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BEKNOPTE MOTIVERING

Artikel 11, lid 4, van het Verdrag betreffende de Europese Unie voorziet in een belangrijke 
ontwikkeling voor de democratische werking van de Unie, namelijk een nieuw concreet 
instrument voor burgerparticipatie en pan-Europees debat.

"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, kunnen zij het initiatief nemen de Commissie te verzoeken 
binnen het kader van de haar toegedeelde bevoegdheden een passend voorstel daartoe in te 
dienen."

In het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over het 
burgerinitiatief worden de procedures en voorwaarden omschreven met betrekking tot de 
werking in de praktijk van het burgerinitiatief.

Communicatie, actief burgerschap, jongeren en het functioneren van het maatschappelijk 
middenveld als een op insluiting gerichte, meedenkende speler in de Europese openbare ruimte 
behoren tot de voornaamste verantwoordelijkheden van de Commissie cultuur en onderwijs.

De rapporteur is ingenomen met het voorstel van de Commissie, aangezien het betrekken van het 
maatschappelijk middenveld bij het beleidsvormingsproces en bij de voorbereidingen van 
besluiten de democratische legitimiteit van openbare instellingen – en van hun werkzaamheden 
en activiteiten – verhoogt. Toch moet er zo pragmatisch mogelijk vorm worden gegeven aan 
procedures en voorwaarden. Bovendien moeten ingewikkelde administratieve procedures op 
zowel institutioneel als nationaal niveau worden vermeden. Hieronder licht de rapporteur haar 
bedenkingen en wijzigingsvoorstellen toe.

Aangezien het burgerinitiatief een instrument is dat door de burgers zelf moet worden gebruikt, 
en bedoeld is om de rechtstreekse democratie, het actief burgerschap en de invloed van Europese 
burgers op het beleid van de Europese Unie te versterken, moet het initiatief bij de Commissie 
worden ingediend door een organisatiecomité dat uit ten minste negen Europese burgers bestaat 
die afkomstig zijn uit ten minste negen lidstaten. Met een dergelijke procedure wordt verzekerd 
dat ieder initiatief van het begin af aan een Europees karakter heeft.

Rechtspersonen zijn uitgesloten van het organisatiecomité, wat het burgerinitiatief beschermt 
tegen mogelijk misbruik door bestaande zakelijke organisaties, politieke partijen en andere 
organisaties die veel sterker staan dan een groep burgers en meer mogelijkheden hebben om op 
Europees niveau op te treden. Het burgerinitiatief mag niet uitgroeien tot verkiezingscampagnes, 
en mag ook niet worden gebruikt als instrument voor dergelijke campagnes. Politici beschikken 
over andere instrumenten om invloed uit te oefenen op wetsbesluiten.

Daarom zou het volgens de rapporteur belangrijk zijn voor een organisator om al in een vroeg 
stadium te weten welk type rechtshandeling of -instrument geschikt is voor het bereiken van de 
doelstellingen van het burgerinitiatief, indien succesvol. Daarom moet de Commissie de 
organisator al in het kader van de ontvankelijkheidstoets een eerste, realistische indicatie geven 
van geschikte instrumenten. Dat zou teleurstellingen voorkomen in het geval dat de Commissie 
uiteindelijk toch geen bindend besluit aanneemt.
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Bovendien is het niet nodig met de ontvankelijkheidstoets te wachten tot het organisatiecomité 
een zeker aantal handtekeningen heeft verzameld en een verzoek om een 
ontvankelijkheidsbesluit bij de Commissie heeft ingediend. De Commissie moet de 
ontvankelijkheid van het voorgestelde initiatief onmiddellijk na de registratie beoordelen om zo 
onnodige administratieve druk te voorkomen.

De rapporteur wil het steunbetuigingsformulier graag vereenvoudigen. Ten eerste moeten alleen 
de noodzakelijke vereisten in de verordening worden opgenomen. Wat persoonsgegevens betreft, 
omvatten deze noodzakelijke vereisten alleen de naam, het adres, de nationaliteit, de 
geboortedatum en de handtekening. Ten tweede moet het organisatiecomité zelf zijn eigen 
steunbetuigingsformulier kunnen opstellen. Op die manier kan het organisatiecomité, naast de in 
de verordening vastgestelde noodzakelijke vereisten, enkele aanvullende vragen of gegevens in 
het formulier opnemen, of bijvoorbeeld het logo van het initiatief.

Omwille van de transparantie moeten de financieringsbronnen van ieder burgerinitiatief op het 
steunbetuigingsformulier worden vermeld. Het moet voor alle ondertekenaars duidelijk zijn door 
wie het desbetreffende initiatief wordt gefinancierd.  

De rapporteur wil ook het belang benadrukken van communicatiegerichte activiteiten en 
informatiecampagnes voor het kweken van meer bewustzijn ten aanzien van het burgerinitiatief.
Bestaande programma's voor mobiliteitsbevordering (zoals "Een Leven Lang Leren" en "Jeugd 
in Actie") en actief burgerschap ("Europa voor de burger") kunnen in dit verband een belangrijke 
rol spelen. Met betrekking tot de verzameling van handtekeningen raadt de rapporteur de 
ontwikkeling en het gebruik van passende online tools aan die in de hele Europese Unie 
gemakkelijk toegankelijk zijn.

Voorts zou de rapporteur de vertegenwoordigingen van de Commissie en de informatiekantoren 
van het Europees Parlement in de lidstaten, evenals de informatienetwerken van de Commissie, 
zoals Europe Direct en de Wegwijzerdienst, de permanente taak willen toebedelen om de burgers 
van alle noodzakelijke informatie over het burgerinitiatief te voorzien.

Volgens de rapporteur zou de minimumleeftijd voor ondertekenaars 16 moeten zijn in plaats van 
18. Actief burgerschap, sociale insluiting en solidariteit van jongeren zijn van essentieel belang 
voor het toekomstige Europa. Wettelijk gezien worden jongeren op 18-jarige leeftijd 
meerderjarig. Hoewel het burgerinitiatief geen rechtstreeks effect heeft, kan het de aanzet geven 
tot een trans-Europees debat en een drijvende kracht vormen voor wetgevingsbesluiten. Het 
verbinden van de minimumleeftijd aan nationale vereisten ten aanzien van de stemgerechtigde 
leeftijd zou bovendien ongelijkheid in de hand kunnen werken, vanwege verschillen in nationale 
regels.

AMENDEMENTEN

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
constitutionele zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

  (3 bis) Er moeten doelmatige 
publiciteitscampagnes worden 
georganiseerd om het bewustzijn ten 
aanzien van het burgerinitiatief te 
vergroten, de civiele dialoog te bevorderen 
en een echte Europese publieke ruimte te 
creëren. In dit verband is er een 
belangrijke rol weggelegd voor 
communicatiegerichte activiteiten en 
informatiecampagnes. De Commissie 
moet dan ook overwegen gebruik te 
maken van de bestaande programma's 
voor mobiliteitsbevordering en actief 
burgerschap en van nieuwe 
communicatiemiddelen, zoals sociaal 
netwerken, die het publieke debat 
bevorderen.

Motivering

Doelmatige communicatie over het burgerinitiatief is van essentieel belang. De bestaande 
programma's voor mobiliteitsbevordering (zoals "Een Leven Lang Leren" en "Jeugd in Actie") 
en voor actief burgerschap ("Europa voor de burger"), evenals het Europees Jaar van het 
vrijwilligerswerk 2011 kunnen in dit verband zeer nuttig zijn. 

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) De vertegenwoordigingen van de 
Commissie en de voorlichtingsbureaus 
van het Europees Parlement in de 
lidstaten, evenals de informatienetwerken 
van de Commissie, moeten een 
permanente rol spelen bij het bieden van 
alle noodzakelijke informatie over het 
burgerinitiatief aan de burgers.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 
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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. Om ervoor te 
zorgen dat een burgerinitiatief een belang 
van de Unie vertegenwoordigt, dient dit 
aantal te worden vastgesteld op een vierde
van de lidstaten.

Motivering

Het burgerinitiatief moet openstaan voor de burgers en de drempel voor het steunen van een 
burgerinitiatief mag niet te hoog worden gelegd. Het vereiste minimum van een vierde van de 
lidstaten (d.i. 7 van het huidige aantal van 27 EU-lidstaten) drukt ruim voldoende een 
gemeenschappelijk belang van de Unie uit. Tegelijk is dit in overeenstemming met andere 
verdragsbepalingen, zoals artikel 76 VWEU.

Amendement 4

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. Deze leeftijd dient te 
worden vastgesteld op 16 jaar.

Amendement 5

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 

(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.
Deze website moet uitvoerige uitleg geven 
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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.

over de formele en juridische 
voorwaarden voor een geslaagd initiatief, 
en zou ongetwijfeld dienen als een 
educatief instrument waarmee de burgers 
hun democratische stem kunnen laten 
horen. 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.

Amendement 6

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 
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.

(10) Steunbetuigingen moeten zowel op 
papier als online kunnen worden 
verzameld. Om de procedure echter 
eenvoudiger en toegankelijker te maken 
moet het online verzamelen gestimuleerd 
worden. Systemen voor het online 
verzamelen van steunbetuigingen dienen 
goed beveiligd te zijn zodat onder andere 
de personen kunnen worden 
geïdentificeerd en de gegevens veilig 
kunnen worden opgeslagen. Het 
vertrouwen van de burgers in het systeem 
van het burgerinitiatief zal een van de 
beslissende factoren zijn voor het 
welslagen ervan. Daarom dient de 
Commissie te worden belast met het 
uitwerken van uitvoerige technische 
voorschriften voor systemen voor het 
online verzamelen van steunbetuigingen 
teneinde de procedure gemakkelijker te 
maken. De Commissie moet vrije toegang 
geven tot beveiligingsinstrumenten 
waarmee online handtekeningen kunnen 
worden verzameld zonder de persoonlijke 
levenssfeer te schenden.

Amendement 7
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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.

(13) De Commissie dient vóór de 
inzameling van handtekeningen een 
besluit te nemen over de ontvankelijkheid 
van het voorgestelde initiatief. Zij dient de 
ontvankelijkheid van een initiatief na de 
registratie ervan onverwijld beoordelen.

Amendement 8

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) 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. Bij het online verzamelen van 
handtekening moet naast de technische 
verificatie ook een bijkomende controle 
van de geldigheid van de handtekeningen 
worden verricht. 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.

Amendement 9

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 

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

Motivering

De evaluatie van het succes van het initiatief moet plaatshebben binnen een periode die lang 
genoeg is om het uitvoeringsproces ervan volledig af te ronden en die tegelijk kort genoeg is om 
te verzekeren dat de evaluatie van de mate waarin het initiatief de doelstelling effectief heeft 
bereikt, niet overbodig is geworden.

Amendement 10

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. "organisatiecomité": een groep van ten 
minste zeven burgers van de Unie, ieder 
afkomstig uit een andere lidstaat, die 
verantwoordelijk is voor de voorbereiding 
van een burgerinitiatief en voor de 
indiening ervan bij de Commissie.

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Indien dit wordt aangenomen, 
dienen door de gehele tekst 
dienovereenkomstige wijzigingen te 
worden aangebracht.)

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 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.

1. Het organisatiecomité bestaat uit 
burgers van de Unie die de kiesgerechtigde 
leeftijd voor de Europese verkiezingen 
hebben bereikt, en die momenteel niet 
werkzaam zijn als leden van het Europees 
Parlement.

Motivering

Excluding legal persons from the organising committee will protect the citizens' initiative from 
the possible abuse of existing business organisations, political parties and other organisations 
which are much stronger then a group of citizens and have more possibilities to act on the EU 
level. The citizens´ initiatives should not develop into election campaigns nor should they be 
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used as a tool for such campaigns. Politicians and especially MEPs have other tools to influence 
legislative decisions. It is worth to underline that Members of the European Parliament will have 
a chance to examine each initiative after the communication from the European Commission.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Schrappen

Amendement 13

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 
en ten minste 16 jaar zijn.

Motivering

Het verbinden van de minimumleeftijd aan nationale leeftijdsvereisten ten aanzien van het 
stemrecht zal waarschijnlijk ongelijkheid in de hand werken, aangezien de gerechtigde 
minimumleeftijd om te stemmen in Oostenrijk is vastgesteld op 16 jaar, terwijl dit in alle andere 
lidstaten 18 jaar is. Het is raadzaam de minimale stemgerechtigde leeftijd te verlagen en 
daardoor te harmoniseren, zodat alle burgers gelijkwaardig worden behandeld en jongeren 
worden betrokken bij de Europese beleidsvorming en de civiele dialoog.
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 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 
doelstellingen, de financieringsbronnen en 
de steun.

1. Vóór de ontvangst van een 
ontvankelijkheidsbesluit van de 
Commissie en voordat wordt begonnen 
met het verzamelen van steunbetuigingen, 
is de organisator verplicht om 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 doelstellingen, de 
financieringsbronnen en de steun.

Amendement 15

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.

4. De Commissie weigert registratie van 
voorgestelde burgerinitiatieven die 
duidelijk indruisen tegen de waarden van 
de Unie. De Commissie moet haar 
redenen voor de verwerping van het 
initiatief naar behoren uiteenzetten en 
bekendmaken.

Motivering

Dergelijke transparantie zal ongetwijfeld een educatieve waarde hebben en een proliferatie van 
onontvankelijke of absurde initiatieven voorkomen.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een voorgesteld burgerinitiatief dat is 
geregistreerd, wordt openbaar gemaakt in 

5. Een voorgesteld burgerinitiatief dat is 
geregistreerd, wordt openbaar gemaakt in 
het register. Zodra de registratie is 
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het register. afgerond, beoordeelt de Commissie de 
ontvankelijkheid van het voorgestelde 
burgerinitiatief zoals omschreven in 
artikel 8.

Motivering

Het is niet nodig met de ontvankelijkheidstoets te wachten tot het organisatiecomité een zeker 
aantal handtekeningen heeft verzameld en een verzoek om een ontvankelijkheidsbesluit bij de 
Commissie heeft ingediend. De Commissie moet de ontvankelijkheid van het voorgestelde 
initiatief onmiddellijk na de registratie beoordelen om zo onnodige administratieve druk te 
voorkomen.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Alle geregistreerde initiatieven 
krijgen een referentienummer.
De databank van de Commissie voor de 
opslag van de geregistreerde initiatieven 
moet een wekelijkse indicator bevatten die 
aangeeft in welk stadium een bepaald 
initiatief zich bevindt.

Motivering

Zo blijven de burgers op de hoogte van de stand van zaken van de diverse burgerinitiatieven.

Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De organisator is verantwoordelijk voor 
het verzamelen van de nodige 
steunbetuigingen voor een voorgesteld 
burgerinitiatief dat is geregistreerd 
overeenkomstig artikel 4.

1. De organisator is verantwoordelijk voor 
het verzamelen van de nodige 
steunbetuigingen voor een voorgesteld 
burgerinitiatief dat is geregistreerd 
overeenkomstig artikel 4 en waarover een 
positief ontvankelijkheidsbesluit is 
genomen.
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Amendement 19

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 
steunbetuigingsformulieren die de vereiste 
informatie bevatten overeenkomstig het in 
bijlage III opgenomen voorbeeld. 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.

Motivering

Het is niet de bedoeling om de organisatoren tot een bepaald formulier te beperken maar juist 
om hen de mogelijkheid te bieden hun eigen formulieren te gebruiken, waarin desalniettemin de 
vereiste informatie overeenkomstig het door de Commissie geboden model moet zijn opgenomen. 

Amendement 20

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. Steunbetuigingen worden pas verzameld 
na de datum van de positieve 
ontvankelijkheidsverklaring ten aanzien
van het voorgestelde initiatief en binnen 
een periode van maximaal 12 maanden.

Amendement 21

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 

d) het systeem individuele 
steunbetuigingen kan produceren in een 
vorm die de vereiste informatie bevat 
overeenkomstig het voorbeeld dat is 
opgenomen in bijlage III, teneinde 
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overeenkomstig artikel 9, lid 2, mogelijk te 
maken.

verificatie door de lidstaten 
overeenkomstig artikel 9, lid 2, mogelijk te 
maken.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Teneinde het burgerinitiatief 
gebruikersvriendelijk te houden en geen 
onnodige bezorgdheid over 
gegevensbescherming te wekken, wordt 
geen enkele ondertekenaar verzocht een 
persoonlijk identiteitskaartnummer op te 
geven.

Amendement 23

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 overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure als bedoeld in 
artikel 19, lid 2, technische specificaties 
vast voor de tenuitvoerlegging van lid 4.
De Commissie geeft vrije toegang tot 
beveiligingsinstrumenten waarmee online 
handtekeningen kunnen worden 
verzameld zonder de persoonlijke 
levenssfeer te schenden.

Amendement 24

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 vierde van de lidstaten.



AD\835842NL.doc 15/20 PE445.900v02-00

NL

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 26

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 adres 
houden, zoals vermeld in hun
steunbetuiging.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

1. Nadat het burgerinitiatief is 
geregistreerd, beoordeelt de Commissie 
onverwijld de ontvankelijkheid ervan.

Motivering

Het is niet nodig met de ontvankelijkheidstoets te wachten tot het organisatiecomité een zeker 
aantal handtekeningen heeft verzameld en een verzoek om een ontvankelijkheidsbesluit bij de 
Commissie heeft ingediend. De Commissie moet de ontvankelijkheid van het voorgestelde 
initiatief onmiddellijk na de registratie beoordelen om zo onnodige administratieve druk te 
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voorkomen. 

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De organisator wordt in kennis gesteld 
van het in lid 2 bedoelde besluit, dat ook 
wordt gepubliceerd.

3. De organisator wordt in kennis gesteld 
van het in lid 2 bedoelde besluit, dat ook 
wordt gepubliceerd. Hierin zal worden 
aangegeven welk type rechtshandeling of 
-instrument de Commissie geschikt acht 
voor het bereiken van de doelstellingen 
van het burgerinitiatief, indien dit 
succesvol blijkt.

Motivering

Het is belangrijk voor een organisatiecomité om reeds in een vroeg stadium te weten welk type 
rechtshandeling of -instrument geschikt is voor het bereiken van de doelstellingen van het 
burgerinitiatief, indien dit succesvol is. Daarom moet de Commissie de organisator al in het 
kader van de ontvankelijkheidstoets een eerste, realistische indicatie geven van geschikte 
instrumenten. 

Amendement 29

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,
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.

1. Nadat de nodige steunbetuigingen zijn 
verzameld overeenkomstig de artikelen 5 
en 7, 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.

Amendement 30
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Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 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.

Het organisatiecomité vernietigt alle 
steunbetuigingen die het voor een bepaald 
burgerinitiatief heeft ontvangen, alsmede 
alle kopieën daarvan, uiterlijk een maand 
na de publicatie van de mededeling van de 
Commissie overeenkomstig artikel 11, lid 
2.

Motivering

Het vernietigen van alle steunbetuigingen dient te gebeuren na de publicatie van de mededeling 
van de Commissie. Het organisatiecomité moet de kans krijgen alle ondertekenaars op de hoogte 
te stellen van de mededeling van de Commissie over een bepaald burgerinitiatief. Het is uiterst 
belangrijk voor de hele procedure dat de burgers op de hoogte worden gehouden van het gevolg 
dat wordt gegeven aan het voorstel dat zij steunen.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij de tenuitvoerlegging van artikel 6, 
lid 5, wordt de Commissie bijgestaan door 
een comité.

1. Bij de tenuitvoerlegging van artikel 6, 
lid 5, wordt de Commissie bijgestaan door 
een onafhankelijk comité dat over 
adequate technische kennis beschikt.

Amendement 32

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.

Twee 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.



PE445.900v02-00 18/20 AD\835842NL.doc

NL

Motivering

De herziening moet eerder plaatsvinden. Twee jaar lijkt voldoende om de eerste initiatieven te 
kunnen evalueren.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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;

5. naam, adres en e-mailadres van ieder lid 
van het organisatiecomité;

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – vak 2 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

  4 bis. Financieringsbronnen*:

Motivering

Omwille van de transparantie moeten de financieringsbronnen van ieder burgerinitiatief op het 
steunbetuigingsformulier worden vermeld. Het moet voor alle ondertekenaars duidelijk zijn door 
wie het desbetreffende initiatief wordt gefinancierd.  

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – vak 3 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Geboortedatum*: 4. Geboortedatum*:

Geboorteplaats: Land:

Motivering

Informatie over de geboorteplaats is niet nodig. De rapporteur stelt voor deze te schrappen 
teneinde het formulier te vereenvoudigen.
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Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – vak 3 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Bijlage V

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage schrappen

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

6. Naam, adres en e-mailadres van ieder lid 
van het organisatiecomité.



PE445.900v02-00 20/20 AD\835842NL.doc

NL

PROCEDURE

Titel Burgerinitiatief

Document- en procedurenummers COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074 (COD)

Commissie ten principale AFCO

Advies uitgebracht door
       Datum bekendmaking

CULT
21.4.2010

Rapporteur voor advies
       Datum benoeming

Róża Gräfin von 
Thun und Hohenstein
20.5.2010

Behandeling in de commissie 14.7.2010 27.9.2010

Datum goedkeuring 27.10.2010

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

30
0
0

Bij de eindstemming aanwezige leden Magdi Cristiano Allam, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Malika 
Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia 
Costa, Santiago Fisas Ayxela, Petra Kammerevert, Morten 
Løkkegaard, Marek Henryk Migalski, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, 
Joanna Senyszyn, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, Sabine Verheyen, 
Milan Zver

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervanger(s)

Ivo Belet, Luigi Berlinguer, Nadja Hirsch, Oriol Junqueras Vies, Seán 
Kelly, Timothy Kirkhope, Mitro Repo, Monika Smolková, Rui 
Tavares, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein


