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ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

tot wijziging van het Reglement van het Europees Parlement met betrekking tot de 
uitvoering van het Europees burgerinitiatief
(2011/2302(REG))

Het Europees Parlement,

– gezien de voorstellen tot wijziging van zijn Reglement B7-0539/2011 en B7-0732/2011,

– gezien de artikelen 211 en 212 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A7-0000/2012),

1. besluit onderstaande wijzigingen in zijn Reglement op te nemen;

2. wijst erop dat deze wijzigingen op de eerste dag van de eerstvolgende vergaderperiode in 
werking treden;

3. verzoekt zijn ondervoorzitter die voor de burgerinitiatieven bevoegd is, de voorzitter van 
de Conferentie van commissievoorzitters en de rapporteur voor bovengenoemd verslag 
om tezamen met de door de Conferentie van voorzitters aangewezen vertegenwoordigers 
van de andere fracties met de Commissie bepalingen overeen te komen voor de uitvoering 
van Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 
februari 2011 over het burgerinitiatief1, voor wat betreft de samenwerking tussen de beide
instellingen bij de organisatie en het verloop van de openbare hoorzittingen en de 
vergoeding van de daarmee gemoeide kosten; verlangt dat deze bepalingen in een 
interinstitutioneel akkoord worden vastgelegd, dat kan worden opgenomen in het 
kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Commissie bij 
de eerstvolgende herziening daarvan; is bereid de kosten van de beschikbaarstelling van 
vergaderruimte en vertolking voor de hoorzittingen voor zijn rekening te nemen mits de 
Commissie de reis- en verblijfkosten van de deelnemers draagt;

4. verzoekt het Bureau en de secretaris-generaal de nodige maatregelen te nemen om de voor 
de burgerinitiatieven bevoegde ondervoorzitter de nodige ondersteuning te verlenen om de 
taken ingevolge deze Reglementswijziging te vervullen, met name de taken in verband 
met het functioneren van het ene ambtelijk loket;

5. is van oordeel dat de leden moeten worden aangespoord om hoorzittingen naar aanleiding 
van een burgerinitiatief bij te wonen; 

6. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie

                                               
1 PB L 65 van 11.3.2011, blz. 1.
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Amendement 1

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 197 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 197 bis
Openbare hoorzitting naar aanleiding van  

een burgerinitiatief
1. De voor de burgerinitiatieven bevoegde 
ondervoorzitter van het Parlement draagt 
namens de Voorzitter zorg voor de 
contacten met de burgers, 
vertegenwoordigende organisaties en het 
maatschappelijk middenveld voor 
aangelegenheden in verband met 
burgerinitiatieven.
2. De Conferentie van 
commissievoorzitters draagt zorg voor de 
coördinatie van de openbare hoorzittingen 
als bedoeld in artikel 11 van Verordening
(EU) nr. 211/2011 van het Europees 
Parlement en de Raad over het 
burgerinitiatief. Zij onderhoudt de 
contacten met de Commissie en zo nodig 
andere instellingen en organen van de 
Unie om de organisatie en het verloop van 
de hoorzittingen onder passende en vaste 
voorwaarden te doen plaatsvinden.
Wanneer de Conferentie van 
commissievoorzitters een aangelegenheid 
behandelt die met de openbare 
hoorzittingen verband houdt, nodigt zij de 
voor de burgerinitiatieven bevoegde 
ondervoorzitter uit met raadgevende stem 
aan de beraadslagingen deel te nemen.
3. Wanneer de Commissie overeenkomstig 
artikel 10, lid 1, onder a), van 
Verordening (EU) nr. 211/2011 een 
burgerinitiatief in het desbetreffende 
register heeft gepubliceerd, gaat de 
voorzitter van de Conferentie van 
commissievoorzitters als volgt te werk:
a) hij gaat na of de organisatoren 
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overeenkomstig artikel 10, lid 1, onder b), 
van de verordening door de Commissie op 
een passend niveau worden ontvangen;
b) hij bepaalt na raadpleging van de 
Conferentie van commissievoorzitters 
welke commissie met de organisatie van 
de openbare hoorzitting wordt belast;
c) hij kan op verzoek van de voorzitter van 
de voor de verzoekschriften bevoegde 
commissie toestaan dat de leden van het 
bureau en de coördinatoren van die 
commissie aan het organiseren van de 
openbare hoorzitting deelnemen;
d) hij ziet erop toe dat de Commissie 
terdege aan het organiseren van de 
openbare hoorzitting deelneemt en dat zij 
daarbij op passend niveau wordt 
vertegenwoordigd;
e) hij stelt binnen drie maanden na de 
indiening van het burgerinitiatief bij de 
Commissie overeenkomstig artikel 9 van 
Verordening (EU) nr. 211/2011 in overleg 
met de voorzitter van de bevoegde 
commissie een geschikte datum voor de 
openbare hoorzitting vast.
4. Het bepaalde in artikel 23, lid 9, is 
hierbij niet van toepassing.
5. Indien aan de voorwaarden van artikel 
50 of artikel 51 is voldaan, zijn deze 
bepalingen van overeenkomstige 
toepassing. In dat geval kan de 
Conferentie van commissievoorzitters de 
voor de burgerinitiatieven bevoegde 
ondervoorzitter verzoeken de openbare 
hoorzitting voor te zitten.
6. De bevoegde commissie organiseert de 
openbare hoorzitting in het Europees 
Parlement, eventueel in samenwerking 
met andere instellingen en organen van 
de Unie die eraan wensen deel te nemen.
Zij nodigt de organisatoren van het 
burgerinitiatief of een delegatie die 
namens hen optreedt, uit om het initiatief 
tijdens de openbare hoorzitting toe te 
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lichten.
Ieder lid kan aan de openbare hoorzitting 
deelnemen.
Bij de opening van de openbare 
hoorzitting kan de voor de 
burgerinitiatieven bevoegde 
ondervoorzitter een toespraak houden. 
7. Met voorafgaande instemming van de 
voor de burgerinitiatieven bevoegde 
ondervoorzitter kunnen de reis- en 
verblijfkosten van de vertegenwoordigers 
die voor de openbare hoorzitting zijn 
uitgenodigd, worden vergoed tot de 
maximumbedragen als vastgesteld in de 
desbetreffende regeling van het Bureau 
en overeenkomstig de afspraken 
dienaangaande met de Commissie.

Or. fr

Motivering

De bepalingen inzake de hoorzittingen horen thuis in titel VII, hoofdstuk 2, aangezien 
hoorzittingen tot de werkzaamheden van de bevoegde commissie behoren.

Amendement 2

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 203 bis

Bestaande tekst Amendement

Artikel 203 bis Artikel 203 bis 
Burgerinitiatief Burgerinitiatief

Wanneer het Parlement ervan in kennis 
wordt gesteld dat de Commissie is verzocht 
een wetgevingsvoorstel krachtens artikel 
11, lid 4, van het EU-Verdrag in te dienen, 
gaat de Commissie verzoekschriften na of 
een en ander gevolgen kan hebben voor 
haar werkzaamheden; in voorkomend 
geval stelt zij de indieners die 
verzoekschriften hebben ingediend over 
hiermee samenhangende onderwerpen, 

Wanneer het Parlement ervan in kennis 
wordt gesteld dat de Commissie 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
211/2011 is verzocht een 
wetgevingsvoorstel krachtens artikel 11, lid 
4, van het EU-Verdrag in te dienen, gaat de 
voor de verzoekschriften bevoegde 
commissie na of een en ander gevolgen kan 
hebben voor haar werkzaamheden; in 
voorkomend geval stelt zij de indieners die 
verzoekschriften hebben ingediend over 
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hiervan in kennis. hiermee samenhangende onderwerpen, 
hiervan in kennis.

Burgerinitiatieven die overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 211/2011 
geregistreerd zijn, maar die niet 
overeenkomstig artikel 9 van die 
verordening bij de Commissie kunnen 
worden ingediend omdat niet aan alle 
gestelde procedures en voorwaarden 
voldaan is, kunnen door de voor de 
verzoekschriften bevoegde commissie in 
behandeling worden genomen wanneer zij 
zulks wenselijk acht. De artikelen 201, 
202 en 203 zijn van overeenkomstige 
toepassing.

Or. fr

Motivering

Uitgaande van de specifieke competentie van de commissie PETI verdient het aanbeveling de 
mogelijkheid van een politieke follow-up te scheppen voor burgerinitiatieven die zinnig zijn 
maar niet het stadium van indiening bij de Commissie hebben kunnen bereiken.
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TOELICHTING

Het Europees Parlement heeft het verslag over het voorstel voor een verordening over het 
burgerinitiatief op 15 december 2010 in eerste lezing met een zeer ruime meerderheid (628 
stemmen voor en 15 tegen bij 24 onthoudingen) aangenomen. Daaruit blijkt duidelijk dat er 
brede consensus is over dit nieuwe instrument van participerende democratie op Europees 
niveau.

Met het burgerinitiatief hebben de Europese burgers een krachtig middel in handen om 
onderwerpen op de Europese agenda te plaatsen. Het burgerinitiatief 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 waarvoor volgens hen geen aandacht of steun is. Het moet de 
rechtstreekse band tussen de burgers en de instellingen vervolledigen en ervoor zorgen dat de 
instellingen van de EU de concrete problemen van de burgers onder de loep nemen. Een ander 
doel van het Europees burgerinitiatief is het bevorderen van meer grensoverschrijdende 
debatten in de EU.

Het EP kan aan de verwezenlijking van deze doelstellingen bijdragen door de beschikbare 
middelen aan te wenden voor het steunen van de burgerinitiatieven van zijn keuze, in het 
bijzonder het organiseren van openbare hoorzittingen.

Ten aanzien van de hoorzittingen wordt in artikel 11 van Verordening (EU) nr. 211/2011 van 
het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 over het burgerinitiatief het 
volgende bepaald: "Wanneer aan de voorwaarden van artikel 10, lid 1, onder a) en b), wordt 
voldaan, worden de organisatoren, binnen de in artikel 10, lid 1, onder c), vermelde termijn, in 
de gelegenheid gesteld het burgerinitiatief tijdens een openbare hoorzitting toe te lichten. De 
Commissie en het Europees Parlement zorgen ervoor dat deze hoorzitting in het Europees 
Parlement wordt georganiseerd, eventueel in samenwerking met andere instellingen en 
organen van de Unie die hieraan wensen deel te nemen, en zien erop toe dat de Commissie op 
passend niveau wordt vertegenwoordigd."

Verordening nr. 211/2011 treedt in werking op 1 april 2012. Het is dus zaak het Reglement 
van het Parlement te wijzigen om over de nodige bepalingen te beschikken voor het 
organiseren en het verloop van de hoorzittingen.

Met het oog op deze wijziging heeft de rapporteur samen met voormalig corapporteur Alain 
Lamassoure amendementen ingediend overeenkomstig artikel 212 van het Reglement. Dit 
ontwerpverslag ligt in het verlengde daarvan.

Wat de voorstellen betreft lijkt het ons allereerst noodzakelijk dat er één "loket" komt voor 
een vlot verloop van de concrete gang van zaken rond het burgerinitiatief, de inbreng van de 
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burgers en de dialoog met representatieve organisaties en het maatschappelijk middenveld, in 
de geest van artikel 11 van het Verdrag betreffende de Europese Unie. De ondervoorzitter die 
voor de burgerinitiatieven bevoegd is kan deze taak op zich nemen, mits hij de nodige 
ambtelijke ondersteuning krijgt. Wij stellen voor dat deze ondervoorzitter de delegatie gaat 
leiden die met de Commissie moet onderhandelen om bepalingen overeen te komen voor de 
uitvoering van Verordening (EU) nr. 211/2011 over het burgerinitiatief, voor wat betreft de 
samenwerking tussen de beide instellingen met het oog op het organiseren en het verloop van 
de hoorzittingen en de vergoeding van de daarmee gemoeide kosten. Deze bepalingen kunnen 
in een interinstitutioneel akkoord worden vastgelegd, dat kan worden opgenomen in het 
kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Commissie bij de 
eerstvolgende herziening daarvan.

Wanneer de Conferentie van commissievoorzitters een aangelegenheid behandelt die met de 
hoorzittingen verband houdt, lijkt het ons in de rede liggen als de ondervoorzitter die voor de 
burgerinitiatieven bevoegd is met adviserende stem voor de vergadering uitgenodigd. Indien 
aan de voorwaarden van artikel 50 of artikel 51 voldaan is, kan de Conferentie van 
commissievoorzitters de ondervoorzitter die voor de burgerinitiatieven bevoegd is verzoeken 
de hoorzitting voor te zitten. Wij stellen daarnaast voor dat de ondervoorzitter de 
vertegenwoordigers van de initiatiefnemers bij de opening van een hoorzitting toespreekt. 
Wat de financiën betreft stellen wij voor dat het fiat van de ondervoorzitter die voor de 
burgerinitiatieven bevoegd is moet worden gevraagd alvorens de voorzitter van de bevoegde 
commissie de deelnemers aan de hoorzitting benadert in verband met vergoeding van de 
kosten van deelneming. De ondervoorzitter ziet er daarbij met name op toe dat de hand wordt 
gehouden aan de maximumbedragen zoals bepaald in de desbetreffende regeling van het 
Bureau en de afspraken dienaangaande met de Commissie.

Onze voorstellen betreffende de rol van de Conferentie van commissievoorzitters hebben 
betrekking op horizontale en op concrete taken. Als horizontale taak kan de coördinatie van 
de hoorzittingen in verband met burgerinitiatieven genoemd worden. De Conferentie van 
commissievoorzitters moet contact onderhouden met de Europese Commissie en zo nodig 
andere instellingen en organen van de Unie om de juiste voorwaarden voor het organiseren en 
het verloop van de hoorzittingen te scheppen.

De concrete taken van de Conferentie van commissievoorzitters komen aan de orde als de 
Commissie overeenkomstig artikel 10, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 211/2011 een 
burgerinitiatief in het register publiceert. Omwille van een niet al te omslachtige procedure 
verdient het aanbeveling dat de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters de 
door de verordening genoemde taken op zich neemt, zo nodig na raadpleging van de 
Conferentie. De voorzitter dient dus na te gaan of de organisatoren van het burgerinitiatief 
overeenkomstig artikel 10, lid 1, onder b), van Verordening nr. 211/2011 door de Commissie 
op een passend niveau zijn ontvangen. Hij moet voorts, na raadpleging van de Conferentie 
van commissievoorzitters, de commissie aanwijzen die met de organisatie van de hoorzitting 
wordt belast. De voorzitter ziet er als eerst aangewezen gesprekspartner van de leden van de 
Commissie op toe dat de Commissie terdege bij het organiseren van de hoorzitting betrokken 
is en dat zij daarbij op passend niveau vertegenwoordigd is. Een praktisch punt bij de 
voorbereiding van een hoorzitting is de vaststelling, binnen drie maanden na de indiening van 
het burgerinitiatief bij de Commissie overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EU) nr. 
211/2011, van een geschikte datum voor de hoorzitting, zulks in overleg met de voorzitter van 
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de bevoegde commissie.

Na deze voorbereidingen is het aan de bevoegde commissie om de hoorzitting in het Europees 
Parlement te organiseren, eventueel in samenwerking met andere instellingen en organen van 
de Unie die hieraan wensen deel te nemen. De bevoegde commissie nodigt de organisatoren 
van het burgerinitiatief of een delegatie die namens hen optreedt, uit om het initiatief tijdens 
de openbare hoorzitting toe te lichten. De gedachte achter dit voorstel is zeer eenvoudig: de 
initiatiefnemers, die erin slagen ten minste een miljoen handtekeningen te vergaren, verrichten 
deze herculestaak om de EU-wetgeving te veranderen of hervormen op terreinen als rechten 
van de vrouw, gelijke kansen, visserij, vervoer, milieu, landbouw, enz. Het minste wat zij 
kunnen verwachten is dat zij de gelegenheid krijgen om hun argumenten uiteen te zetten voor 
de Parlementsleden die in het onderwerp thuis zijn en werkelijk invloed kunnen uitoefenen op 
het beleid in kwestie, te weten de leden van de ter zake bevoegde commissie.

Daarnaast moet bij de Reglementswijziging geregeld worden wat de rol van de voor de 
verzoekschriften bevoegde commissie zal zijn, gelet op de specifieke expertise van deze 
commissie. Om te beginnen kunnen het bureau en de coördinatoren van die commissie op 
verzoek van de commissievoorzitter aan het organiseren van de hoorzitting deelnemen. Ook 
verdient het aanbeveling de mogelijkheid van een politieke follow-up te scheppen voor 
burgerinitiatieven die zinnig zijn maar niet het stadium van indiening bij de Commissie 
hebben kunnen bereiken. Burgerinitiatieven die overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
211/2011 geregistreerd zijn, maar die overeenkomstig artikel 9 niet bij de Commissie kunnen 
worden ingediend omdat niet aan alle gestelde procedures en voorwaarden voldaan is, kunnen 
door de voor de verzoekschriften bevoegde commissie in behandeling worden genomen 
wanneer zij oordeelt dat daartoe aanleiding is.

Ten slotte wil de rapporteur, om teleurstelling en frustratie te voorkomen (die het directe 
gevolg zouden kunnen zijn van de grote verwachtingen met betrekking tot het Europees 
burgerinitiatief), onderstrepen dat niet elk succesvol initiatief zal resulteren in een 
wetgevingsvoorstel van de Commissie. Het alleenrecht van de Commissie tot het indienen van 
wetgevingsvoorstellen blijft overeind en het is uiteindelijk altijd de Commissie die besluit 
welke follow-up aan een burgerinitiatief wordt gegeven.

Het welslagen van een hoorzitting bij het Parlement kan bijdragen tot het succes van een 
burgerinitiatief, maar is daarvoor geen absolute garantie.
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24.10.2011

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN 
HET EUROPEES PARLEMENT B7-0539/2011

ingediend overeenkomstig artikel 212 van het Reglement

Invoeging van een nieuw artikel 197 bis/Wijziging van artikel 203 bis (Tenuitvoerlegging van 
de verordening over het Europees burgerinitiatief)

Zita Gurmai, Alain Lamassoure
B7-0539/2011

Algemene motivering

Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 
over het burgerinitiatief is vanaf 1 april 2012 van toepassing. Artikel 11 over hoorzittingen 
luidt als volgt: "Wanneer aan de voorwaarden van artikel 10, lid 1, onder a) en b), wordt 
voldaan, worden de organisatoren, binnen de in artikel 10, lid 1, onder c), vermelde termijn, 
in de gelegenheid gesteld het burgerinitiatief tijdens een openbare hoorzitting toe te lichten. 
De Commissie en het Europees Parlement zorgen ervoor dat deze hoorzitting in het Europees 
Parlement wordt georganiseerd, eventueel in samenwerking met andere instellingen en 
organen van de Unie die hieraan wensen deel te nemen, en zien erop toe dat de Commissie op 
passend niveau wordt vertegenwoordigd." Het is dus zaak het Reglement van het Europees 
Parlement te wijzigen om de nodige bepalingen beschikbaar te hebben op het moment dat 
Verordening 211/2011 van toepassing wordt.

Invoeging van een nieuw artikel 197 bis (Tenuitvoerlegging van de verordening over het 
Europees burgerinitiatief)

Amendement 1

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 197 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 197 bis
Hoorzitting in verband met een 

burgerinitiatief
1. Wanneer de Commissie overeenkomstig 
artikel 10, lid 1, onder a), van 
Verordening (EU) nr. 211/20111 een 
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burgerinitiatief in het register publiceert, 
wordt het initiatief op de agenda van de 
volgende vergadering van de Conferentie 
van commissievoorzitters geplaatst. De 
voorzitter van de Conferentie van 
commissievoorzitters wijst na raadpleging 
van de Conferentie de commissie aan die 
bevoegd is de in artikel 11 van 
Verordening (EU) nr. 211/2011 bedoelde 
hoorzitting te organiseren.
Het bepaalde in artikel 23, lid 9, is hierbij 
niet van toepassing.
Indien aan de in artikel 50 genoemde 
voorwaarden voldaan is, is de procedure 
met medeverantwoordelijke commissies 
mutatis mutandis toepassing.
2. De bevoegde commissie neemt contact 
op met de Europese Commissie en 
eventueel met andere instellingen en 
organen en zij gaat na of aan het 
bepaalde in artikel 10, lid 1, onder b), van 
Verordening (EU) nr. 211/2011 voldaan 
is.
3. De bevoegde commissie organiseert 
binnen drie maanden na de indiening van 
het burgerinitiatief bij de Commissie 
overeenkomstig artikel 9 van Verordening 
(EU) nr. 211/2011 een openbare 
hoorzitting bij het Europees Parlement, 
eventueel in samenwerking met andere 
instellingen en organen van de Unie die 
hieraan wensen deel te nemen. De 
bevoegde commissie ziet erop toe dat de 
Commissie op passend niveau wordt 
vertegenwoordigd.
4. De bevoegde commissie nodigt de 
organisatoren van het burgerinitiatief of 
een delegatie die namens hen optreedt, uit 
om het initiatief tijdens een openbare 
hoorzitting toe te lichten.

Or. fr

Motivering

De bepalingen betreffende deze hoorzittingen horen in titel VII, hoofdstuk 2, thuis omdat het 
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een aspect van de werkwijze der commissies betreft.
Wijziging van artikel 203 bis (Tenuitvoerlegging van de verordening over het Europees 
burgerinitiatief)

Amendement 2

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 203 bis

Bestaande tekst Amendement

Artikel 203 bis Artikel 203 bis
Burgerinitiatief Burgerinitiatief

Wanneer het Parlement ervan in kennis 
wordt gesteld dat de Commissie is verzocht 
een wetgevingsvoorstel krachtens artikel 
11, lid 4, van het EU-Verdrag in te dienen, 
gaat de Commissie verzoekschriften na of 
een en ander gevolgen kan hebben voor 
haar werkzaamheden; in voorkomend 
geval stelt zij de indieners die 
verzoekschriften hebben ingediend over 
hiermee samenhangende onderwerpen, 
hiervan in kennis.

Wanneer het Parlement ervan in kennis 
wordt gesteld dat de Commissie 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
211/20111 is verzocht een 
wetgevingsvoorstel krachtens artikel 11, lid 
4, van het EU-Verdrag in te dienen, gaat de 
Commissie verzoekschriften na of een en 
ander gevolgen kan hebben voor haar 
werkzaamheden; in voorkomend geval stelt 
zij de indieners die verzoekschriften 
hebben ingediend over hiermee 
samenhangende onderwerpen, hiervan in 
kennis.

Burgerinitiatieven die overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 211/2011 
geregistreerd zijn, maar die 
overeenkomstig artikel 9 niet bij de 
Commissie kunnen worden ingediend 
omdat niet aan alle gestelde procedures 
en voorwaarden voldaan is, kunnen door 
de Commissie verzoekschriften in 
behandeling worden genomen wanneer zij 
oordeelt dat daartoe aanleiding is. De 
artikelen 201, 202 en 203 zijn van 
overeenkomstige toepassing.
__________

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).
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Or. fr

Motivering

Uitgaande van de specifieke competentie van de Commissie verzoekschriften verdient het 
aanbeveling haar toe te staan een politieke follow-up te geven aan burgerinitiatieven die 
zinnig zijn maar niet het stadium van indiening bij de Commissie hebben kunnen bereiken.
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B7-0732/2011

Invoeging van een nieuw artikel 42 bis en een nieuw artikel 203 bis (Tenuitvoerlegging 
van de verordening over het Europees burgerinitiatief)

Algemene motivering

Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 
over het burgerinitiatief is vanaf 1 april 2012 van toepassing. Artikel 11 over hoorzittingen 
luidt als volgt: "Wanneer aan de voorwaarden van artikel 10, lid 1, onder a) en b), wordt 
voldaan, worden de organisatoren, binnen de in artikel 10, lid 1, onder c), vermelde termijn, 
in de gelegenheid gesteld het burgerinitiatief tijdens een openbare hoorzitting toe te lichten. 
De Commissie en het Europees Parlement zorgen ervoor dat deze hoorzitting in het Europees 
Parlement wordt georganiseerd, eventueel in samenwerking met andere instellingen en 
organen van de Unie die hieraan wensen deel te nemen, en zien erop toe dat de Commissie op 
passend niveau wordt vertegenwoordigd." Het is dus zaak het Reglement van het Parlement te 
wijzigen om de nodige maatregelen te kunnen nemen zodra Verordening 211/2011 van 
toepassing wordt.

Amendement 1

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 42 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 42 bis
Hoorzitting over een burgerinitiatief

1. Wanneer een burgerinitiatief de steun 
heeft van meer dan een miljoen 
ondertekenaars uit ten minste zeven 
lidstaten en de Commissie het 
overeenkomstig artikel 10, lid 1, onder a), 
van Verordening (EU) nr. 211/2011 in het 
register heeft gepubliceerd en het 
Europees Parlement in kennis heeft 
gesteld, verwijst de Voorzitter van het 
Parlement het initiatief naar de commissie 
die bevoegd is hoorzittingen over het 
burgerinitiatief te organiseren.
2. Het burgerinitiatief wordt op de agenda 
van de volgende vergadering van de 
Conferentie van commissievoorzitters 
geplaatst en deze wordt daarvan in kennis 
gesteld. De voorzitter van de Conferentie 
van commissievoorzitters wijst na 
raadpleging van de Conferentie nog een 
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aantal vaste commissies aan die aan de 
hoorzitting kunnen deelnemen.
Het bepaalde in artikel 23, lid 9, is hierbij 
niet van toepassing.
3. De bevoegde commissie neemt contact 
op met de Commissie en eventueel met 
andere instellingen en organen van de 
Europese Unie en zij gaat na of voldaan is 
aan het bepaalde in artikel 10, lid 1, onder 
b), van Verordening (EU) nr. 211/2011.
4. De bevoegde commissie organiseert 
binnen drie maanden na de indiening van 
het burgerinitiatief bij de Commissie 
overeenkomstig artikel 9 van Verordening 
(EU) nr. 211/2011 een openbare 
hoorzitting in het Europees Parlement, 
eventueel in samenwerking met andere 
instellingen en organen van de Unie die 
hieraan wensen deel te nemen. De 
bevoegde commissie ziet erop toe dat de 
Commissie op passend niveau wordt 
vertegenwoordigd.
5. De bevoegde commissie nodigt de 
organisatoren van het burgerinitiatief of 
een delegatie die namens hen optreedt, uit 
om het initiatief tijdens een openbare 
hoorzitting toe te lichten.

Or. en

Motivering

De bepalingen inzake hoorzittingen horen thuis in titel II omdat ze betrekking hebben op 
"Wetgeving, begroting en overige procedures", en met name het laatste.

N.B.: Het amendement impliceert tevens herziening van bijlage VII, punt XX, en wel als 
volgt:

Commissie verzoekschriften en rechten van de burger

Deze commissie is bevoegd voor:

1 verzoekschriften;

2 het organiseren van openbare hoorzittingen in verband met het Europees 
burgerinitiatief;
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3 betrekkingen met de Europese Ombudsman.

Amendement 2

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 203 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 203 bis
Burgerinitiatief

Wanneer het Parlement ervan in kennis 
wordt gesteld dat de Commissie 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
211/2011 is verzocht een 
wetgevingsvoorstel krachtens artikel 11, 
lid 4, van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie in te dienen, gaat de 
Commissie verzoekschriften en rechten 
van de burger na of een en ander 
gevolgen kan hebben voor haar 
werkzaamheden; in voorkomend geval 
stelt zij degenen die een verzoekschrift 
over hiermee samenhangende 
onderwerpen hebben ingediend, hiervan 
in kennis.

Or. en

Motivering

Op grond van haar taken dient de Commissie verzoekschriften en rechten van de burger over 
de bevoegdheid te beschikken om ervoor te zorgen dat de burgers en inwoners van de EU, en 
met name de indieners van een verzoekschrift, adequaat over het burgerinitiatief worden 
geïnformeerd.


