bepaling bedoelde certificaat.

De bevoegde instantie vernietigt alle 
steunbetuigingen en kopieën daarvan die 
zij heeft ontvangen met het oog op de 
verificatie in de zin van artikel 9, lid 2, 
uiterlijk twee maanden na de afgifte van 
het in die bepaling bedoelde certificaat. 
Indien beroep wordt aangetekend, worden 
zij een maand na afloop van de 
beroepszaak vernietigd.

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij het voorgaande amendement.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat 
organisatoren die op hun grondgebied 
verblijven of zijn gevestigd, volgens het 
nationale burgerlijk of strafrecht 
aansprakelijk zijn voor overtredingen van 
deze verordening en met name voor:

De lidstaten zorgen ervoor dat 
organisatoren die op hun grondgebied 
verblijven volgens het nationale burgerlijk 
of strafrecht aansprakelijk zijn voor 
overtredingen van deze verordening en met 
name voor:

Or. en

Motivering

Alleen natuurlijke personen kunnen organisatoren zijn.
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Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wijziging van de bijlagen Gedelegeerde handelingen
De Commissie kan door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
de artikelen 16, 17 en 18 wijzigingen van 
de bijlagen bij deze verordening 
vaststellen.

De Commissie kan door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
de artikelen 16, 17 en 18:

- technische specificaties voor online 
verzamelsystemen zoals bedoeld in artikel 
6, lid 5, vaststellen;
- bepalingen vaststellen voor de 
minimumhoeveelheid steun en 
financiering waarbij informatie moet 
worden verstrekt overeenkomstig artikel 
10, lid 1;
- wijzigingen van de bijlagen bij deze 
verordening vaststellen.

Or. en

Motivering

De Commissie moet bevoegd zijn om gedelegeerde handelingen vast te stellen voor alle in dit 
amendement genoemde gebieden. Vandaar dat ook de titel moet worden gewijzigd.  

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen bezwaar aantekenen tegen de 
gedelegeerde handeling binnen twee 
maanden na de datum van kennisgeving. 
Op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad kan deze periode met een maand
worden verlengd.

1. Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen bezwaar aantekenen tegen de 
gedelegeerde handeling binnen twee 
maanden na de datum van kennisgeving. 
Op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad kan deze periode met twee 
maanden worden verlengd.

Or. en
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Motivering

Om in overeenstemming te zijn met de horizontale benadering van het EP moet de deadline 
langer zijn dan voorgesteld door de Commissie. 

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19
comité

Schrappen

1. Bij de tenuitvoerlegging van artikel 6, 
lid 5, wordt de Commissie bijgestaan door 
een comité.
2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, 
zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 
1999/468/EG van toepassing, met 
inachtneming van artikel 8 van dat 
besluit.  
De in artikel 5, lid 6, van Besluit 
1999/468/EG bedoelde termijn wordt 
vastgesteld op drie maanden.

Or. en

Motivering

Technische specificaties voor online verzamelsystemen moeten middels gedelegeerde 
handelingen worden vastgesteld; daarmee wordt deze bepaling betreffende 
uitvoeringsbepalingen overbodig.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 20 bis
Bijstand

1. De Commissie stelt een alomvattende, 
gebruiksvriendelijke gids betreffende het 
burgerinitiatief op, en werkt deze 
regelmatig bij.
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2. De Commissie organiseert een helpdesk 
om organisatoren bij te staan en vanaf het 
begin van de procedure de dialoog aan te 
kunnen gaan.
Bovendien informeert de Commissie de 
organisatoren op verzoek over reeds 
ingediende of op stapel staande 
wetgevingsvoorstellen met raakvlakken 
met het desbetreffende burgerinitiatief en 
over reeds geregistreerde 
burgerinitiatieven die geheel of ten dele 
over dezelfde onderwerpen gaan.

Or. en

Motivering

Om dit nieuwe democratische instrument een succes te laten zijn, is het belangrijk dat burgers 
goed op de hoogte zijn van de te volgen procedure. Vandaar dat de Commissie een 
gebruiksvriendelijke gids moet opstellen en een helpdesk moet inrichten als natuurlijke 
referentiepunt voor organisatoren die met vragen zitten voor de EU-instelling die 
verantwoordelijk is voor het registreren van het initiatief. In het bijzonder moet de Commissie 
organisatoren helpen met informatie over reeds ingediende of op stapel staande 
wetgevingsvoorstellen om te voorkomen dat energie wordt verspild voor een kwestie die door de 
Commissie reeds in behandeling is genomen. Informatie over andere geregistreerde initiatieven 
over dezelfde kwestie kan de Europese dimensie van initiatieven ten goede komen.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vijf jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening dient de Commissie bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag in over de uitvoering van deze 
verordening. 

Drie jaar na de inwerkingtreding van deze
verordening, en daarna om de drie jaar,
dient de Commissie bij het Europees 
Parlement en de Raad een verslag in over 
de uitvoering van deze verordening, 
waarbij in het bijzonder aandacht wordt 
besteed aan online verzamelsystemen en 
de toepassing van transparantievereisten 
met betrekking tot de financiering van 
initiatieven, aangevuld met, indien van 
toepassing, een wetgevingsvoorstel voor 
wijziging van deze verordening. 

Or. en
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Motivering

De eerste herziening van de verordening moet eerder plaatsvinden dan voorgesteld door de 
Commissie; om te evalueren hoe dit belangrijke instrument van participerende democratie 
functioneert, moeten er daarna regelmatige herzieningen plaatsvinden. Daarbij moet in het 
bijzonder worden bekeken hoe het zit met en welke verbeteringen eventueel kunnen worden 
aangebracht aan de online verzamelsystemen en de transparantievereisten. De Commissie moet, 
indien van toepassing, een wetgevingsvoorstel indienen om met de opgedane ervaringen
rekening te houden.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening treedt in werking op de 
twintigste dag volgende op die van haar 
bekendmaking in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Deze verordening treedt in werking op de 
eerste dag van de maand volgende op die 
van haar bekendmaking in het 
Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij wordt zes maanden na de 
inwerkingtreding van toepassing.

Or. en

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Bijlage II

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Informatie die moet worden verstrekt voor de registratie van een voorgesteld burgerinitiatief

De volgende informatie moet worden verstrekt om een voorgesteld burgerinitiatief te laten 
registreren in het register van de Commissie:

1. de titel van het voorgestelde burgerinitiatief, in maximaal 100 karakters;
2. het onderwerp, in maximaal 200 karakters;

3. de doelstellingen van het voorstel waarop de Commissie wordt verzocht te reageren, in 
maximaal 500 karakters;

4. de rechtsgrondslag in de Verdragen op basis waarvan de Commissie kan optreden;
5. naam, adres en e-mailadres van de organisator of, indien het een rechtspersoon of 

organisatie betreft, van de wettelijk vertegenwoordiger van de rechtspersoon of 
organisator;
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7. alle bronnen waaruit geld en steun voor het voorgestelde initiatief afkomstig is ten tijde van 
de registratie.

Organisatoren kunnen nadere informatie over het onderwerp, de doelstellingen en de achtergrond 
van het voorgestelde burgerinitiatief verstrekken in een bijlage. Indien gewenst, kunnen zij ook 
een ontwerp-wetgevingsvoorstel indienen.

Amendement van het Parlement

Informatie die moet worden verstrekt voor een voorgesteld burgerinitiatief
De volgende informatie moet worden verstrekt voor registratie in het register van de Commissie:

1. de titel van het voorgestelde burgeinitiatief in maximaal 100 karakters;
2. het onderwerp, in maximaal 200 karakters;

3. de doelstellingen van het voorstel waarop de Commissie wordt verzocht te reageren, in 
maximaal 500 karakters;

4. de bepaling in het Verdrag die door de organisatoren relevant wordt geacht voor de 
voorgestelde maatregel;

5. volledige naam, adres en e-mailadres van de organisatoren en contactpersonen;
7. alle bronnen waaruit geld en steun voor het voorgestelde initiatief afkomstig is ten tijde van 

de registratie.
Organisatoren kunnen nadere informatie over het onderwerp, de doelstellingen en de achtergrond 
van het voorgestelde burgerinitiatief verstrekken in een bijlage. Indien gewenst, kunnen zij ook 
een ontwerpwetgevingsvoorstel indienen.

Or. en

Motivering

Deze wijzigingen zijn nodig vanwege wijzigingen in de bepalingen. De titel en het kopje moeten 
worden gewijzigd omdat artikel 4 een significante wijziging aanbrengt aan de aard en de 
procedure van de registratie. De titel kan daardoor misleidend zijn omdat meer elementen 
worden gevraagd voor registratie dan aangegeven in de bijlage, bijv. dat het initiatief moet 
stroken met de waarden van de Unie e.d. Daarnaast staan de redenen voor het weigeren van 
registratie in artikel 4. De bijlage moet hier geen zaken aan toevoegen.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Bijlage III

Door de Commissie voorgestelde tekst 
Steunbetuiging

Vak 1: (van tevoren in te vullen door de organisator)
1. Registratienummer van de Commissie*:
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2. Registratiedatum*:
3. Internetadres van het voorgestelde burgerinitiatief in het register van de Commissie*:

Vak 2: (van tevoren in te vullen door de organisator)
1. Titel van het voorgestelde burgerinitiatief*: (maximaal 100 karakters)
2. Onderwerp*: (het onderwerp moet zo duidelijk mogelijk omschreven worden) (maximaal 200 karakters)
3. Belangrijkste doelstellingen van het voorgestelde burgerinitiatief*: (maximaal 500 karakters)
4. Naam en adres van de organisator*:
5. Website van het voorgestelde burgerinitiatief: 

Box 3: (in te vullen door de ondertekenaar)
1. Naam van ondergetekende:

Voornaam*.........Achternaam*:
2. Adres:

Straat:
Postcode: Plaats*:
Land*:

3. E-mailadres:
4. Geboortedatum*:

Geboorteplaats: Land:
5. Nationaliteit*: 
6. Persoonlijk identificatienummer*:

Soort identificatienummer/identiteitsdocument*:
Nationale identiteitskaart: Paspoort: Sociale zekerheid:
Lidstaat die het identificatienummer/identiteitsdocument heeft afgegeven*: 

7. Ik verklaar hierbij dat de gegevens op dit formulier juist zijn en dat ik slechts één steunbetuiging voor
dit voorgestelde burgerinitiatief heb ondertekend*.
Datum en handtekening van de ondertekenaar*: ………..

*: verplichte velden
: handtekening niet nodig bij een elektronisch formulier

Amendement van het Parlement
Steunbetuiging

Vak 1: (van tevoren in te vullen door de organisatoren)
1. Registratienummer van de Commissie:
2. Registratiedatum:
3. Internetadres van het voorgestelde burgerinitiatief in het register van de Commissie:

Vak 2: (van tevoren in te vullen door de organisatoren)
1. Titel van het voorgestelde burgerinitiatief: (maximaal 100 karakters)
2. Onderwerp: (het onderwerp moet zo duidelijk mogelijk omschreven worden) (maximaal 200 karakters)
3. Belangrijkste doelstellingen van het voorgestelde burgerinitiatief*: (maximaal 500 karakters)
4. Naam en adres van de organisatoren:
4 bis.         Naam en adres van de contactpersonen:
5. Website van het voorgestelde burgerinitiatief*: 

Vak 3: (in te vullen door de ondertekenaars)
Naam Adres van vaste 

verblijfplaats
Geboortedatum 

-en plaats
Nationaliteit Datum 

ondertekening
Handtekening
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Ondertekenaars mogen een bepaald voorgesteld initiatief slechts een keer steunen!

______
*Indien van toepassing
: handtekening niet nodig bij een elektronisch formulier

Or. en
Motivering

Deze wijzigingen zijn nodig vanwege wijzigingen in de bepalingen. Het formulier moet meerdere 
rijen hebben voor het verzamelen van handtekeningen, omdat handtekeningen in de praktijk in 
de regel op die manier worden verzameld.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Bijlage V

Door de Commissie voorgestelde tekst 
Formulier voor het verzoek om een besluit over de ontvankelijkheid van een voorgesteld 

burgerinitiatief
1. Titel van het burgerinitiatief*:
2. Registratienummer van de Commissie*:
3. Registratiedatum*:
4. Aantal steunbetuigingen*: 
5. Aantal ondertekenaars per lidstaat*:

BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT Cyp
rus LV LT LU 

Aantal 
onderteken

aars
HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK TOTAAL

Aantal 
onderteken

aars

6. Hierbij verklaar ik dat de gegevens op dit formulier juist zijn.
Datum en handtekening van de organisator*: 

*: verplichte velden
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Amendement van het Parlement

Schrappen

Or. en

Motivering

Artikel 8 wordt geschrapt.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Formulier voor het indienen van steunbetuigingen bij de bevoegde nationale instantie 
1. Naam, adres en e-mailadres van de organisator of, indien het een rechtspersoon of 

organisatie betreft, van de wettelijk vertegenwoordiger van de rechtspersoon of 
organisator*;

2. Titel van het burgerinitiatief*:
3. Registratienummer van de Commissie*:

4. Registratiedatum*:

5. Datum van het verzoek om een ontvankelijkheidsbesluit*:
6. Aantal ondertekenaars uit [lidstaat]*: 
7. Bijlagen*: 

(Voeg alle steunbetuigingen bij van ondertekenaars die een identificatienummer van de 
betrokken lidstaat hebben vermeld.
Voeg, indien van toepassing, ook het certificaat/de certificaten bij waarin wordt bevestigd dat 
het systeem voor het online verzamelen van steunbetuigingen in overeenstemming is met 
Verordening xxxx/xxxx).

8. Datum en handtekening van de organisator*: 

*: verplichte velden

Amendement van het Parlement

Formulier voor het indienen van steunbetuigingen bij de bevoegde nationale instantie 
1. Volledige naam, adres en e-mailadres van de organisatoren en contactpersonen*:
2. Titel van het burgerinitiatief*:

3. Registratienummer van de Commissie*:
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4. Registratiedatum*:

5. Schrappen
6. Aantal ondertekenaars uit [lidstaat]*: 

7. Bijlagen*: 
Schrappen

(Voeg, indien van toepassing, ook het certificaat/de certificaten bij waarin wordt bevestigd dat 
het systeem voor het online verzamelen van steunbetuigingen in overeenstemming is met 
Verordening xxxx/xxxx).

8. Datum en handtekening van de organisatoren*:

*: verplichte velden

Or. en

Motivering

Deze wijzigingen zijn nodig vanwege wijzigingen in de bepalingen.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Formulier voor het indienen van een burgerinitiatief bij de Commissie
1. Titel van het burgerinitiatief*:
2. Registratienummer van de Commissie*:

3. Registratiedatum*:
4. Aantal ontvangen steunbetuigingen*: (moet meer dan 1 miljoen zijn)
5. Aantal gecertificeerde ondertekenaars per lidstaat*:

BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU 
Aantal 

ondertekena
ars

HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK TOTAAL
Aantal 

ondertekena
ars

6. Naam, adres en e-mailadres van de organisator of, indien het een rechtspersoon of 
organisatie betreft, van de wettelijk vertegenwoordiger van de rechtspersoon of organisator. 
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7. Hierbij verklaar ik dat de gegevens op dit formulier juist zijn.

Datum en handtekening van de organisator*: 

8. Bijlagen*: 
Alle certificaten bijvoegen a.u.b.

*: verplichte velden

Amendement van het Parlement

Formulier voor het indienen van een burgerinitiatief bij de Commissie
1. Titel van het burgerinitiatief*:
2. Registratienummer van de Commissie*:

3. Registratiedatum*:
4. Aantal ontvangen steunbetuigingen*: (moet meer dan 1 miljoen zijn)
5. Aantal gecertificeerde ondertekenaars per lidstaat*:

BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU
Aantal 

ondertekena
ars

HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK TOTAAL
Aantal 

ondertekena
ars

6. Volledige naam, adres en e-mailadres van de organisatoren en de contactpersonen*.
7. Hierbij verklaar ik dat de gegevens op dit formulier juist zijn.

Datum en handtekening van de organisatoren*:

8. Bijlagen*: 
Alle certificaten bijvoegen a.u.b.

*: verplichte velden

Or. en

Motivering

Deze wijzigingen zijn nodig vanwege wijzigingen in de bepalingen.
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TOELICHTING

Het Europees burgerinitiatief zal een belangrijk instrument zijn voor het bepalen van de agenda. 
Het is geïntroduceerd in het Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa, en later in 
het Verdrag van Lissabon, om burgers dezelfde politieke initiatiefbevoegdheid te geven als de 
Raad van Ministers en het Europees Parlement.

In het bijzonder is het bedoeld om burgers een stem te geven door het aan de Europese 
instellingen voorleggen van onderwerpen van belang. Het kan hierbij gaan om moeilijkheden in 
hun dagelijks leven waarvan zij vinden dat zij onvoldoende aandacht of steun krijgen van 
vakbonden, politieke organisaties of de andere gebruikelijke gesprekpartners van de instellingen. 
Het zal een rechtstreekse band tot stand brengen tussen de burgers en de instellingen, en op die 
manier de tussen hen bestaande kloof verkleinen en ervoor zorgen dat de instellingen van de EU 
iets doen aan de concrete problemen waarmee burgers zitten.

Het andere doel van het Europees burgerinitiatief is het bevorderen van meer 
grensoverschrijdende debatten in de EU. Dit is precies de reden dat uw rapporteurs voorstellen 
dat de organisatoren van zo'n initiatief zich moeten aaneensluiten in een burgercomité bestaand 
uit personen uit verschillende lidstaten. Dit zorgt ervoor dat de aangekaarte onderwerpen 
daadwerkelijk Europese onderwerpen zijn en het heeft de toegevoegde waarde dat het er mede 
voor zorgt dat vanaf het begin handtekeningen zullen worden verzameld.

Het EP kan aan de verwezenlijking van deze doelstellingen bijdragen door de hem ter 
beschikking staande middelen aan te wenden voor het steunen van de burgerinitiatieven van zijn 
keuze, in het bijzonder het organiseren van openbare hoorzittingen of het aannemen van 
resoluties.

Het burgerinitiatief wordt alleen een succes indien het op een burgervriendelijke wijze wordt 
georganiseerd en de organisatoren ervan geen bureaucratische, tot frustratie leidende eisen 
oplegt. Met dit doel voor ogen hebben uw rapporteurs geprobeerd dit instrument 
gebruiksvriendelijker te maken en te garanderen dat burgers niet wordt gevraagd hun steun te 
betuigen aan niet-ontvankelijke initiatieven.

Hierbij zijn ze niet uit het oog verloren dat - net zoals bij elk recht het geval is - ook bij het 
burgerinitiatief  aan een aantal voorwaarden zal moeten worden voldaan; het gaat daarbij om 
voorwaarden van administratieve aard, maar bijvoorbeeld ook om de naleving van de 
fundamentele waarden van de EU.  Deze zorgen voor verantwoordelijkheid en dus 
doeltreffendheid, twee elementen die de sleutel zijn tot het succes van het Europees 
burgerinitiatief. 

Het is dan ook van cruciaal belang dat het proces strookt met de Europese 
gegevensbeschermingsregels en van begin tot eind 100 procent transparant is. Elke organisatie, 
vereniging of zelfs politieke partij zal het Europees burgerinitiatief van haar keuze kunnen 
steunen zolang als er maar sprake is van volledige openheid omtrent hun steun, zodat de 
ondertekenaars weten wie er achter een initiatief schuilgaat alvorens te besluiten mee te doen of 
niet.

Om teleurstelling en frustratie te voorkomen (die het directe gevolg zouden kunnen zijn van de 
grote verwachtingen met betrekking tot het Europees burgerinitiatief), willen uw rapporteurs ook 
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onderstrepen dat niet elk succesvol initiatief zal resulteren in een wetgevingsvoorstel van de 
Commissie. Het alleenrecht van de Commissie ten aanzien van wetgevingsvoorstellen blijft 
overeind en het is uiteindelijk altijd de Commissie die besluit welke follow-up aan een 
burgerinitiatief wordt gegeven. Dit betekent overigens niet dat de andere instellingen van de EU 
zich niet vóór of juist tégen een bepaalde handelswijze kunnen uitspreken.

Afrondend willen uw rapporteurs ook benadrukken dat het Europees burgerinitiatief een nieuw 
instrument van participerende democratie op continentale schaal is. Mogelijkerwijs vertoont de 
onderhavige verordening dan ook tekortkomingen en zal de praktijk de Europese besluitvormers 
voor nieuwe uitdagingen plaatsen. Dit is de reden dat uw rapporteurs de Commissie verzoeken 
elke drie jaar een verslag over de uitvoering van het initiatief voor te leggen en indien nodig een 
voorstel voor herziening van de verordening te presenteren.


