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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 Europese 
Commissie te verzoeken binnen het kader van de haar toegedeelde bevoegdheden een passend 
voorstel daartoe in te dienen."

Het Europees burgerinitiatief introduceert een nieuw concept van transnationale democratie 
en brengt de EU participerende democratie. Via het burgerinitiatief kunnen burgers van de EU 
rechtstreeks een beroep op de Europese Commissie doen om een rechtshandeling te initiëren.
In zekere zin heeft het Verdrag van Lissabon een vierde institutioneel orgaan van de EU ge-
creëerd, nl. één miljoen burgers.

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.

De rapporteurs zijn 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 verhoogt en de 
Europese Unie dichter bij de burgers brengt.

De rapporteurs zijn echter van mening dat er zo pragmatisch mogelijk vorm moet worden 
gegeven aan het burgerinitiatief en dat ingewikkelde administratieve procedures moeten 
worden vermeden. Zij zouden ook graag zien dat zoveel mogelijk burgerinitiatieven 
ontvankelijk worden verklaard. Daartoe moeten de procedurele voorschriften zoveel mogelijk 
worden vergemakkelijkt. Hieronder lichten de rapporteurs hun bedenkingen en 
wijzigingsvoorstellen toe:

Volgens de rapporteurs zou de minimumleeftijd voor het steunen van een initiatief in alle 
lidstaten 16 jaar moeten zijn. Artikel 9 VEU bepaalt dat alle burgers van de Unie gelijke 
aandacht genieten. Actief burgerschap, sociale insluiting en solidariteit van jongeren zijn van 
essentieel belang voor de toekomst van Europa, en verlaging van de leeftijdsgrens zou 
bijdragen aan een grotere mate van bewustwording van Europese zaken onder jongeren.  
Bovendien is het burgerinitiatief geen besluitvormingsinstrument, maar slechts een 
agendabepalend initiatief, en het steunen van een initiatief is heel iets anders dan het 
uitbrengen van een stem. Verder zou de koppeling van de minimumleeftijd aan nationale 
vereisten ten aanzien van de stemgerechtigde leeftijd ongelijkheid in de hand werken 
vanwege verschillen in nationale regels. Daarom geven de rapporteurs de voorkeur aan de 
leeftijd van 16 jaar die in alle lidstaten geldt.
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Met betrekking tot de omvang van de te verzamelen steunbetuigingen zijn de rapporteurs 
van mening dat kan worden volstaan met het verzamelen van handtekeningen in een vierde 
van de lidstaten in plaats van een derde, aangezien in elke lidstaat waar handtekeningen 
worden verzameld veel tijd en middelen nodig zijn voor administratie en vertaling. Aangezien 
de rapporteurs het risico willen voorkomen dat initiatieven mislukken door het niet in acht 
nemen van termijnen of gebrek aan financiële steun, stellen zij voor dat een vierde van de 
lidstaten voldoende is, omdat dit nog altijd een groot gedeelte van de EU omvat.

Gezien het feit dat de Commissie in haar voorstel heeft verzocht om een periode van twee 
maanden om na te gaan of een initiatief ontvankelijk is, lijkt de termijn voor het verzamelen 
van handtekeningen te kort. De rapporteurs stellen voor de termijn voor het verzamelen van 
handtekeningen te verlengen tot vier jaar om ervoor te zorgen dat ook bij initiatieven zonder 
financiële steun de kans aanwezig is om één miljoen handtekeningen te bereiken.

Ten aanzien van de ontvankelijkheid zijn de rapporteurs van mening dat er geen noodzaak is 
om 300.000 handtekeningen te verzamelen voordat de ontvankelijkheid door de Commissie 
wordt getoetst. De rapporteurs zijn er vast van overtuigd dat 5.000 handtekeningen voldoende 
moeten zijn en dat de ondertekenaars niet uit meer dan één lidstaat afkomstig hoeven te zijn.
Tijd en middelen zijn nodig om te beginnen met het verzamelen van handtekeningen in 
meerdere lidstaten en voordat bekend is of een initiatief als ontvankelijk wordt beschouwd, is 
het niet nodig om het proces in meer dan één lidstaat op te starten. Om als filter voor niet 
serieuze initiatieven te dienen, gaan de rapporteurs er evenwel van uit dat de gevraagde 5.000 
handtekeningen binnen 6 maanden worden verzameld; door deze termijn te stellen, is het 
mogelijk initiatieven te elimineren die geregistreerd zijn, maar nooit het voorgeschreven 
aantal handtekeningen halen.

De rapporteurs stellen verder voor dat de Commissie binnen één maand in plaats van twee 
maanden de ontvankelijkheid van een initiatief onderzoekt, zodat het momentum voor het 
verzamelen van handtekeningen niet verloren gaat.

De rapporteurs zijn ook van mening dat voorstellen die duidelijk of latent in strijd zijn met 
de waarden van de Europese Unie als niet-ontvankelijk moeten worden beschouwd.

Met betrekking tot het online verzamelen van handtekeningen stellen de rapporteurs voor 
dat de Commissie een centrale website opzet onder de naam "citizensinitiative.eu" waar alle 
initiatieven worden geregistreerd en door de burgers kunnen worden gevonden en 
ondertekend. Deze oplossing is om verschillende redenen bijzonder wenselijk.

In de eerste plaats uit het oogpunt van gegevensbescherming, i.e. als de Commissie een 
centrale website opzet en beheert, zou de inachtneming van de voorschriften en regelingen 
inzake gegevensbescherming gewaarborgd zijn. De rapporteurs zijn er vast van overtuigd dat 
van de organisatoren van een burgerinitiatief niet kan worden verwacht dat zij een systeem 
voor het online verzamelen van handtekeningen opzetten en beheren dat aan alle relevante 
voorschriften op het gebied van gegevensbescherming voldoet.

Door elke organisator zijn/haar eigen website te laten opzetten, zou het verzamelen van 
handtekeningen bovendien niet uniform zijn uit het oogpunt van gegevensbescherming.
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In de tweede plaats zou het voorstel van de Commissie ook problematisch zijn, aangezien het 
een extra last zou betekenen, niet alleen voor de organisatoren, maar ook voor de lidstaten, 
omdat zij moeten verifiëren of de systemen voor het online verzamelen van handtekeningen 
in overeenstemming zijn met de voorschriften van de Commissie en tevens een certificaat 
moeten afgeven waarin wordt bevestigd dat elke website aan de voorschriften voldoet.

In de derde plaats zou de beschikbaarheid van alle burgerinitiatieven op één website de 
toegankelijkheid van de initiatieven aanzienlijk vergemakkelijken, aangezien geïnteresseerde 
burgers alle initiatieven snel en zonder problemen kunnen vinden en ondertekenen en het 
verloop ervan kunnen volgen.

De rapporteurs zijn dan ook van mening dat de Commissie een centrale website moet opzetten 
waarbij zij de ter zake bevoegde autoriteiten van de lidstaten moet inschakelen om te 
beslissen welke gegevens zij nodig hebben om later de identiteit van de ondertekenaars vast te 
stellen en te verifiëren. De website moet zodanig worden opgezet dat de ondertekenaar bij het 
online ondertekenen van een initiatief eerst wordt gevraagd naar zijn/haar nationaliteit en 
vervolgens moeten alleen de vakken worden ingevuld die door de bevoegde autoriteiten 
worden vereist. De reden voor deze oplossing is dat verschillende lidstaten uiteenlopende 
soorten identificatienummers kennen en verschillende gegevens nodig hebben om de identiteit 
van de ondertekenaars te verifiëren.

AMENDEMENTEN

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie constitutionele zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Amendement 1

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, om de 
burgerparticipatie aan te moedigen en de 
Unie toegankelijker te maken.

Amendement 2
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Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Het is van belang dat er 
voorlichtingscampagnes worden 
georganiseerd over burgerinitiatieven , 
om het besef onder de burgers op te 
voeren en nauwkeurige gegevens te 
verschaffen over dit nieuwe instrument. 
De Commissie en het Europees Parlement 
moeten de burgers op verzoek via hun 
vertegenwoordigingen en kantoren in de 
lidstaten gegevens en niet-officieel advies 
verstrekken over burgerinitiatieven , met 
name ten aanzien van de 
ontvankelijkheidsnormen, de waarden en 
bevoegdheden van de Unie en de 
Europese Verdragen. In iedere officiële 
taal van de Unie moet een handleiding 
burgerinitiatieven worden opgesteld en 
online beschikbaar gemaakt.

Toelichting

Om valse verwachtingen en misverstanden over de aard en omvang van de EBI te voorkomen 
krijgen voorlichtingscampagnes wezenlijke betekenis. Via dit amendement wordt gestreefd 
naar bewustmaking en nauwkeurige voorlichting van de burgers over dit nieuwe instrument.

Amendement 3

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. Om ervoor te 
zorgen dat een burgerinitiatief een belang 
van de Unie vertegenwoordigt, dient dit 
aantal te worden vastgesteld op een vijfde
van de lidstaten.
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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.

Toelichting

Artikel 9 VEU bepaalt dat alle burgers van de Unie gelijke aandacht genieten. Actief 
burgerschap, sociale insluiting en solidariteit van jongeren zijn van essentieel belang voor de 
toekomst van Europa. Bovendien is het steunen van een initiatief heel iets anders dan het 
uitbrengen van een stem, om welke reden het wenselijk is er ook jongeren bij te betrekken. 
Verder zou de koppeling van de minimumleeftijd aan nationale vereisten ten aanzien van de 
stemgerechtigde leeftijd ongelijkheid in de hand werken vanwege verschillen in nationale 
regels.

Amendement 5

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) die 
afkomstig zijn uit een vijfde van de 
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 
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aanwijzen die gedurende de hele 
procedure dienen als verbinding tussen 
het comité en de instellingen van de Unie.

Toelichting

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 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7ter) Het is belangrijk jongeren erbij te 
betrekken en hen aan te moedigen deel te 
nemen aan burgerinitiatieven. 

Toelichting

In het voorstel zijn de lidstaten verantwoordelijk voor het controleren van handtekeningen. 
Om jongeren erbij te halen, moeten wij streven naar het opzetten van een stelsel voor het 
controleren van handtekeningen op EU-dekkend niveau om te zorgen voor een gezamenlijke 
minimumleeftijd.

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 

(8) Met het oog op de coherentie en de 
transparantie van voorgestelde 
burgerinitiatieven en ter voorkoming van 
de verzameling van handtekeningen voor 
een voorstel dat niet tot het 
toepassingsgebied van onderhavige 
verordening behoort, dient het verplicht te 
zijn dergelijke initiatieven op een door de 
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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.

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 en 
de Commissie dient de registratie van 
initiatieven die duidelijk strijdig zijn met 
de waarden van de Unie, zoals 
gedefinieerd in artikel 2 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie, te 
weigeren. Registratie is een 
administratieve procedure om de 
initiatieven uit te kiezen die tot het 
toepassingsgebied van onderhavige 
verordening behoren; Weigering van 
registratie mag 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 zij dient derhalve verplicht te zijn de 
organisatoren van een initiatief op de 
hoogte te stellen van de redenen van de 
weigering een initiatief te registreren 
alsook van de rechtsmiddelen die hen in 
dat geval ter beschikking staan. De 
Commissie moet duidelijk 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 officieel 
besluit inhoudt over bevoegdheidsvragen.

Toelichting

Dit betreft de afschaffing van de ontvankelijkheidscontrole. De Commissie controleert slechts 
of een bepaald initiatief een burgerinitiatief in de zin van de verordening is. Vervolgens moet 
het initiatief worden geregistreerd en er kan niet worden voorkomen dat de organisatoren 
handtekeningen verzamelen. 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 en geen officieel besluit over 
bevoegdheidsvragen.
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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 
van burgers bij de organisatoren worden 
ingediend.  

Toelichting

Het amendement op overweging 9 bekrachtigt het standpunt dat de registratie alleen gericht 
is op het besluit of er al dan niet een Europees burgerinitiatief ter tafel ligt. 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 
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) Om moderne techniek in positieve zin 
in te zetten als instrument van 
participerende democratie, moeten 
steunbetuigingen zowel online als op 
papier kunnen worden verzameld. 
Systemen voor het online verzamelen van 
steunbetuigingen dienen goed beveiligd te 
zijn zodat onder andere de personen het 
recht hebben hun handtekening te 
plaatsen en zulks slechts één enkele keer 
doen, en de gegevens veilig kunnen 
worden opgeslagen. De gedetailleerde 
technische voorschriften moeten op 
deskundigenniveau worden geformuleerd 
en regelmatig aangepast aan de 
technische ontwikkeling. Daarom dient de 
bevoegdheid om uitvoerige technische 
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voorschriften voor systemen voor het 
online verzamelen van steunbetuigingen 
vast te stellen, worden gedelegeerd aan de 
Commissie.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) De steunbetuigingen moeten op 
een burgervriendelijke wijze worden 
verzameld, met de nodige waarborgen 
voor gegevensbescherming. Tegelijkertijd 
mag dit geen excessieve belasting voor de 
organisatoren met zich meebrengen.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De lidstaten dienen na te gaan of 
deze onlinesystemen voldoen aan de 
voorschriften van de verordening.

Schrappen

Toelichting

Aangezien de Commissie een centrale website moet opzetten en beheren, hoeven de lidstaten 
niet meer na te gaan of een en ander aan de voorschriften voldoet.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Er dient een termijn te worden (12) Er dient een termijn te worden 
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vastgesteld voor het verzamelen van 
steunbetuigingen voor een burgerinitiatief. 
Om ervoor te zorgen dat burgerinitiatieven 
relevant blijven en tegelijkertijd rekening 
te houden met het feit dat het niet 
eenvoudig is steunbetuigingen in de gehele 
Unie te verzamelen, dient deze termijn te 
worden vastgesteld op 12 maanden na de 
registratie van het voorgestelde initiatief.

vastgesteld voor het verzamelen van 
steunbetuigingen voor een burgerinitiatief. 
Om ervoor te zorgen dat burgerinitiatieven 
relevant blijven en tegelijkertijd rekening 
te houden met het feit dat het niet 
eenvoudig is steunbetuigingen in de gehele 
Unie te verzamelen, dient deze termijn te 
worden vastgesteld op 24 maanden na de 
registratie van het voorgestelde initiatief.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12bis) Het is van doorslaggevende 
betekenis dat de doorzichtigheid tijdens 
het hele proces gehandhaafd blijft. 
Ontvangen financiële of politieke steun 
moet daarom in de steunbetuiging in 
verband met ieder burgerinitiatief worden 
vermeld. Financiering door politieke 
partijen en Europese politieke partijen 
mag niet worden toegestaan.

Amendement 14

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 voor het 
voorgestelde initiatief zijn verzameld van 
ondertekenaars uit ten minste drie 
lidstaten.

Schrappen
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Amendement 15

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.

(14) Binnen één maand 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. De Commissie kan het 
Europees Parlement raadplegen over het 
belang en de relevantie van het 
voorgestelde burgerinitiatief, alvorens te 
beginnen met het opstellen van de op het 
initiatief gebaseerde 
ontwerpwetgevingstekst. 

Toelichting

De Commissie dient de ontvankelijkheid van een initiatief binnen één maand in plaats van 
twee maanden te onderzoeken, zodat het momentum voor het verzamelen van handtekeningen 
niet verloren gaat.

Amendement 16

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 

(15) Daar een bevoegde kiesautoriteit van 
de Unie ontbreekt, moet worden bepaald 
dat elke lidstaat, indien voor een 
burgerinitiatief de nodige steunbetuigingen 
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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.

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.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Het is van grootste belang dat de 
organisatoren van een burgerinitiatief een 
verklaring verstrekken van de financiële 
middelen die gebruikt zijn om het 
initiatief te steunen en te bevorderen, om 
te zorgen voor volledige doorzichtigheid. 

Amendement 18

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 binnen drie maanden te 
behandelen en haar conclusies over het 
initiatief te formuleren en aan te geven 
welke actie zij wil ondernemen.

Toelichting

Om te zorgen voor een hoog niveau van burgerparticipatie en om dit vast te houden, is het 
van wezenlijk belang dat kan worden gerekend op een snelle procedure. Daarom moet de 
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Europese Commissie in staat zijn haar eigen conclusies over het initiatief en de maatregelen 
die zij overweegt binnen drie maanden volledig te formuleren.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17bis) Het Europees Parlement kan alle 
noodzakelijke maatregelen nemen die 
binnen zijn bevoegdheden vallen om 
ervoor te zorgen dat de stem van de 
burgers gehoord wordt.

Amendement 20

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 

(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 bij het op papier 
verzamelen 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. Bij het online 
verzamelen dient de Commissie als voor 
de verwerking verantwoordelijke alle 
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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 
en het recht van de betrokkene op toegang 
tot zijn persoonsgegevens en op correctie 
en uitwissing ervan.

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

Toelichting

De Commissie dient een centrale website op te zetten om de bescherming van 
persoonsgegevens bij het online verzamelen te waarborgen. Alle initiatieven moeten op de 
website worden geregistreerd en ze moeten daar ondertekend kunnen worden. Anders worden 
de organisatoren extra belast.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 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;

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 3 
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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.

Amendement 23

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. De organisatoren vormen een 
burgercomité en zijn afkomstig uit ten 
minste een vijfde van de lidstaten. 
Organisatoren moeten burgers van de 
Unie en ten minste 16 jaar oud zijn.

Amendement 24

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

Toelichting

Alleen natuurlijke personen moeten organisator van een burgerinitiatief zijn om te voorkomen 
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dat bestaande zakelijke organisaties, politieke partijen enz. kunnen worden misbruikt.

Amendement 25

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.

Toelichting

Artikel 9 VEU bepaalt dat alle burgers van de Unie gelijke aandacht genieten. Actief 
burgerschap, sociale insluiting en solidariteit van jongeren zijn van essentieel belang voor de 
toekomst van Europa. Bovendien is het steunen van een initiatief heel iets anders dan het 
uitbrengen van een stem, om welke reden het wenselijk is er ook jongeren bij te betrekken. 
Verder zou de koppeling van de minimumleeftijd aan nationale vereisten ten aanzien van de 
stemgerechtigde leeftijd ongelijkheid in de hand werken vanwege verschillen in nationale 
regels.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – titel 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Registratie van een voorgesteld 
burgerinitiatief

Registratie en ontvankelijkheid van een 
voorgesteld burgerinitiatief

Amendement 27

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 

2. De Commissie neemt binnen één 
maand na ontvangst van het in lid 1 
bedoelde verzoek tot registratie een besluit 
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onmiddellijk onder een uniek 
registratienummer en stuurt zij de 
organisator een bevestiging.

over de ontvankelijkheid. Het voorgestelde 
burgerinitiatief wordt als ontvankelijk 
beschouwd en derhalve geregistreerd 
indien het voldoet aan de volgende 
voorwaarden:

- het kan redelijkerwijs niet als misplaatst 
worden beschouwd omdat het beledigend 
of onzinnig is;
- het druist niet in tegen de waarden van 
de Unie;
- het heeft betrekking op een 
aangelegenheid waarvoor een 
rechtshandeling van de Unie kan worden 
vastgesteld ter uitvoering van de 
Verdragen; en
- het valt binnen het kader van de 
bevoegdheden van de Commissie om een 
voorstel in te dienen.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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 

4. De Commissie weigert registratie van 
voorgestelde burgerinitiatieven die 
duidelijk indruisen tegen de waarden van 
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de Unie. de Unie, als omschreven in artikel 2 van 
het Verdrag betreffende de Europese 
Unie. Afwijzende besluiten van de 
Commissie moeten met redenen zijn 
omkleed en openbaar worden gemaakt op 
de website die de Commissie voor dit doel 
opent.

Toelichting

Een dergelijke transparantie zal zeker een pedagogisch effect hebben en zal voorkomen dat 
allerlei niet-ontvankelijke of ongerijmde initiatieven worden voorgesteld.

Amendement 30

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 
het register.

5. De organisatoren van het voorgestelde
burgerinitiatief worden in kennis gesteld 
van het besluit over de ontvankelijkheid 
dat openbaar wordt gemaakt in het register 
en ook wordt gepubliceerd op de door de 
Commissie beschikbaar gestelde website.

Het bevat eveneens een aanwijzing met 
betrekking tot de rechtshandeling of de 
maatregelen die naar de mening van de 
Commissie moeten worden genomen 
wanneer voor het burgerinitiatief in 
kwestie één miljoen handtekeningen zijn 
verzameld. De Commissie kan deze 
aanwijzing altijd wijzigen op het moment 
dat zij besluit een burgerinitiatief al dan 
niet door te zetten.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5bis. De Commissie stelt de organisator in 
kennis van de motieven waarom zij een 
voorgesteld burgerinitiatief afwijst.

Amendement 32

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 en 
ontvankelijk verklaard overeenkomstig 
artikel 4.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De organisator legt aan de bevoegde 
instanties eveneens een verklaring voor 
van alle financiële steun die gedurende de 
hele verzameling van steunbetuigingen 
eventueel is ontvangen van 
belangengroepen of vertegenwoordigers 
van belangengroepen, ter waarborging 
van volledige doorzichtigheid voor de 
gehele duur van het burgerinitiatief.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4 
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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 24 maanden na de datum van 
registratie van het voorgestelde initiatief.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer steunbetuigingen elektronisch 
worden verzameld, worden de gegevens 
die via het onlinesysteem worden 
verzameld, opgeslagen op het grondgebied 
van een lidstaat. Het model voor het 
steunbetuigingsformulier kan worden 
aangepast voor elektronisch gebruik.

1. Wanneer steunbetuigingen elektronisch 
worden verzameld, worden de gegevens 
die via het onlinesysteem worden 
verzameld, door de Commissie of het 
Europees Parlement centraal opgeslagen. 
Het model voor het 
steunbetuigingsformulier kan worden 
aangepast voor elektronisch gebruik.

Toelichting

De Commissie dient een centrale website op te zetten om de bescherming van 
persoonsgegevens te waarborgen. Alle initiatieven moeten op de website worden 
geregistreerd en ze moeten daar ondertekend kunnen worden. Anders worden de 
organisatoren extra belast.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De controle, bewaring en 
vernietiging van gegevens die bij het 
online verzamelen van handtekeningen 
zijn vermeld moeten beantwoorden aan de 
voorschriften van de Unie inzake de 
gegevensbescherming en de eerbiediging 
van het privéleven.
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Toelichting

De gegevens die door ondertekenaars worden vermeld zijn persoonsgegevens die absoluut 
tegen misbruik beschermd moeten worden.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer het systeem voldoet aan de 
bepalingen van lid 4, geeft de bevoegde 
instantie binnen een maand een 
certificaat af volgens het model dat is 
opgenomen in bijlage IV. Totdat de in lid 
5 bedoelde technische specificaties zijn 
vastgesteld, beoordeelt de bevoegde 
instantie aan de hand van de relevante 
nationale technische specificaties of het 
onlinesysteem voor het verzamelen van 
steunbetuigingen voldoet aan de 
voorschriften van lid 4.

Schrappen

De lidstaten erkennen de certificaten die 
worden afgegeven door de bevoegde 
instanties van andere lidstaten.

Toelichting

Aangezien de Commissie een centrale website moet opzetten en beheren, hoeven de lidstaten 
niet meer na te gaan of een en ander aan de voorschriften voldoet.

Amendement 38

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

alleen natuurlijke personen online een 
steunbetuiging kunnen indienen;

a. alleen natuurlijke personen die het recht 
hebben een handtekening te plaatsen 
online een steunbetuiging kunnen indienen;
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Amendement 39

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 40

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 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
stelt de Commissie op grond van een 
evaluatie die wordt uitgevoerd in overleg 
met de Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure als bedoeld in 
artikel 19, lid 2, technische specificaties 
vast voor de tenuitvoerlegging van lid 4.
Deze evaluatie wordt net als de voorstellen
voorgelegd aan het Europees Parlement.

Amendement 41

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.
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Amendement 42

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

Amendement 43

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.

Een ondertekenaar die geen staatsburger 
is van de lidstaat waar hij permanent 
verblijft, kan ervoor kiezen beschouwd te 
worden als afkomstig uit de lidstaat waar 
hij permanent verblijft of van de lidstaat 
waarvan hij het staatsburgerschap bezit.
Een ondertekenaar die zijn vaste 
verblijfplaats heeft in een derde land 
wordt beschouwd als afkomstig uit de 
lidstaat waarvan hij het staatsburgerschap 
bezit.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 Schrappen
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Besluit over de ontvankelijkheid van een 
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 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
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.

Toelichting

Bedoeld om registratie en ontvankelijkheid in één stap te beperken. Artikel 8 is dus onnodig 
daar in artikel 4 registratie en ontvankelijkheid worden behandeld.

Amendement 45

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 

1. Nadat de nodige steunbetuigingen zijn 
verzameld overeenkomstig de artikelen 5 
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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.

en 7, en mits de Commissie 
overeenkomstig artikel […] 4 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.

Amendement 46

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 organisator dient de steunbetuigingen in 
bij de lidstaat waar de ondertekenaars hun 
vaste verblijfplaats hebben.

Een ondertekenaar die geen staatsburger 
is van de lidstaat waar hij permanent 
verblijft, kan ervoor kiezen beschouwd te 
worden als afkomstig uit de lidstaat waar 
hij permanent verblijft of van de lidstaat 
waarvan hij het staatsburgerschap bezit.
Als ondertekenaars hun vaste 
verblijfplaats hebben in een derde land, 
dient de organisator de steunbetuigingen 
in bij de lidstaat waarvan zij het 
staatsburgerschap bezitten.

Amendement 47

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 
steekproeven en verstrekt zij de organisator 
een certificaat volgens het model van 
bijlage VII, waarin het aantal geldige 
steunbetuigingen voor die lidstaat staat 
vermeld. Het percentage ongeldige 
handtekeningen wordt afgeleid van het 
totale aantal steunbetuigingen. Een 
certificaat wordt uitsluitend verstrekt als 
het resterende aantal steunbetuigingen 
groter is dan één miljoen.

Toelichting

Dit artikel beoogt versnelling van de controle. Als voor een EBI bij voorbeeld 1,5 miljoen 
handtekeningen worden opgehaald kan de controlerende instantie bij wijze van steekproef 
5.000 exemplaren controleren. Indien blijkt dat er van deze 5.000 500 vals, onvolledig of niet-
controleerbaar zijn (d.w.z. 10%) kan dit worden geëxtrapoleerd naar de hele verzameling 
handtekeningen met als resultaat dat vermoedelijk 10% van de 1,5 miljoen vals zijn. Voorts 
biedt een dergelijk system van steekproefsgewijze controles weerwoord aan de stelling van de 
Commissie dat voor een grondige controle van de geldigheid van handtekeningen een ID-
nummer vereist is.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a. zij publiceert het burgerinitiatief 
onverwijld op haar website;

a. zij publiceert het burgerinitiatief in alle 
officiële talen van de Unie onverwijld op 
haar website;

Toelichting

Alle EU-burgers moeten in staat zijn de inhoud van het voorgestelde burgerinitiatief te 
begrijpen om het, nadat de Commissie het heeft goedgekeurd, te kunnen steunen. Dit kan 
uitsluitend worden verwezenlijkt als de initiatieven, na publicatie op de website van de 
Europese Commissie worden vertaald in alle officiële talen van de Europese Unie . 

Amendement 49
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Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 behandelt het burgerinitiatief en deelt 
binnen drie maanden in een mededeling 
haar conclusies over het initiatief mee, 
alsook het noodzakelijke voorstel ter zake 
indien de burgers hebben aangegeven dat 
een rechtshandeling vereist is. Indien de 
Commissie besluit alternatieve of geen 
maatregelen te nemen, maakt zij de 
redenen van haar besluit in een 
mededeling bekend.

Toelichting

Om de Commissie in hogere mate verplichten vervolgmaatregelen te nemen naar aanleiding 
van burgerinitiatieven. Om te zorgen voor een hoog niveau van burgerparticipatie en om dit 
vast te houden, is het van wezenlijk belang dat kan worden gerekend op een snelle procedure. 
Daarom moet de Europese Commissie in staat zijn haar eigen conclusies over het initiatief en 
de maatregelen die zij overweegt binnen drie maanden volledig te formuleren.

Amendement 50

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, punt b), 
bedoelde mededeling, die eveneens wordt 
gepubliceerd.

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

Toelichting

Om de Commissie in hogere mate verplichten vervolgmaatregelen te nemen naar aanleiding 
van burgerinitiatieven.
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Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie brengt aan het 
Europees Parlement en de Raad ieder 
jaar verslag uit over de tenuitvoerlegging 
van burgerinitiatieven, en zij vermeldt 
o.m. het aantal ingediende 
burgerinitiatieven, de ontvankelijkheid 
daarvan en de vervolgmaatregelen die zij 
naar aanleiding van ieder initiatief heeft 
genomen.

Toelichting

Om de Commissie in hogere mate verplichten vervolgmaatregelen te nemen naar aanleiding 
van burgerinitiatieven.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Als voor een burgerinitiatief één 
miljoen steunbetuigingen zijn verzameld 
kan de het Europees Parlement de 
Commissie op ieder moment verzoeken toe 
te lichten welke maatregelen zij al dan 
niet denkt te nemen en om welke redenen. 
In het kader van de uitoefening van zijn 
bevoegdheden kan het Europees 
Parlement op ieder moment de 
organisatoren horen of een resolutie 
aannemen. De organisatoren kunnen bij 
het Europees Parlement ter zake eveneens 
een verzoekschrift indienen, indien is 
voldaan aan de normen hiervoor.
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Toelichting

Om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de burgers en om frustratie te voorkomen is 
het van belang dat het Europees Parlement andere alternatieven biedt en het debat aangaat 
om het besluit van de Commissie toe te lichten.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b. het niet-voldoen aan de vereisten voor 
onlinesystemen voor het verzamelen van 
steunbetuigingen;

Schrappen

Toelichting

De rapporteurs steunen het idee van één centrale website van de Commissie in plaats van 
door elke organisator opgezette websites; aldus wordt altijd aan de voorschriften op het 
gebied van gegevensbescherming voldaan.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 wijzigingen van 
de bijlagen bij deze verordening 
vaststellen, met uitzondering van de 
bijlagen II en III.

Toelichting

Deze twee bijlagen bevatten bepalingen die een behandeling door het Europees Parlement 
noodzakelijk maken. Zij moeten dan ook buiten de gedelegeerde handelingen en comitologie 
worden gehouden. 

Amendement 55
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Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien zowel het Europees Parlement als 
de Raad de Commissie heeft meegedeeld 
voornemens te zijn geen bezwaar aan te 
tekenen, kan de gedelegeerde handeling 
vóór het verstrijken van de termijn worden 
gepubliceerd in het Publicatieblad van de 
Europese Unie en in werking treden.

Indien zowel het Europees Parlement als 
de Raad de Commissie heeft meegedeeld 
voornemens te zijn geen bezwaar aan te 
tekenen, moet de gedelegeerde handeling 
vóór het verstrijken van de termijn worden 
gepubliceerd in het Publicatieblad van de 
Europese Unie en in werking treden.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt de andere lidstaten 
daarvan in kennis.

De Commissie stelt de andere lidstaten en 
het Europees Parlement daarvan in 
kennis.

Amendement 57

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.
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Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. de rechtsgrondslag in de Verdragen op 
basis waarvan de Commissie kan 
optreden;

Schrappen

Toelichting

Het is niet realistisch van burgers die een initiatief organiseren te verwachten dat zij de 
rechtsgrondslag in de Verdragen kennen op basis waarvan de Commissie kan optreden. De 
Commissie moet een initiatief onderzoeken en nagaan of het verenigbaar is met de Verdragen 
en vervolgens de organisatoren met opgave van redenen meedelen of het ontvankelijk is en 
haar antwoord openbaar maken.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De 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 de 
organisator;

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – vak 2 – punt 5 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5bis. Financiële en politieke steun die is 
ontvangen met betrekking tot het 
voorgestelde burgerinitiatief*:

Amendement 61Voorstel voor een verordening
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Bijlage III – Vak 3

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE IV
Certificaat ter bevestiging van het feit dat 
het systeem voor het online verzamelen 

van steunbetuigingen in overeenstemming 
is met Verordening xxxx/xxxx

[….]  (naam van de bevoegde instantie) 

Schrappen

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vak 3: (in te vullen door de ondertekenaar) Vak 3: (in te vullen door de ondertekenaar)

1. Naam van ondergetekende: 1. Naam van ondergetekende:
Voornaam*.........Achternaam*: Voornaam*.........Achternaam*:
2. Adres:
Straat:
Postcode: Plaats*:
Land*:

2. Adres:
Straat:
Postcode: Plaats*:
Land*:

3. E-mailadres: 3. E-mailadres:
4. Geboortedatum en -plaats*: 4. Geboortedatum en -plaats*:
Geboorteplaats: Plaats en land: Geboorteplaats: Plaats en land:
5. Nationaliteit*: 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*.

6. 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* ♦: ………..

Datum en handtekening van de 
ondertekenaar* ♦: ………..
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van […] (lidstaat),  verklaart hierbij dat 
het systeem voor het online verzamelen 
van steunbetuigingen […] (internetadres) 
dat is gebruikt voor het elektronisch 
verzamelen van steunbetuigingen voor het 
burgerinitiatief met het registratienummer 
[…]  voldoet aan de desbetreffende 
bepalingen van Verordening xxxx/xxxx.
Datum, handtekening en officieel stempel 
van de bevoegde instantie:

Toelichting

Het voorstel van de Commissie dat elke organisator zijn/haar eigen website dient op te zetten, 
zou een extra last betekenen, niet alleen voor de organisatoren, maar ook voor de lidstaten, 
omdat zij moeten verifiëren of de systemen voor het online verzamelen van handtekeningen in 
overeenstemming zijn met de voorschriften van de Commissie en tevens een certificaat moeten 
afgeven waarin wordt bevestigd dat elke website aan de voorschriften voldoet. Om deze last 
te voorkomen, zijn de rapporteurs van mening dat de Commissie een centrale website dient op 
te zetten om alle initiatieven op te slaan.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Formulier voor het indienen van 
steunbetuigingen bij de bevoegde nationale 
instantie

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*;

1. Naam, adres en e-mailadres van de 
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]*:

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 

7. Bijlagen*:
(Voeg alle steunbetuigingen bij)
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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*:

8. Datum en handtekening van de 
organisator*:

*: verplichte velden *: verplichte velden

Toelichting

Sommige EU-lidstaten geven geen identiteitskaarten voor hun burgers af, daarom is het 
gebruik van het burgerschap geschikter. Aangezien de Commissie een centrale website moet 
opzetten en beheren, hoeven de lidstaten niet meer na te gaan of een en ander aan de 
voorschriften voldoet.

Amendement 64

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 de 
organisator.
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