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Amendement 1
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ontwerpresolutie
Visum 8

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien het verslag van de Commissie 
van 1 april 2015 over het Europees 
burgerinitiatief,

— gezien het verslag van de Commissie 
van 31 maart 2015 over het Europees 
burgerinitiatief,

Or. de

Amendement 2
Andrej Plenković

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het Europees 
burgerinitiatief een buitengewoon en 
vernieuwend hulpmiddel van participatieve
democratie in de Europese Unie is, 
waarvan het potentieel volledig moet 
worden uitgebuit en dat nog moet worden 
verbeterd teneinde tot de beste resultaten te 
komen;

A. overwegende dat de versterking van de 
democratische legitimiteit van de 
instellingen een van de belangrijkste 
doelstellingen van de Europese Unie moet 
zijn; overwegende dat het Europees 
burgerinitiatief een buitengewoon en 
vernieuwend hulpmiddel van participatieve 
democratie in de Europese Unie is, 
waarvan het potentieel volledig moet 
worden uitgebuit en dat nog moet worden 
verbeterd teneinde tot de beste resultaten te 
komen;

Or. fr

Amendement 3
Charles Goerens, Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Ontwerpresolutie
Overweging A
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Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het Europees 
burgerinitiatief een buitengewoon en 
vernieuwend hulpmiddel van 
participatieve democratie in de Europese 
Unie is, waarvan het potentieel volledig 
moet worden uitgebuit en dat nog moet 
worden verbeterd teneinde tot de beste 
resultaten te komen;

A. overwegende dat het Europees 
burgerinitiatief een uniek en vernieuwend 
agendabepalend hulpmiddel in de 
Europese Unie is, waarvan het potentieel 
volledig moet worden uitgebuit en dat nog 
moet worden verbeterd teneinde tot de 
beste resultaten te komen;

Or. en

Amendement 4
Kazimierz Michał Ujazdowski

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het Europees 
burgerinitiatief een buitengewoon en 
vernieuwend hulpmiddel van participatieve 
democratie in de Europese Unie is, 
waarvan het potentieel volledig moet 
worden uitgebuit en dat nog moet worden 
verbeterd teneinde tot de beste resultaten te 
komen;

A. overwegende dat het Europees 
burgerinitiatief een nieuw politiek 
burgerrecht is dat een buitengewoon en 
vernieuwend hulpmiddel van participatieve 
democratie in de Europese Unie vormt, 
waarvan het potentieel volledig moet 
worden uitgebuit en dat nog moet worden 
verbeterd teneinde tot de beste resultaten te 
komen;

Or. pl

Amendement 5
Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het Europees 
burgerinitiatief een buitengewoon en 

A. overwegende dat het Europees 
burgerinitiatief een buitengewoon en 
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vernieuwend hulpmiddel van participatieve 
democratie in de Europese Unie is, 
waarvan het potentieel volledig moet 
worden uitgebuit en dat nog moet worden 
verbeterd teneinde tot de beste resultaten te 
komen;

vernieuwend hulpmiddel van participatieve 
democratie in de Europese Unie is, 
waarvan het potentieel hoe dan ook
volledig moet worden uitgebuit en dat nog 
moet worden verbeterd teneinde tot de 
beste resultaten te komen;

Or. it

Amendement 6
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het Europees 
burgerinitiatief een buitengewoon en 
vernieuwend hulpmiddel van participatieve 
democratie in de Europese Unie is, 
waarvan het potentieel volledig moet 
worden uitgebuit en dat nog moet worden 
verbeterd teneinde tot de beste resultaten 
te komen;

A. overwegende dat het Europees 
burgerinitiatief een buitengewoon en 
vernieuwend hulpmiddel van participatieve 
democratie in de Europese Unie is, 
waarvan het potentieel volledig moet 
worden uitgebuit en dat nog moet worden 
verbeterd teneinde zo veel mogelijk 
burgers van de Unie aan te sporen om bij 
te dragen aan de verdere vorming van het 
Europese integratieproces;

Or. de

Amendement 7
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat participatieve 
democratie sterk verbonden is met EBI's, 
aangezien burgers daardoor in staat 
worden gesteld om actief deel te nemen 
aan projecten en 
besluitvormingsprocessen die hen 
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betreffen;

Or. en

Amendement 8
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat artikel 288, 
VWEU onder rechtshandelingen niet 
alleen verordeningen en richtlijnen 
verstaat, maar ook besluiten, 
aanbevelingen en adviezen, en dat 
passende voorstellen in het kader van een 
EBI elk van deze handelingen mogen 
bevatten, met inbegrip van een voorstel tot 
herziening van de Verdragen als bedoeld 
in artikel 48, lid 2, van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie, of een 
voorstel in verband met een duidelijk 
gevaar voor een ernstige schending van 
de in artikel 2, VEU bedoelde waarden 
door een lidstaat, of met aanwijzingen 
voor een ernstige en voortdurende 
schending (artikel 7, leden 1 en 2, VEU);

Or. en

Amendement 9
Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het drie jaar na de 
inwerkingtreding van Verordening (EU) nr. 
211/2011 op 1 april 2012 nodig is om de 
uitvoering daarvan te evalueren teneinde 

B. overwegende dat drie jaar na de 
inwerkingtreding van Verordening (EU) nr. 
211/2011 op 1 april 2012 de uitvoering 
daarvan moet worden geëvalueerd
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eventuele tekortkomingen vast te stellen en 
levensvatbare oplossingen voor de directe 
herziening daarvan voor te stellen;

teneinde eventuele tekortkomingen vast te 
stellen en levensvatbare oplossingen voor 
de directe herziening daarvan voor te 
stellen;

Or. it

Amendement 10
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het drie jaar na de 
inwerkingtreding van Verordening (EU) 
nr. 211/2011 op 1 april 2012 nodig is om 
de uitvoering daarvan te evalueren teneinde 
eventuele tekortkomingen vast te stellen en 
levensvatbare oplossingen voor de directe 
herziening daarvan voor te stellen;

B. overwegende dat het drie jaar na de 
inwerkingtreding van Verordening (EU) 
nr. 211/2011 op 1 april 2012 nodig is om 
de uitvoering daarvan grondig te evalueren 
teneinde tekortkomingen vast te stellen en 
levensvatbare oplossingen voor de directe 
herziening daarvan voor te stellen;

Or. de

Amendement 11
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het merendeel van de 
organisatoren van Europese 
burgerinitiatieven (EBI's) bij het opzetten 
van een EBI is gestuit op een aantal 
moeilijkheden met betrekking tot zowel 
praktische als juridische aspecten, en 
overwegende dat de organisatoren van 
diverse afgewezen EBI's vervolgens
klachten hebben ingediend bij het Hof van 
Justitie tegen de beschikking van de 
Commissie, zoals is gebleken uit 

C. overwegende dat het merendeel van de 
organisatoren van Europese 
burgerinitiatieven (EBI's) bij het opzetten 
van een EBI is gestuit op een aantal 
moeilijkheden met betrekking tot zowel 
praktische als juridische aspecten, en 
overwegende dat de organisatoren van 
diverse afgewezen EBI's klachten hebben 
ingediend bij het Hof van Justitie en bij de 
Europese Ombudsman tegen het besluit
van de Commissie om hun 
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uitgebreid contact met maatschappelijke 
organisaties en uit onderzoek inzake 
EBI's;

burgerinitiatieven niet te registreren;

Or. de

Amendement 12
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo 

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. Overwegende dat is gebleken dat 
het organisatorisch en technisch moeilijk 
is om een Europees burgerinitiatief tot 
stand te brengen en dat de norm moet zijn 
dat het burgerinitiatief voor burgers en 
organisatoren zo toegankelijk mogelijk is;

Or. es

Amendement 13
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat het Europees 
Parlement het enige rechtstreeks gekozen 
orgaan van de Europese Unie is en dat 
het daarom per definitie de Europese 
burgers vertegenwoordigt;

Or. en

Amendement 14
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Siôn Simon, Jo Leinen
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Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat een aantal instellingen, 
ngo's, denktanks en groeperingen uit het 
maatschappelijk middenveld de diverse 
tekortkomingen in de organisatie van EBI's 
tegen het licht heeft gehouden en 
verbeteringen heeft voorgesteld;

D. overwegende dat een aantal instellingen, 
ngo's, denktanks en groeperingen uit het 
maatschappelijk middenveld de diverse 
tekortkomingen in de tenuitvoerlegging 
van de verordening over het 
burgerinitiatief en in de organisatie van 
EBI's tegen het licht heeft gehouden en een 
groot aantal verbeteringen heeft 
voorgesteld;

Or. de

Amendement 15
Vicky Maeijer

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (new)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. Overwegende dat de EU een 
bijzonder slecht trackrecord heeft als het 
gaat om het respecteren van de wil van de 
burger. Verwijst in dat licht naar de 
volksraadplegingen in Nederland, 
Frankrijk en Ierland waarbij de bevolking 
tegen de Europese Grondwet stemden en 
dat de elite deze uitkomst naast zich neer 
legde en vervolgens zonder referendum 
alsnog het Verdrag van Lissabon
invoerde.

Or. nl

Amendement 16
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de verenigingen 
en de vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld tijdens het 
Europees Jaar van de burger bij veel 
gelegenheden hebben aangegeven op 
welke wijze Verordening (EU) 
nr. 211/2011 dringend zou moeten worden 
hervormd;

Or. en

Amendement 17
Charles Goerens, Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat organisatoren 
door de in artikel 6 van de verordening 
uiteengezette praktische aspecten, zoals 
het opzetten van een systeem voor de 
online-inzameling en de certificering 
ervan door een bevoegde autoriteit in een 
lidstaat, in de meeste gevallen minder dan 
twaalf maanden hebben om de vereiste 
handtekeningen in te zamelen;

Or. en

Amendement 18
Charles Goerens, Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D ter. overwegende dat de indiening van 
een succesvol initiatief bij de Commissie 
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na afloop van de periode van inzameling 
van handtekeningen niet aan een 
specifieke termijn gebonden is, en dus een 
bron van verwarring en onzekerheid is 
voor de instellingen en het publiek;

Or. en

Amendement 19
Vicky Maeijer

Ontwerpresolutie
Overweging D ter (new)

Ontwerpresolutie Amendement

D ter. Is daarom van mening dat het 
Europees Burger Initiatief een wassen 
neus is.

Or. nl

Amendement 20
Siôn Simon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat het burgerinitiatief voor 
burgers een uitgelezen kans is om hun 
aspiraties vast te stellen en te verwoorden 
en de EU om maatregelen te vragen, en dat
dit dient te worden aangemoedigd, 
verbeterd en ondersteund; benadrukt voorts 
dat het gebruik van de eigen moedertaal 
een burgerrecht is en dat alle acties in 
verband met een EBI derhalve moeten 
kunnen worden ondernomen in de 
moedertaal;

1. benadrukt dat het burgerinitiatief voor 
burgers een uitgelezen kans is om hun 
aspiraties vast te stellen en te verwoorden 
en de EU om maatregelen te vragen; 
erkent tegelijkertijd dat er aanzienlijke 
tekortkomingen zijn die moeten worden 
aangepakt en verholpen om het EBI 
doeltreffender te maken; stelt daarom dat 
het EBI dient te worden aangemoedigd, 
vereenvoudigd en ondersteund om 
praktische verbeteringen aan te brengen; 
benadrukt voorts dat het gebruik van de 
eigen moedertaal een burgerrecht is en dat 
alle acties in verband met een EBI derhalve 
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moeten kunnen worden ondernomen in de 
moedertaal;

Or. en

Amendement 21
Josep-Maria Terricabras
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat het burgerinitiatief voor 
burgers een uitgelezen kans is om hun 
aspiraties vast te stellen en te verwoorden 
en de EU om maatregelen te vragen, en dat 
dit dient te worden aangemoedigd, 
verbeterd en ondersteund; benadrukt 
voorts dat het gebruik van de eigen 
moedertaal een burgerrecht is en dat alle 
acties in verband met een EBI derhalve 
moeten kunnen worden ondernomen in de 
moedertaal;

1. benadrukt dat het burgerinitiatief voor 
burgers een uitgelezen kans is om hun 
aspiraties vast te stellen en te verwoorden 
en de EU om maatregelen te vragen, en dat 
dit dient te worden aangemoedigd, 
verbeterd en ondersteund; is van mening
dat het gebruik van regionale talen en 
talen van minderheden, zoals gedefinieerd 
in het Europees Handvest voor regionale 
talen of talen van minderheden, een 
burgerrecht is; benadrukt voorts dat 
burgers gestimuleerd worden tot 
participatie wanneer zij hun moedertaal 
kunnen gebruiken; verlangt dat het 
gebruik van regionale talen en talen van 
minderheden deel gaat uitmaken van alle 
aan een EBI verbonden activiteiten;

Or. en

Amendement 22
Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat het burgerinitiatief voor 
burgers een uitgelezen kans is om hun 

1. benadrukt dat het burgerinitiatief voor 
burgers een uitgelezen kans is om hun 
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aspiraties vast te stellen en te verwoorden 
en de EU om maatregelen te vragen, en dat 
dit dient te worden aangemoedigd, 
verbeterd en ondersteund; benadrukt voorts 
dat het gebruik van de eigen moedertaal 
een burgerrecht is en dat alle acties in 
verband met een EBI derhalve moeten 
kunnen worden ondernomen in de 
moedertaal;

aspiraties vast te stellen en te verwoorden 
en de EU om maatregelen te vragen, en dat 
dit dient te worden aangemoedigd, 
verbeterd en ondersteund met alle 
beschikbare middelen; benadrukt voorts 
dat het gebruik van de eigen moedertaal 
een burgerrecht is en dat alle acties in 
verband met een EBI derhalve moeten 
kunnen worden ondernomen in de 
moedertaal;

Or. it

Amendement 23
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat het burgerinitiatief voor
burgers een uitgelezen kans is om hun 
aspiraties vast te stellen en te verwoorden 
en de EU om maatregelen te vragen, en dat 
dit dient te worden aangemoedigd, 
verbeterd en ondersteund; benadrukt voorts 
dat het gebruik van de eigen moedertaal 
een burgerrecht is en dat alle acties in 
verband met een EBI derhalve moeten 
kunnen worden ondernomen in de 
moedertaal;

1. benadrukt dat het burgerinitiatief voor 
burgers een uitgelezen kans is om hun 
aspiraties vast te stellen en te verwoorden 
en de EU om maatregelen te vragen, en dat 
dit dient te worden aangemoedigd, 
verbeterd en ondersteund; benadrukt dat 
de verdere beoordeling van het instrument 
moet zijn gericht op maximale 
gebruiksvriendelijkheid, aangezien het 
een primair middel is om de Europese 
burgers in contact te brengen met de EU;
benadrukt voorts dat het gebruik van de 
eigen moedertaal een burgerrecht is en dat 
alle acties in verband met een EBI derhalve 
moeten kunnen worden ondernomen in de 
moedertaal;

Or. en

Amendement 24
Sylvia-Yvonne Kaufmann
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat het burgerinitiatief voor 
burgers een uitgelezen kans is om hun 
aspiraties vast te stellen en te verwoorden 
en de EU om maatregelen te vragen, en dat 
dit dient te worden aangemoedigd, 
verbeterd en ondersteund; benadrukt voorts 
dat het gebruik van de eigen moedertaal 
een burgerrecht is en dat alle acties in 
verband met een EBI derhalve moeten 
kunnen worden ondernomen in de 
moedertaal;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. de

Amendement 25
Morten Messerschmidt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat het burgerinitiatief voor 
burgers een uitgelezen kans is om hun 
aspiraties vast te stellen en te verwoorden 
en de EU om maatregelen te vragen, en dat 
dit dient te worden aangemoedigd, 
verbeterd en ondersteund; benadrukt voorts 
dat het gebruik van de eigen moedertaal 
een burgerrecht is en dat alle acties in 
verband met een EBI derhalve moeten 
kunnen worden ondernomen in de 
moedertaal;

1. benadrukt dat het burgerinitiatief voor 
burgers een uitgelezen kans is om hun 
aspiraties vast te stellen en te verwoorden 
en om de EU te vragen maatregelen te 
nemen of te stoppen maatregelen te 
nemen en dat dit dient te worden 
aangemoedigd, verbeterd en ondersteund; 
benadrukt voorts dat het gebruik van de 
eigen moedertaal een burgerrecht is en dat 
alle acties in verband met een EBI derhalve 
moeten kunnen worden ondernomen in de 
moedertaal;

Or. fr

Amendement 26
Louis Michel
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat het burgerinitiatief voor 
burgers een uitgelezen kans is om hun 
aspiraties vast te stellen en te verwoorden 
en de EU om maatregelen te vragen, en dat 
dit dient te worden aangemoedigd, 
verbeterd en ondersteund; benadrukt voorts 
dat het gebruik van de eigen moedertaal 
een burgerrecht is en dat alle acties in 
verband met een EBI derhalve moeten 
kunnen worden ondernomen in de 
moedertaal;

1. benadrukt dat het burgerinitiatief voor 
burgers een uitgelezen kans is om hun 
aspiraties vast te stellen en te verwoorden 
en de EU om maatregelen te vragen, en dat 
dit dient te worden aangemoedigd, 
verbeterd en ondersteund; vraagt de EU 
publiciteits- en promotiecampagnes te 
organiseren die het burgerinitiatief ín de 
media en bij het publiek beter bekend 
maken en de actieve deelname hieraan 
stimuleert, benadrukt voorts dat het 
gebruik van de eigen moedertaal een 
burgerrecht is en dat alle acties in verband 
met een EBI derhalve moeten kunnen 
worden ondernomen in de moedertaal;

Or. nl

Amendement 27
Andrej Plenković

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

verzoekt de Commissie lering te trekken 
uit nationale ervaringen met 
burgerinitiatieven die echt succesvol zijn 
geweest;

Or. fr

Amendement 28
Josep-Maria Terricabras
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt voorts dat 
maatschappelijke betrokkenheid van 
jongeren van fundamenteel belang is voor 
de toekomst van alle democratieën, en 
stelt voor de leeftijdsgrens voor de 
ondersteuning van een EBI te verlagen 
naar zestien jaar;

Or. en

Amendement 29
Josep-Maria Terricabras
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. wijst erop dat publieke 
bewustwording van het EBI belangrijk is 
om het EBI een doeltreffend instrument 
van democratische participatie te laten 
zijn; betreurt dat maar weinig Europese 
burgers van dit instrument op de hoogte 
zijn; verzoekt de Commissie een 
mediacampagne te voeren om deze 
situatie aan te pakken;

Or. en

Amendement 30
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. roept de Commissie op om via het 
Europe Direct-contactcentrum zo veel 

2. roept de Commissie op om via het 
Europe Direct-contactcentrum zo veel 
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mogelijk begeleiding – met name in 
juridische zin – te bieden aan organisatoren 
van EBI's, zodat deze zich bewust worden 
van de mogelijkheden die er voor hen 
openstaan en niet in hun opzet falen door 
een EBI voor te stellen dat buiten de 
bevoegdheden van de Commissie ligt, of 
anders om adviestaken toe te kennen aan 
een andere onafhankelijke onderneming 
of instantie teneinde een mogelijk 
belangenconflict binnen de Commissie
zelf te voorkomen; merkt echter op dat de 
kwesties die door EBI's worden 
aangekaart, op grond van het Verdrag 
van Lissabon niet altijd volledig overeen 
hoeven te komen met de jurisdictie van de 
Commissie; is bovendien van oordeel dan 
de Commissie dient te overwegen om in 
elke afzonderlijke lidstaat een speciaal 
EBI-bureau te vestigen;

mogelijk begeleiding – met name in 
juridische zin – te bieden aan organisatoren 
van EBI's, zodat deze zich bewust worden 
van de mogelijkheden die er voor hen 
openstaan en niet in hun opzet falen door 
een EBI voor te stellen dat buiten de 
bevoegdheden van de Commissie ligt; 
spoort de Commissie aan na te gaan of 
het mogelijk is de juridische 
ontvankelijkheid van een EBI minder 
streng te beoordelen teneinde de 
betrokkenheid van de burgers te 
bevorderen; is van mening dat de 
juridische beoordeling door de Commissie 
een adviserend karakter dient te hebben; 
is van mening dat artikel 4, lid 2, onder b, 
bij de EBI-herziening moet worden 
geschrapt, waardoor het voor de 
registratie van een EBI-voorstel volstaat 
dat het voorstel strookt met de waarden 
van de Unie, geen misbruik oplevert en 
niet lichtzinnig of ergerlijk is; is van 
mening dat EBI-organisatoren na het 
inwinnen van advies bij de Commissie en 
bij andere bronnen die zij wensen te 
raadplegen moeten kunnen beslissen of zij 
de registratie van hun EBI al dan niet 
voortzetten;

Or. en

Amendement 31
Raffaele Fitto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. roept de Commissie op om via het 
Europe Direct-contactcentrum zo veel 
mogelijk begeleiding – met name in 
juridische zin – te bieden aan organisatoren 
van EBI's, zodat deze zich bewust worden 
van de mogelijkheden die er voor hen 
openstaan en niet in hun opzet falen door 

2. roept de Commissie op om via het 
Europe Direct-contactcentrum zo veel 
mogelijk begeleiding – met name in 
juridische zin – te bieden aan organisatoren 
van EBI's, zodat deze zich bewust worden 
van de mogelijkheden die er voor hen 
openstaan en niet in hun opzet falen door 
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een EBI voor te stellen dat buiten de 
bevoegdheden van de Commissie ligt, of 
anders om adviestaken toe te kennen aan 
een andere onafhankelijke onderneming of 
instantie teneinde een mogelijk 
belangenconflict binnen de Commissie zelf 
te voorkomen; merkt echter op dat de 
kwesties die door EBI's worden 
aangekaart, op grond van het Verdrag van 
Lissabon niet altijd volledig overeen 
hoeven te komen met de jurisdictie van de 
Commissie; is bovendien van oordeel dan 
de Commissie dient te overwegen om in 
elke afzonderlijke lidstaat een speciaal 
EBI-bureau te vestigen;

een EBI voor te stellen dat buiten de
bevoegdheden van de Commissie ligt, of 
anders om adviestaken toe te kennen aan 
een andere onafhankelijke onderneming of 
instantie teneinde een mogelijk 
belangenconflict binnen de Commissie zelf 
te voorkomen; merkt echter op dat de 
kwesties die door EBI's worden 
aangekaart, op grond van het Verdrag van 
Lissabon niet altijd volledig overeen 
hoeven te komen met de jurisdictie van de 
Commissie;

Or. it

Amendement 32
Siôn Simon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. roept de Commissie op om via het 
Europe Direct-contactcentrum zo veel
mogelijk begeleiding – met name in 
juridische zin – te bieden aan organisatoren 
van EBI's, zodat deze zich bewust worden 
van de mogelijkheden die er voor hen 
openstaan en niet in hun opzet falen door 
een EBI voor te stellen dat buiten de 
bevoegdheden van de Commissie ligt, of 
anders om adviestaken toe te kennen aan 
een andere onafhankelijke onderneming of 
instantie teneinde een mogelijk 
belangenconflict binnen de Commissie zelf 
te voorkomen; merkt echter op dat de 
kwesties die door EBI's worden 
aangekaart, op grond van het Verdrag van 
Lissabon niet altijd volledig overeen 
hoeven te komen met de jurisdictie van de 
Commissie; is bovendien van oordeel dan 
de Commissie dient te overwegen om in 

2. roept de Commissie op om via het 
Europe Direct-contactcentrum zo vroeg
mogelijk passende begeleiding – met name 
in juridische zin – te bieden aan 
organisatoren van EBI's, zodat deze zich 
bewust worden van de mogelijkheden die 
er voor hen openstaan en niet in hun opzet 
falen door een EBI voor te stellen dat 
buiten de bevoegdheden van de Commissie 
ligt, of anders om adviestaken toe te 
kennen aan een andere onafhankelijke 
onderneming of instantie teneinde een 
mogelijk belangenconflict binnen de 
Commissie zelf te voorkomen; merkt 
echter op dat de kwesties die door EBI's 
worden aangekaart, op grond van het 
Verdrag van Lissabon niet altijd volledig 
overeen hoeven te komen met de jurisdictie 
van de Commissie;
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elke afzonderlijke lidstaat een speciaal 
EBI-bureau te vestigen;

Or. en

Amendement 33
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. roept de Commissie op om via het 
Europe Direct-contactcentrum zo veel 
mogelijk begeleiding – met name in 
juridische zin – te bieden aan organisatoren 
van EBI's, zodat deze zich bewust worden 
van de mogelijkheden die er voor hen 
openstaan en niet in hun opzet falen door 
een EBI voor te stellen dat buiten de 
bevoegdheden van de Commissie ligt, of 
anders om adviestaken toe te kennen aan 
een andere onafhankelijke onderneming 
of instantie teneinde een mogelijk 
belangenconflict binnen de Commissie 
zelf te voorkomen; merkt echter op dat de 
kwesties die door EBI's worden 
aangekaart, op grond van het Verdrag 
van Lissabon niet altijd volledig overeen 
hoeven te komen met de jurisdictie van de 
Commissie; is bovendien van oordeel dan 
de Commissie dient te overwegen om in 
elke afzonderlijke lidstaat een speciaal 
EBI-bureau te vestigen;

2. roept de Commissie op om via het 
Europe Direct-contactcentrum uitgebreide
begeleiding – met name in juridische zin –
te bieden aan organisatoren van EBI's, 
zodat deze zich bewust worden van de 
mogelijkheden die er voor hen openstaan 
en niet in hun opzet falen door een EBI 
voor te stellen dat duidelijk buiten de 
bevoegdheden van de Commissie ligt; is 
bovendien van oordeel dan de Commissie 
dient te overwegen om in haar 
vertegenwoordigingen in elke 
afzonderlijke lidstaat een speciaal EBI-
bureau te vestigen;

Or. de

Amendement 34
Josep-Maria Terricabras
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. roept de Commissie op om via het 
Europe Direct-contactcentrum zo veel 
mogelijk begeleiding – met name in 
juridische zin – te bieden aan organisatoren 
van EBI's, zodat deze zich bewust worden 
van de mogelijkheden die er voor hen 
openstaan en niet in hun opzet falen door 
een EBI voor te stellen dat buiten de 
bevoegdheden van de Commissie ligt, of 
anders om adviestaken toe te kennen aan 
een andere onafhankelijke onderneming of 
instantie teneinde een mogelijk 
belangenconflict binnen de Commissie zelf 
te voorkomen; merkt echter op dat de 
kwesties die door EBI's worden 
aangekaart, op grond van het Verdrag van 
Lissabon niet altijd volledig overeen 
hoeven te komen met de jurisdictie van de 
Commissie; is bovendien van oordeel dan 
de Commissie dient te overwegen om in 
elke afzonderlijke lidstaat een speciaal 
EBI-bureau te vestigen;

2. roept de Commissie op om via het 
Europe Direct-contactcentrum zo veel 
mogelijk begeleiding – met name in 
juridische zin – te bieden aan organisatoren 
van EBI's, zodat deze zich bewust worden 
van de mogelijkheden die er voor hen 
openstaan en niet in hun opzet falen door 
een EBI voor te stellen dat niet voldoet aan 
de juridische ontvankelijkheidscriteria, of 
anders om adviestaken toe te kennen aan 
een andere onafhankelijke onderneming of 
instantie teneinde een mogelijk 
belangenconflict binnen de Commissie zelf 
te voorkomen; merkt echter op dat de 
kwesties die door EBI's worden 
aangekaart, op grond van het Verdrag van 
Lissabon niet altijd volledig overeen 
hoeven te komen met de jurisdictie van de 
Commissie; is bovendien van oordeel dan 
de Commissie dient te overwegen om in 
elke afzonderlijke lidstaat een speciaal 
EBI-bureau te vestigen;

Or. en

Amendement 35
Charles Goerens, Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. roept de Commissie op om via het 
Europe Direct-contactcentrum zo veel 
mogelijk begeleiding – met name in 
juridische zin – te bieden aan organisatoren 
van EBI's, zodat deze zich bewust worden 
van de mogelijkheden die er voor hen 
openstaan en niet in hun opzet falen door 
een EBI voor te stellen dat buiten de 
bevoegdheden van de Commissie ligt, of 
anders om adviestaken toe te kennen aan 

2. roept de Commissie op om via het 
Europe Direct-contactcentrum zo veel 
mogelijk begeleiding – met name in 
juridische zin – te bieden aan organisatoren 
van EBI's, zodat deze zich bewust worden 
van de mogelijkheden die er voor hen 
openstaan en niet in hun opzet falen door 
een EBI voor te stellen dat buiten de
reikwijdte van de bevoegdheden van de 
Commissie ligt, of anders om adviestaken 
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een andere onafhankelijke onderneming of 
instantie teneinde een mogelijk 
belangenconflict binnen de Commissie zelf 
te voorkomen; merkt echter op dat de 
kwesties die door EBI's worden 
aangekaart, op grond van het Verdrag van 
Lissabon niet altijd volledig overeen 
hoeven te komen met de jurisdictie van de 
Commissie; is bovendien van oordeel dan 
de Commissie dient te overwegen om in 
elke afzonderlijke lidstaat een speciaal 
EBI-bureau te vestigen;

toe te kennen aan een andere 
onafhankelijke onderneming of instantie 
teneinde een mogelijk belangenconflict 
binnen de Commissie zelf te voorkomen; 
merkt echter op dat de kwesties die door 
EBI's worden aangekaart, op grond van het 
Verdrag van Lissabon niet altijd volledig 
overeen hoeven te komen met de jurisdictie 
van de Commissie; is bovendien van 
oordeel dan de Commissie dient te 
overwegen om in elke afzonderlijke 
lidstaat een speciaal EBI-bureau te 
vestigen;

Or. en

Amendement 36
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. roept de Commissie op om via het 
Europe Direct-contactcentrum zo veel 
mogelijk begeleiding – met name in 
juridische zin – te bieden aan organisatoren 
van EBI's, zodat deze zich bewust worden 
van de mogelijkheden die er voor hen 
openstaan en niet in hun opzet falen door 
een EBI voor te stellen dat buiten de 
bevoegdheden van de Commissie ligt, of 
anders om adviestaken toe te kennen aan 
een andere onafhankelijke onderneming of 
instantie teneinde een mogelijk 
belangenconflict binnen de Commissie zelf 
te voorkomen; merkt echter op dat de 
kwesties die door EBI's worden 
aangekaart, op grond van het Verdrag van 
Lissabon niet altijd volledig overeen 
hoeven te komen met de jurisdictie van de 
Commissie; is bovendien van oordeel dan 
de Commissie dient te overwegen om in 
elke afzonderlijke lidstaat een speciaal 

2. roept de Commissie op om via het 
Europe Direct-contactcentrum zo veel 
mogelijk begeleiding – met name in 
juridische zin – te bieden aan organisatoren 
van EBI's, zodat deze zich bewust worden 
van de mogelijkheden die er voor hen 
openstaan en niet in hun opzet falen door 
een EBI voor te stellen dat buiten de 
bevoegdheden van de Commissie ligt, of 
anders om adviestaken toe te kennen aan 
een andere onafhankelijke onderneming of 
instantie teneinde een mogelijk 
belangenconflict binnen de Commissie zelf 
te voorkomen; merkt echter op dat de 
kwesties die door EBI's worden 
aangekaart, op grond van het Verdrag van 
Lissabon niet altijd volledig overeen 
hoeven te komen met de jurisdictie van de 
Commissie en dat een initiatief zou 
moeten kunnen worden gepresenteerd dat 
tevens gaat over het primaire recht van de 
Unie of handelingen die niet onder de 
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EBI-bureau te vestigen; regelgeving vallen; is bovendien van 
oordeel dat de Commissie dient te 
overwegen om in elke afzonderlijke 
lidstaat een speciaal EBI-bureau te 
vestigen;

Or. es

Amendement 37
Morten Messerschmidt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. roept de Commissie op om via het 
Europe Direct-contactcentrum zo veel 
mogelijk begeleiding – met name in 
juridische zin – te bieden aan organisatoren 
van EBI's, zodat deze zich bewust worden 
van de mogelijkheden die er voor hen 
openstaan en niet in hun opzet falen door 
een EBI voor te stellen dat buiten de 
bevoegdheden van de Commissie ligt, of 
anders om adviestaken toe te kennen aan 
een andere onafhankelijke onderneming of 
instantie teneinde een mogelijk 
belangenconflict binnen de Commissie zelf 
te voorkomen; merkt echter op dat de 
kwesties die door EBI's worden 
aangekaart, op grond van het Verdrag van 
Lissabon niet altijd volledig overeen 
hoeven te komen met de jurisdictie van de 
Commissie; is bovendien van oordeel dan
de Commissie dient te overwegen om in 
elke afzonderlijke lidstaat een speciaal 
EBI-bureau te vestigen;

2. roept de Commissie op om via het 
Europe Direct-contactcentrum zo veel 
mogelijk begeleiding – met name in 
juridische zin – te bieden aan organisatoren 
van EBI's, zodat deze zich bewust worden 
van de mogelijkheden die er voor hen 
openstaan en niet in hun opzet falen door 
een EBI voor te stellen dat buiten de 
bevoegdheden van de Commissie ligt, of 
anders om adviestaken toe te kennen aan 
een andere onafhankelijke onderneming of 
instantie teneinde een mogelijk 
belangenconflict binnen de Commissie zelf 
te voorkomen; merkt echter op dat de 
kwesties die door EBI's worden 
aangekaart, op grond van het Verdrag van 
Lissabon niet altijd volledig overeen 
hoeven te komen met de jurisdictie van de 
Commissie; is bovendien van oordeel dat
de Commissie elk van de permanente 
vertegenwoordigingen in de lidstaten moet 
opdragen alle vereiste informatie, advies 
en ondersteuning voor burgerinitiatieven 
te verstrekken;

Or. fr
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Amendement 38
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. roept op bekrachtiging van het 
beginsel van materiële eenheid in de 
verordening teneinde de wil van de 
burgers die deelnemen aan een initiatief 
te verzekeren en naar het voorbeeld van 
naburige wettelijke regelingen;

Or. es

Amendement 39
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. roept op tot het instellen van een 
feitelijke grens op het vlak van begroting 
en tijd (er kunnen geen initiatieven 
worden gepresenteerd bij een onlangs 
goedgekeurde wetgeving);

Or. es

Amendement 40
Charles Goerens, Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. benadrukt voorts dat een speciaal 
EBI-bureau ook kan bijdragen tot de 
bewustmaking van het publiek en de 
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media met betrekking tot het EBI; 
verzoekt de Commissie derhalve om het 
EBI te bevorderen als een officieel EU-
instrument om dit doel te bereiken; 
onderstreept dat deze maatregel wellicht 
ook het wantrouwen van de burgers kan 
wegnemen ten aanzien van het delen van 
de persoonsgegevens die nodig zijn om 
een EBI te ondersteunen;

Or. en

Amendement 41
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt de noodzaak om meer 
gedetailleerde richtsnoeren op te stellen
over de interpretatie van rechtsgrondslagen 
met aanvullende informatie over de 
verplichtingen inzake 
gegevensbescherming in elke lidstaat 
waarin de organisatoren hun campagnes 
uitvoeren, alsmede over de mogelijkheid 
voor organisatoren om zich te verzekeren;

3. verlangt dat meer gedetailleerde 
richtsnoeren worden opgesteld over de 
interpretatie van rechtsgrondslagen met 
aanvullende informatie over de 
verplichtingen inzake 
gegevensbescherming in elke lidstaat 
waarin de organisatoren hun campagnes 
uitvoeren, alsmede over de mogelijkheid 
voor organisatoren om zich te verzekeren;

Or. it

Amendement 42
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt de noodzaak om meer 
gedetailleerde richtsnoeren op te stellen 
over de interpretatie van rechtsgrondslagen 
met aanvullende informatie over de 

3. benadrukt de noodzaak om meer 
gedetailleerde richtsnoeren op te stellen 
over de interpretatie van rechtsgrondslagen 
met aanvullende informatie over de 
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verplichtingen inzake 
gegevensbescherming in elke lidstaat 
waarin de organisatoren hun campagnes 
uitvoeren, alsmede over de mogelijkheid 
voor organisatoren om zich te verzekeren;

verplichtingen inzake 
gegevensbescherming in elke lidstaat 
waarin de organisatoren hun campagnes 
uitvoeren teneinde hen rechtszekerheid te 
geven, alsmede over de mogelijkheid voor 
organisatoren om zich te verzekeren;

Or. es

Amendement 43
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt de noodzaak om meer 
gedetailleerde richtsnoeren op te stellen 
over de interpretatie van rechtsgrondslagen 
met aanvullende informatie over de 
verplichtingen inzake 
gegevensbescherming in elke lidstaat 
waarin de organisatoren hun campagnes 
uitvoeren, alsmede over de mogelijkheid 
voor organisatoren om zich te verzekeren;

3. benadrukt de noodzaak om meer 
gedetailleerde richtsnoeren op te stellen 
over de interpretatie van rechtsgrondslagen 
met aanvullende informatie over de 
verplichtingen inzake 
gegevensbescherming in elke lidstaat 
waarin de organisatoren hun campagnes 
uitvoeren, alsmede over de mogelijkheid 
voor organisatoren om zich te verzekeren 
tegen een tarief dat burgers niet uitsluit 
om financiële redenen;

Or. en

Amendement 44
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

steunt bovendien de actieve participatie 
van de EU-burgers om dit instrument op 
passende wijze te gebruiken voor het 
bepalen van de agenda; merkt evenwel op 
dat alle belanghebbenden transparantie 
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en verantwoordingsplicht moeten 
nastreven om de duidelijkheid van de 
activiteiten van de burgers te waarborgen;

Or. en

Amendement 45
Josep-Maria Terricabras
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. is bezorgd over het belangenconflict 
dat mogelijk ontstaat doordat de 
Commissie zelf exclusief bevoegd is tot 
uitvoering van de eerste juridische 
controle en verlangt dat deze situatie in de 
toekomst op passende wijze wordt 
aangepakt;

Or. en

Amendement 46
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. is van mening dat er voor de 
beoordeling van de correctheid van de 
rechtsgrondslag van een ingediend EBI 
een onafhankelijke functionaris moet 
worden aangesteld naar het model van de 
raadadviseur-auditeur die wordt 
ingeschakeld in mededingingszaken;

Or. it
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Amendement 47
Josep-Maria Terricabras
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. betreurt de terughoudendheid van 
de Commissie bij het ontvankelijk 
verklaren van burgerinitiatieven waarin 
burgers zich uitspreken tegen 
onderhandelingen over internationale 
overeenkomsten die de basis zullen 
vormen van een latere 
wetgevingshandeling; spoort de 
Commissie aan na te gaan of het mogelijk 
is de juridische ontvankelijkheid van een 
EBI minder streng te beoordelen;

Or. en

Amendement 48
Josep-Maria Terricabras
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 quater. verzoekt de Commissie om EBI's 
die Verdragswijzigingen vereisen 
overeenkomstig artikel 48, VWEU toe te 
staan en om deze mogelijkheid 
uitdrukkelijk op te nemen in haar voorstel 
tot wijziging van Verordening (EU) 
nr. 211/2011;

Or. en

Amendement 49
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Siôn Simon
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de voorwaarden van 
artikel 4 van Verordening (EU) nr. 
211/2011 bepalen dat "[w]anneer de 
Commissie weigert een voorgesteld 
burgerinitiatief te registreren, [...] zij de 
organisatoren in kennis [stelt] van de 
redenen daarvoor en van alle gerechtelijke 
en niet-gerechtelijke 
beroepsmogelijkheden die voor hen open 
staan"; heeft in dit opzicht oog voor de vele 
klachten van organisatoren over het feit dat 
zij geen gedetailleerde en uitputtende 
redenen hebben ontvangen voor de 
afwijzing van hun EBI's, en verzoekt de 
Commissie derhalve zo veel mogelijk 
aspecten te noemen wanneer zij de 
redenen voor afwijzing uiteenzet, alsmede
de organisatoren te helpen bij het vinden 
van een mogelijke oplossing;

4. benadrukt dat de voorwaarden van 
artikel 4 van Verordening (EU) nr. 
211/2011 bepalen dat "[w]anneer de 
Commissie weigert een voorgesteld 
burgerinitiatief te registreren, [...] zij de 
organisatoren in kennis [stelt] van de 
redenen daarvoor en van alle gerechtelijke 
en niet-gerechtelijke 
beroepsmogelijkheden die voor hen open 
staan"; heeft in dit opzicht oog voor de vele 
klachten van organisatoren over het feit dat 
zij geen gedetailleerde en uitputtende 
redenen hebben ontvangen voor de 
afwijzing van hun EBI's; verzoekt de 
Commissie derhalve de redenen voor 
afwijzing van een EBI in detail toe te 
lichten, wanneer een ingediend EBI naar 
haar oordeel "duidelijk buiten de 
bevoegdheden van de Commissie" ligt, en 
de organisatoren bovendien juridische 
adviezen te verstrekken op grond waarvan 
zij kunnen beslissen of zij het EBI willen 
herzien en in een gewijzigde vorm 
opnieuw willen indienen;

Or. de

Amendement 50
Morten Messerschmidt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de voorwaarden van 
artikel 4 van Verordening (EU) 
nr. 211/2011 bepalen dat "[w]anneer de 
Commissie weigert een voorgesteld 
burgerinitiatief te registreren, [...] zij de 

4. benadrukt dat de voorwaarden van 
artikel 4 van Verordening (EU) 
nr. 211/2011 bepalen dat "[w]anneer de 
Commissie weigert een voorgesteld 
burgerinitiatief te registreren, [...] zij de
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organisatoren in kennis [stelt] van de 
redenen daarvoor en van alle gerechtelijke 
en niet-gerechtelijke 
beroepsmogelijkheden die voor hen open 
staan"; heeft in dit opzicht oog voor de vele 
klachten van organisatoren over het feit dat 
zij geen gedetailleerde en uitputtende 
redenen hebben ontvangen voor de 
afwijzing van hun EBI's, en verzoekt de 
Commissie derhalve zo veel mogelijk
aspecten te noemen wanneer zij de 
redenen voor afwijzing uiteenzet, alsmede 
de organisatoren te helpen bij het vinden 
van een mogelijke oplossing;

organisatoren in kennis [stelt] van de 
redenen daarvoor en van alle gerechtelijke 
en niet-gerechtelijke 
beroepsmogelijkheden die voor hen open 
staan"; heeft in dit opzicht oog voor de vele 
klachten van organisatoren over het feit dat 
zij geen gedetailleerde en uitputtende 
redenen hebben ontvangen voor de 
afwijzing van hun EBI's, en verzoekt de 
Commissie derhalve alle redenen te 
noemen die ten grondslag liggen aan het 
besluit om het EBI niet-ontvankelijk te 
verklaren zodat de geldigheid en de 
volledige objectiviteit ervan eventueel 
juridisch kunnen worden getoetst, 
alsmede de organisatoren te helpen bij het 
vinden van een mogelijke oplossing;

Or. fr

Amendement 51
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de voorwaarden van 
artikel 4 van Verordening (EU) 
nr. 211/2011 bepalen dat "[w]anneer de 
Commissie weigert een voorgesteld 
burgerinitiatief te registreren, [...] zij de 
organisatoren in kennis [stelt] van de 
redenen daarvoor en van alle gerechtelijke 
en niet-gerechtelijke 
beroepsmogelijkheden die voor hen open 
staan"; heeft in dit opzicht oog voor de vele 
klachten van organisatoren over het feit dat 
zij geen gedetailleerde en uitputtende 
redenen hebben ontvangen voor de 
afwijzing van hun EBI's, en verzoekt de 
Commissie derhalve zo veel mogelijk 
aspecten te noemen wanneer zij de redenen 
voor afwijzing uiteenzet, alsmede de 
organisatoren te helpen bij het vinden van 

4. benadrukt dat de voorwaarden van 
artikel 4 van Verordening (EU) 
nr. 211/2011 bepalen dat "[w]anneer de 
Commissie weigert een voorgesteld 
burgerinitiatief te registreren, [...] zij de 
organisatoren in kennis [stelt] van de 
redenen daarvoor en van alle gerechtelijke 
en niet-gerechtelijke 
beroepsmogelijkheden die voor hen open 
staan"; heeft in dit opzicht oog voor de vele 
klachten van organisatoren over het feit dat 
zij geen gedetailleerde en uitputtende 
redenen hebben ontvangen voor de 
afwijzing van hun EBI's, en verzoekt de 
Commissie derhalve zo veel mogelijk 
aspecten te noemen wanneer zij de redenen 
voor afwijzing uiteenzet, alsmede de 
organisatoren te helpen bij het vinden van
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een mogelijke oplossing; een mogelijke oplossing, en benadrukt dat 
de gedetailleerde en uitputtende redenen 
schriftelijk moeten worden opgesteld en 
omwille van de transparantie volledig 
openbaar moeten worden gemaakt;

Or. en

Amendement 52
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de voorwaarden van 
artikel 4 van Verordening (EU) nr. 
211/2011 bepalen dat "[w]anneer de 
Commissie weigert een voorgesteld 
burgerinitiatief te registreren, [...] zij de 
organisatoren in kennis [stelt] van de 
redenen daarvoor en van alle gerechtelijke 
en niet-gerechtelijke 
beroepsmogelijkheden die voor hen open 
staan"; heeft in dit opzicht oog voor de vele 
klachten van organisatoren over het feit dat 
zij geen gedetailleerde en uitputtende 
redenen hebben ontvangen voor de 
afwijzing van hun EBI's, en verzoekt de 
Commissie derhalve zo veel mogelijk 
aspecten te noemen wanneer zij de redenen 
voor afwijzing uiteenzet, alsmede de 
organisatoren te helpen bij het vinden van 
een mogelijke oplossing;

4. benadrukt dat de voorwaarden van 
artikel 4 van Verordening (EU) nr. 
211/2011 bepalen dat "[w]anneer de 
Commissie weigert een voorgesteld 
burgerinitiatief te registreren, [...] zij de 
organisatoren in kennis [stelt] van de 
redenen daarvoor en van alle gerechtelijke 
en niet-gerechtelijke 
beroepsmogelijkheden die voor hen open 
staan"; heeft in dit opzicht oog voor de vele 
klachten van organisatoren over het feit dat 
zij geen gedetailleerde en uitputtende 
redenen hebben ontvangen voor de 
afwijzing van hun EBI's, en verzoekt de 
Commissie derhalve zo veel mogelijk 
aspecten te noemen wanneer zij de redenen 
voor afwijzing uiteenzet, alsmede de 
organisatoren te helpen bij het vinden van 
een mogelijke oplossing, waardoor de 
discretionaire ruimte voor de Commissie, 
rechter en partij bij de beoordeling van de 
ontvankelijkheid van een initiatief, 
maximaal wordt beperkt;

Or. es

Amendement 53
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de voorwaarden van 
artikel 4 van Verordening (EU) 
nr. 211/2011 bepalen dat "[w]anneer de 
Commissie weigert een voorgesteld 
burgerinitiatief te registreren, [...] zij de 
organisatoren in kennis [stelt] van de 
redenen daarvoor en van alle gerechtelijke 
en niet-gerechtelijke 
beroepsmogelijkheden die voor hen open 
staan"; heeft in dit opzicht oog voor de vele 
klachten van organisatoren over het feit dat 
zij geen gedetailleerde en uitputtende 
redenen hebben ontvangen voor de 
afwijzing van hun EBI's, en verzoekt de 
Commissie derhalve zo veel mogelijk 
aspecten te noemen wanneer zij de redenen 
voor afwijzing uiteenzet, alsmede de 
organisatoren te helpen bij het vinden van 
een mogelijke oplossing;

4. benadrukt dat de voorwaarden van 
artikel 4 van Verordening (EU) 
nr. 211/2011 bepalen dat "[w]anneer de 
Commissie weigert een voorgesteld 
burgerinitiatief te registreren, [...] zij de 
organisatoren in kennis [stelt] van de 
redenen daarvoor en van alle gerechtelijke 
en niet-gerechtelijke 
beroepsmogelijkheden die voor hen open 
staan"; heeft in dit opzicht oog voor de vele 
klachten van organisatoren over het feit dat 
zij geen gedetailleerde en uitputtende 
redenen hebben ontvangen voor de 
afwijzing van hun EBI's, en verzoekt de 
Commissie derhalve zo veel mogelijk 
aspecten te noemen wanneer zij de redenen 
voor afwijzing uiteenzet, alsmede de 
organisatoren te helpen bij het vinden van 
een mogelijke oplossing; is van mening 
dat deze door de Commissie genoemde 
aspecten en redenen gegrond, begrijpelijk 
en transparant moeten zijn om het werk 
van de initiatiefnemers te 
vergemakkelijken wanneer zij hun 
voorstellen moeten herschrijven en 
opnieuw moeten indienen;

Or. en

Amendement 54
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie de mogelijkheid 
te overwegen om slechts een deel van een 
initiatief te registreren in het geval dat het 

5. verzoekt de Commissie slechts een deel 
van een initiatief te registreren in het geval 
dat het gehele EBI niet binnen de 
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gehele EBI niet binnen de bevoegdheden 
van de Commissie valt, en om
organisatoren op het moment van 
registratie een indicatie te geven van welk 
deel zij zouden kunnen registreren;

bevoegdheden van de Commissie valt, en 
organisatoren op het moment van 
registratie een indicatie te geven van welk 
deel zij zouden kunnen registreren;

Or. de

Amendement 55
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie de mogelijkheid 
te overwegen om slechts een deel van een 
initiatief te registreren in het geval dat het 
gehele EBI niet binnen de bevoegdheden 
van de Commissie valt, en om 
organisatoren op het moment van 
registratie een indicatie te geven van welk 
deel zij zouden kunnen registreren;

5. verzoekt de Commissie de mogelijkheid 
te overwegen om slechts een deel van een 
initiatief te registreren in het geval dat het 
gehele EBI niet binnen de bevoegdheden 
van de Commissie valt, om organisatoren 
op het moment van registratie een indicatie 
te geven van welk deel zij zouden kunnen 
registreren en om het Parlement te 
informeren over haar besluit met 
betrekking tot de registratie;

Or. en

Amendement 56
Charles Goerens, Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie de mogelijkheid
te overwegen om slechts een deel van een 
initiatief te registreren in het geval dat het 
gehele EBI niet binnen de bevoegdheden 
van de Commissie valt, en om 
organisatoren op het moment van 
registratie een indicatie te geven van welk 

5. verzoekt de Commissie de mogelijkheid 
te overwegen om slechts een deel van een 
initiatief te registreren in het geval dat het 
gehele EBI niet binnen de reikwijdte van 
de bevoegdheden van de Commissie valt, 
en om organisatoren op het moment van 
registratie een indicatie te geven van welk 
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deel zij zouden kunnen registreren; deel zij zouden kunnen registreren; 
verzoekt de Commissie om te onderzoeken 
of het mogelijk is om initiatieven of delen 
van initiatieven die niet binnen de 
reikwijdte van de bevoegdheden van de 
Commissie vallen, toe te kennen aan de 
bevoegde autoriteit op nationaal of 
regionaal niveau;

Or. en

Amendement 57
Siôn Simon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie de mogelijkheid 
te overwegen om slechts een deel van een 
initiatief te registreren in het geval dat het 
gehele EBI niet binnen de bevoegdheden 
van de Commissie valt, en om 
organisatoren op het moment van 
registratie een indicatie te geven van welk 
deel zij zouden kunnen registreren;

5. verzoekt de Commissie de mogelijkheid 
te overwegen om slechts een deel van een 
initiatief te registreren in het geval dat het 
gehele EBI niet binnen de bevoegdheden 
van de Commissie valt, en om 
organisatoren op het moment van 
registratie een indicatie te geven van welk 
deel zij zouden kunnen registreren; acht 
dialoog met en betrokkenheid bij EBI-
organisatoren gedurende het hele proces 
van essentieel belang;

Or. en

Amendement 58
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie om EBI-
voorstellen die Verdragswijzigingen 
vereisen of waarin de Commissie wordt 
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verzocht een Verdragswijziging voor te 
stellen, ook te registreren, omdat deze 
EBI-voorstellen vallen binnen de 
bevoegdheid van de Commissie om 
Verdragswijzigingen voor te stellen 
overeenkomstig artikel 48, lid 2, VEU;

Or. en

Amendement 59
Siôn Simon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. vraagt de Commissie de 
gebruiksvriendelijke aard van de software 
voor de online inzameling van 
handtekeningen te verbeteren en haar
servers gratis en permanent ter beschikking 
te stellen voor de opslag van online 
handtekeningen;

6. vraagt de Commissie de 
gebruiksvriendelijke aard van de software 
voor de online inzameling van 
handtekeningen te verbeteren, met name 
voor personen met een handicap, en uit de 
bestaande EU-begroting haar servers 
gratis en permanent ter beschikking te 
stellen voor de opslag van online 
handtekeningen;

Or. en

Amendement 60
Josep-Maria Terricabras
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. vraagt de Commissie de 
gebruiksvriendelijke aard van de software 
voor de online inzameling van 
handtekeningen te verbeteren en haar 
servers gratis en permanent ter beschikking 
te stellen voor de opslag van online 

6. vraagt de Commissie de 
gebruiksvriendelijke aard van de software 
voor de online inzameling van 
handtekeningen te verbeteren door die 
software toegankelijk te maken voor 
personen met een handicap, en haar 
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handtekeningen; servers gratis en permanent ter beschikking 
te stellen voor de opslag van online 
handtekeningen;

Or. en

Amendement 61
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. vraagt de Commissie de 
gebruiksvriendelijke aard van de software 
voor de online inzameling van 
handtekeningen te verbeteren en haar 
servers gratis en permanent ter beschikking 
te stellen voor de opslag van online 
handtekeningen;

6. vraagt de Commissie de 
gebruiksvriendelijke aard en met name de 
toegankelijkheid voor mensen met een 
handicap van de software voor de online 
inzameling van handtekeningen te 
verbeteren en haar servers gratis en 
permanent ter beschikking te stellen voor 
de opslag van online handtekeningen;

Or. de

Amendement 62
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. vraagt de Commissie de 
gebruiksvriendelijke aard van de software 
voor de online inzameling van 
handtekeningen te verbeteren en haar 
servers gratis en permanent ter beschikking 
te stellen voor de opslag van online 
handtekeningen;

6. vraagt de Commissie de 
gebruiksvriendelijke aard van de software 
voor de online inzameling van 
handtekeningen te verbeteren, haar servers 
gratis en permanent ter beschikking te 
stellen voor de opslag van online 
handtekeningen en de online inzameling 
van handtekeningen zo te wijzigen dat e-
mailadressen op niet-verplichte basis 
kunnen worden ingezameld op hetzelfde 
scherm als het steunformulier, maar 
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worden opgeslagen in een afzonderlijke 
databank;

Or. en

Amendement 63
Josep-Maria Terricabras
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. wijst op het belang van technologie 
als instrument om de burgerparticipatie te 
stimuleren; benadrukt dat de inzameling 
van e-mailadressen de EBI-organisatoren 
in staat zou stellen om de ondertekenaars 
op de hoogte te houden van de voortgang 
met betrekking tot een door hen 
ondertekend EBI; verzoekt de Commissie 
derhalve om het systeem voor de online 
inzameling te wijzigen om de inzameling 
van e-mailadressen mogelijk te maken en 
die adressen te delen met de 
organisatoren indien de burgers daar 
toestemming voor verlenen;

Or. en

Amendement 64
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Siôn Simon, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie de automatische 
start van de periode van 
handtekeningeninzameling naar 
aanleiding van de registratie van een EBI
te heroverwegen en organisatoren de 

7. verzoekt de automatische bepaling van 
de begindatum van de periode van twaalf 
maanden voor handtekeningeninzameling 
na de registratie van een EBI af te 
schaffen, zodat de organisatoren van een 
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mogelijkheid te geven zelf te bepalen 
wanneer deze moet beginnen;

EBI zelf kunnen bepalen wanneer ze met 
de handtekeningeninzameling willen
beginnen;

Or. de

Amendement 65
Claudia Tapardel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie de automatische 
start van de periode van 
handtekeningeninzameling naar 
aanleiding van de registratie van een EBI
te heroverwegen en organisatoren de 
mogelijkheid te geven zelf te bepalen 
wanneer deze moet beginnen;

7. verzoekt de Commissie te onderzoeken 
of het mogelijk is om slechts een deel van 
een initiatief te registreren wanneer een 
EBI niet geheel binnen de bevoegdheden 
van de Commissie valt en om de 
organisatoren bij de registratie te 
informeren over het deel dat kan worden 
geregistreerd, waarbij een maximale 
termijn van zes maanden geldt;

Or. ro

Amendement 66
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. roept de Commissie op de nodige 
hervormingen door te voeren om te 
voorkomen dat bepaalde groepen burgers, 
zoals blinden of mensen die in het 
buitenland wonen, worden belet hun recht 
uit te oefenen om burgerinitiatieven te 
ondersteunen, aangezien een dergelijke 
uitsluiting de gelijkheid van burgers 
beperkt;
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Or. es

Amendement 67
Charles Goerens, Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie om na te 
gaan of een bepaalde termijn voor de 
indiening van een succesvol initiatief 
waarvoor het vereiste aantal 
handtekeningen is ingezameld een 
richtsnoer kan zijn voor de organisatoren 
en de Commissie;

Or. en

Amendement 68
Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verwelkomt het voorstel van het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
om gratis vertalingen van EBI-teksten te 
verstrekken, om zo de kosten van het 
opzetten van een EBI te reduceren, en 
verzoekt het Comité hiervoor het vereiste 
operationele kader op te zetten;

8. is zeer ingenomen met het voorstel van 
het Europees Economisch en Sociaal 
Comité om gratis vertalingen van EBI-
teksten te verstrekken, om zo de kosten van 
het opzetten van een EBI te reduceren, en 
verzoekt het Comité hiervoor het vereiste 
operationele kader op te zetten;

Or. it

Amendement 69
Fabio Massimo Castaldo
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verzoekt de Commissie om een 
vergoeding te verstrekken aan alle leden 
van het initiatiefcomité van een EBI 
teneinde hun deelname aan de hoorzitting 
in het Parlement te waarborgen;

Or. it

Amendement 70
Josep-Maria Terricabras
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. acht het te gecompliceerd voor 
organisatoren om ter ondersteuning van 
EBI's in elk van de 28 lidstaten, 
overeenkomstig de diverse nationale 
bepalingen, weer andere persoonsgegevens 
te moeten verstrekken, zoals vereist op 
grond van Verordening (EU) nr. 211/2011, 
en stelt voor om de invoering van een 
digitaal EU-burgerschap te overwegen; 
roept de Commissie derhalve op om dit 
punt in het kader van haar digitale agenda 
te onderzoeken;

9. acht het te gecompliceerd voor 
organisatoren om ter ondersteuning van 
EBI's in elk van de 28 lidstaten, 
overeenkomstig de diverse nationale 
bepalingen, weer andere persoonsgegevens 
te moeten verstrekken, zoals vereist op 
grond van Verordening (EU) nr. 211/2011; 
verzoekt de Commissie derhalve de 
lidstaten te stimuleren om de 
gegevensvoorschriften te versoepelen en 
het vereiste identificatienummer te 
schrappen, behalve voor lidstaten 
waarvoor die nummers onontbeerlijk zijn 
om handtekeningen te verifiëren; stelt 
daarnaast voor om de invoering van een 
digitaal EU-burgerschap te overwegen; 
roept de Commissie derhalve op om dit 
punt in het kader van haar digitale agenda 
te onderzoeken;

Or. en
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Amendement 71
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Siôn Simon, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. acht het te gecompliceerd voor 
organisatoren om ter ondersteuning van 
EBI's in elk van de 28 lidstaten, 
overeenkomstig de diverse nationale 
bepalingen, weer andere persoonsgegevens 
te moeten verstrekken, zoals vereist op 
grond van Verordening (EU) nr. 211/2011, 
en stelt voor om de invoering van een 
digitaal EU-burgerschap te overwegen; 
roept de Commissie derhalve op om dit
punt in het kader van haar digitale 
agenda te onderzoeken;

9. acht het te gecompliceerd voor 
organisatoren om ter ondersteuning van 
EBI's in elk van de 28 lidstaten, 
overeenkomstig de diverse nationale 
bepalingen, weer andere persoonsgegevens 
te moeten verstrekken, zoals vereist op 
grond van Verordening (EU) nr. 211/2011, 
en verzoekt een uniforme procedure voor 
de indiening van steunbetuigingen in te 
voeren; roept de lidstaten derhalve 
dringend op de opgave van persoonlijke 
identificatienummers voor 
steunbetuigingen niet langer verplicht te 
stellen, omdat deze ten eerste een geheel 
overbodige bureaucratische hindernis bij 
het verzamelen van steunbetuigingen 
vormen en ten tweede niet nodig zijn om 
de identiteit van een ondertekenaar na te 
trekken;

Or. de

Amendement 72
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. acht het te gecompliceerd voor 
organisatoren om ter ondersteuning van 
EBI's in elk van de 28 lidstaten, 
overeenkomstig de diverse nationale 
bepalingen, weer andere persoonsgegevens 
te moeten verstrekken, zoals vereist op 
grond van Verordening (EU) nr. 211/2011, 
en stelt voor om de invoering van een 

9. acht het te gecompliceerd voor 
organisatoren om ter ondersteuning van 
EBI's in elk van de 28 lidstaten, 
overeenkomstig de diverse nationale 
bepalingen, weer andere persoonsgegevens 
te moeten verstrekken, zoals vereist op 
grond van Verordening (EU) nr. 211/2011, 
en stelt voor om de invoering van een 
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digitaal EU-burgerschap te overwegen; 
roept de Commissie derhalve op om dit 
punt in het kader van haar digitale agenda 
te onderzoeken;

digitaal EU-burgerschap te overwegen en 
om tot die tijd met een tussenoplossing te 
komen om de problemen van de 
meervoudige registratie op te lossen; roept 
de Commissie derhalve op om dit punt in 
het kader van haar digitale agenda te 
onderzoeken;

Or. es

Amendement 73
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. acht het te gecompliceerd voor 
organisatoren om ter ondersteuning van 
EBI's in elk van de 28 lidstaten, 
overeenkomstig de diverse nationale 
bepalingen, weer andere persoonsgegevens 
te moeten verstrekken, zoals vereist op 
grond van Verordening (EU) nr. 211/2011, 
en stelt voor om de invoering van een 
digitaal EU-burgerschap te overwegen; 
roept de Commissie derhalve op om dit 
punt in het kader van haar digitale agenda 
te onderzoeken;

9. acht het te gecompliceerd voor 
organisatoren om ter ondersteuning van 
EBI's in elk van de 28 lidstaten, 
overeenkomstig de diverse nationale 
bepalingen, weer andere persoonsgegevens 
te moeten verstrekken, zoals vereist op 
grond van Verordening (EU) nr. 211/2011, 
en stelt voor om de invoering van een 
digitaal EU-burgerschap te overwegen; 
roept de Commissie derhalve op om dit 
punt in het kader van haar digitale agenda 
te onderzoeken; herinnert eraan dat het in 
de tussentijd nodig is om bijlage III bij 
Verordening (EU) nr. 211/2011 te 
wijzigen om de aard van de gegevens die 
in de verschillende lidstaten worden 
verzameld ten behoeve van de 
steunbetuigingen, te harmoniseren;

Or. it

Amendement 74
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. acht het te gecompliceerd voor 
organisatoren om ter ondersteuning van 
EBI's in elk van de 28 lidstaten, 
overeenkomstig de diverse nationale 
bepalingen, weer andere persoonsgegevens 
te moeten verstrekken, zoals vereist op 
grond van Verordening (EU) nr. 211/2011, 
en stelt voor om de invoering van een 
digitaal EU-burgerschap te overwegen; 
roept de Commissie derhalve op om dit 
punt in het kader van haar digitale agenda 
te onderzoeken;

9. acht het te gecompliceerd voor 
organisatoren om ter ondersteuning van 
EBI's in elk van de 28 lidstaten, 
overeenkomstig de diverse nationale 
bepalingen, weer andere persoonsgegevens 
te moeten verstrekken, zoals vereist op 
grond van Verordening (EU) nr. 211/2011, 
en stelt voor om de invoering van een 
digitaal EU-burgerschap te overwegen; 
roept de Commissie derhalve op om dit 
punt in het kader van haar digitale agenda 
te onderzoeken; spoort de Commissie 
voorts aan om verdere onderhandelingen 
te voeren met de lidstaten om te komen tot 
gebruiksvriendelijker voorschriften met 
betrekking tot de hoeveelheid en 
verscheidenheid aan persoonsgegevens; 
herinnert eraan dat het EBI betrekking 
heeft op participatie en het bepalen van de 
agenda en niet op bindende voorstellen en 
dat de voorschriften dienovereenkomstig 
bescheiden en evenwichtig moeten zijn; 
verzoekt de Commissie om alle lidstaten te 
vragen het vereiste identificatienummer te 
schrappen, waarbij gedurende een 
overgangsperiode een uitzondering geldt 
voor de twee lidstaten waarvoor die 
nummers onontbeerlijk zijn om de 
handtekeningen te verifiëren;

Or. en

Amendement 75
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. acht het te gecompliceerd voor 
organisatoren om ter ondersteuning van 
EBI's in elk van de 28 lidstaten, 

9. acht het te gecompliceerd voor 
organisatoren om ter ondersteuning van 
EBI's in elk van de 28 lidstaten, 
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overeenkomstig de diverse nationale 
bepalingen, weer andere persoonsgegevens 
te moeten verstrekken, zoals vereist op 
grond van Verordening (EU) nr. 211/2011, 
en stelt voor om de invoering van een 
digitaal EU-burgerschap te overwegen; 
roept de Commissie derhalve op om dit 
punt in het kader van haar digitale agenda 
te onderzoeken;

overeenkomstig de diverse nationale 
bepalingen, weer andere persoonsgegevens 
te moeten verstrekken, zoals vereist op 
grond van Verordening (EU) nr. 211/2011, 
en stelt voor om de invoering van een 
digitaal EU-burgerschap te overwegen; 
roept de Commissie derhalve op om dit 
punt dringend te onderzoeken in het kader 
van haar digitale agenda;

Or. en

Amendement 76
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. overweegt de mogelijkheid om de 
lidstaten aan te bevelen de leeftijd voor 
deelname te verlagen van 18 naar 16 jaar;

Or. es

Amendement 77
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Siôn Simon, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de in artikel 3, lid 4 
genoemde vereisten in verband met 
ondertekenaars te wijzigen, en de 
minimumleeftijd voor de ondersteuning 
van een EBI niet aan het actieve 
stemrecht bij de verkiezingen van het 
Europees Parlement te koppelen, maar in 
de hele Unie op 16 jaar vast te stellen, 
teneinde juist jongeren de mogelijkheid te 
bieden actief deel te nemen aan de verdere 
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ontwikkeling van het Europees project;

Or. de

Amendement 78
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de Commissie de lidstaten 
te vragen om de leeftijdsgrens voor het 
ondersteunen van een EBI te verlagen 
naar zestien jaar, zoals wettelijk is 
vastgelegd in Oostenrijk;

Or. en

Amendement 79
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. is van mening dat deelname aan een 
burgerinitiatief niet enkel beperkt zou 
moeten blijven tot de onderdanen van een 
lidstaat, maar ook inwoners dient te 
omvatten die kunnen aantonen meer dan 
5 jaar in een lidstaat woonachtig te zijn;

Or. es

Amendement 80
Josep-Maria Terricabras
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. erkent het gevoelige probleem van de 
persoonlijke aansprakelijkheid van 
organisatoren met betrekking tot 
gegevensbescherming bij de inzameling 
van persoonsgegevens van ondertekenaars, 
en stelt derhalve voor om het spectrum aan 
vereiste gegevens te beperken dan wel de 
aansprakelijkheid uit te breiden naar de 
vrijwillige activisten, alsmede om de 
verwoording van artikel 13 van 
Verordening (EU) nr. 211/2011 inzake 
aansprakelijkheid te wijzigen, zodat 
duidelijk wordt dat de persoonlijke 
aansprakelijkheid niet onbeperkt is; stelt 
hiertoe voor inspiratie te putten uit 
artikel 3 van Richtlijn 2008/99/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
19 november 2008 inzake de bescherming 
van het milieu door middel van het 
strafrecht, teneinde ervoor te zorgen dat 
organisatoren alleen verantwoordelijk zijn 
voor handelingen als deze 
"wederrechtelijk en opzettelijk of ten 
minste uit grove nalatigheid worden 
begaan";

10. erkent het gevoelige probleem van de 
persoonlijke aansprakelijkheid van 
organisatoren met betrekking tot 
gegevensbescherming bij de inzameling 
van persoonsgegevens van ondertekenaars, 
en stelt derhalve voor om het spectrum aan 
vereiste gegevens te beperken en een 
Europese rechtsstatus voor het 
burgercomité in het leven te roepen;

Or. en

Amendement 81
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. erkent het gevoelige probleem van de 
persoonlijke aansprakelijkheid van 
organisatoren met betrekking tot 
gegevensbescherming bij de inzameling 
van persoonsgegevens van ondertekenaars, 

10. erkent het gevoelige probleem van de 
persoonlijke aansprakelijkheid van 
organisatoren met betrekking tot 
gegevensbescherming bij de inzameling 
van persoonsgegevens van ondertekenaars, 
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en stelt derhalve voor om het spectrum aan 
vereiste gegevens te beperken dan wel de 
aansprakelijkheid uit te breiden naar de 
vrijwillige activisten, alsmede om de 
verwoording van artikel 13 van 
Verordening (EU) nr. 211/2011 inzake 
aansprakelijkheid te wijzigen, zodat 
duidelijk wordt dat de persoonlijke 
aansprakelijkheid niet onbeperkt is; stelt 
hiertoe voor inspiratie te putten uit artikel 3 
van Richtlijn 2008/99/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 november 
2008 inzake de bescherming van het milieu 
door middel van het strafrecht, teneinde 
ervoor te zorgen dat organisatoren alleen 
verantwoordelijk zijn voor handelingen als 
deze "wederrechtelijk en opzettelijk of ten 
minste uit grove nalatigheid worden 
begaan";

en stelt derhalve voor om het spectrum aan 
vereiste gegevens te beperken, alsmede om 
de verwoording van artikel 13 van 
Verordening (EU) nr. 211/2011 inzake 
aansprakelijkheid te wijzigen, zodat 
duidelijk wordt dat de persoonlijke 
aansprakelijkheid niet onbeperkt is; stelt 
hiertoe voor burgercomités de 
mogelijkheid te bieden 
rechtspersoonlijkheid te verkrijgen en 
inspiratie te putten uit artikel 3 van 
Richtlijn 2008/99/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 november 
2008 inzake de bescherming van het milieu 
door middel van het strafrecht, teneinde 
ervoor te zorgen dat organisatoren alleen 
verantwoordelijk zijn voor handelingen als 
deze "wederrechtelijk en opzettelijk of ten 
minste uit grove nalatigheid worden 
begaan";

Or. de

Amendement 82
Kazimierz Michał Ujazdowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. erkent het gevoelige probleem van de 
persoonlijke aansprakelijkheid van 
organisatoren met betrekking tot 
gegevensbescherming bij de inzameling 
van persoonsgegevens van ondertekenaars, 
en stelt derhalve voor om het spectrum aan 
vereiste gegevens te beperken dan wel de 
aansprakelijkheid uit te breiden naar de 
vrijwillige activisten, alsmede om de 
verwoording van artikel 13 van 
Verordening (EU) nr. 211/2011 inzake 
aansprakelijkheid te wijzigen, zodat 
duidelijk wordt dat de persoonlijke 
aansprakelijkheid niet onbeperkt is; stelt 
hiertoe voor inspiratie te putten uit artikel 3 

10. erkent het gevoelige probleem van de 
persoonlijke aansprakelijkheid van 
organisatoren met betrekking tot 
gegevensbescherming bij de inzameling 
van persoonsgegevens van ondertekenaars, 
en stelt derhalve voor om het spectrum aan 
vereiste gegevens te beperken, alsmede om 
de verwoording van artikel 13 van 
Verordening (EU) nr. 211/2011 inzake 
aansprakelijkheid te wijzigen, zodat 
duidelijk wordt dat de persoonlijke 
aansprakelijkheid niet onbeperkt is; stelt 
hiertoe voor inspiratie te putten uit artikel 3 
van Richtlijn 2008/99/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 november 
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van Richtlijn 2008/99/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 november 
2008 inzake de bescherming van het milieu 
door middel van het strafrecht, teneinde 
ervoor te zorgen dat organisatoren alleen 
verantwoordelijk zijn voor handelingen als 
deze "wederrechtelijk en opzettelijk of ten 
minste uit grove nalatigheid worden 
begaan";

2008 inzake de bescherming van het milieu 
door middel van het strafrecht, teneinde 
ervoor te zorgen dat organisatoren alleen 
verantwoordelijk zijn voor handelingen als 
deze "wederrechtelijk en opzettelijk of ten 
minste uit grove nalatigheid worden 
begaan";

Or. pl

Amendement 83
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. stelt voor dat de periode voor lidstaten 
om het systeem voor het online inzamelen 
van steunbetuigingen te certificeren, 
wordt opgerekt tot twee maanden (in 
plaats van één maand) en dat de 
inzamelingsperiode voor steunbetuigingen 
voor organisatoren wordt opgerekt tot 
achttien maanden (in plaats van twaalf 
maanden);

Schrappen

Or. de

Amendement 84
Claudia Tapardel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. stelt voor dat de periode voor lidstaten 
om het systeem voor het online inzamelen 
van steunbetuigingen te certificeren, wordt 
opgerekt tot twee maanden (in plaats van 

11. stelt voor dat de periode voor lidstaten 
om het systeem voor het online inzamelen 
van steunbetuigingen te certificeren, wordt 
opgerekt tot drie maanden (in plaats van 
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één maand) en dat de inzamelingsperiode 
voor steunbetuigingen voor organisatoren 
wordt opgerekt tot achttien maanden (in 
plaats van twaalf maanden);

één maand) en dat de inzamelingsperiode 
voor steunbetuigingen voor organisatoren 
wordt opgerekt tot achttien maanden (in 
plaats van twaalf maanden);

Or. ro

Amendement 85
Josep-Maria Terricabras
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de lidstaten flexibel om te 
gaan met hun verificatie wanneer zij 
steunbetuigingen voor een EBI ontvangen 
die maar net de drempel van één miljoen 
handtekeningen te boven gaan, met als 
doel zo veel mogelijk de indiening ervan 
toe te staan;

Schrappen

Or. en

Amendement 86
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de lidstaten flexibel om te 
gaan met hun verificatie wanneer zij 
steunbetuigingen voor een EBI ontvangen 
die maar net de drempel van één miljoen 
handtekeningen te boven gaan, met als 
doel zo veel mogelijk de indiening ervan 
toe te staan;

Schrappen

Or. de
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Amendement 87
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de lidstaten flexibel om te 
gaan met hun verificatie wanneer zij 
steunbetuigingen voor een EBI ontvangen 
die maar net de drempel van één miljoen 
handtekeningen te boven gaan, met als 
doel zo veel mogelijk de indiening ervan 
toe te staan;

12. spoort de Commissie en de lidstaten
aan om de voorschriften inzake 
gegevensverzameling 
gebruiksvriendelijker te maken en te 
harmoniseren; 

Or. en

Amendement 88
Siôn Simon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de lidstaten flexibel om te 
gaan met hun verificatie wanneer zij 
steunbetuigingen voor een EBI ontvangen 
die maar net de drempel van één miljoen 
handtekeningen te boven gaan, met als doel 
zo veel mogelijk de indiening ervan toe te 
staan;

12. moedigt de lidstaten aan flexibel om te 
gaan met hun verificatie wanneer zij 
steunbetuigingen voor een EBI ontvangen 
die maar net de drempel van één miljoen 
handtekeningen te boven gaan, met als doel 
zo veel mogelijk de indiening ervan te
bevorderen;

Or. en

Amendement 89
Nicola Caputo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de lidstaten flexibel om te 
gaan met hun verificatie wanneer zij 
steunbetuigingen voor een EBI ontvangen 
die maar net de drempel van één miljoen 
handtekeningen te boven gaan, met als doel 
zo veel mogelijk de indiening ervan toe te 
staan;

12. verzoekt de lidstaten bij hun verificatie 
niet-formalistische criteria te hanteren die 
recht doen aan de wil van het volk
wanneer zij steunbetuigingen voor een EBI 
ontvangen die maar net de drempel van 
één miljoen handtekeningen te boven gaan, 
met als doel zo veel mogelijk de indiening 
ervan toe te staan;

Or. it

Amendement 90
Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de lidstaten flexibel om te 
gaan met hun verificatie wanneer zij 
steunbetuigingen voor een EBI ontvangen 
die maar net de drempel van één miljoen 
handtekeningen te boven gaan, met als doel 
zo veel mogelijk de indiening ervan toe te 
staan;

12. verzoekt de lidstaten flexibeler om te 
gaan met hun verificatie wanneer zij 
steunbetuigingen voor een EBI ontvangen 
die maar net de drempel van één miljoen 
handtekeningen te boven gaan, met als doel 
zo veel mogelijk de indiening ervan toe te 
staan;

Or. it

Amendement 91
Morten Messerschmidt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de lidstaten flexibel om te 
gaan met hun verificatie wanneer zij 
steunbetuigingen voor een EBI ontvangen 
die maar net de drempel van één miljoen 

12. verzoekt de lidstaten flexibel om te 
gaan met hun verificatie wanneer zij 
steunbetuigingen voor een EBI ontvangen 
die maar net de drempel van één miljoen 
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handtekeningen te boven gaan, met als doel 
zo veel mogelijk de indiening ervan toe te 
staan;

handtekeningen te boven gaan, met als doel 
zo veel mogelijk de indiening ervan toe te 
staan; verzoekt de bevoegde nationale 
autoriteiten in ieder geval om periodiek 
verslag uit te brengen aan de commissies 
voor Europese aangelegenheden van de 
nationale parlementen over de lopende 
EBI's waarvoor al een groot aantal 
steunbetuigingen zijn verzameld;

Or. fr

Amendement 92
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de lidstaten flexibel om te 
gaan met hun verificatie wanneer zij 
steunbetuigingen voor een EBI ontvangen 
die maar net de drempel van één miljoen 
handtekeningen te boven gaan, met als doel 
zo veel mogelijk de indiening ervan toe te 
staan;

12. verzoekt de lidstaten flexibel om te 
gaan met hun verificatie wanneer zij 
steunbetuigingen voor een EBI ontvangen 
die maar net de drempel van één miljoen 
handtekeningen te boven gaan, met als doel 
zo veel mogelijk de indiening ervan toe te 
staan; verzoekt de lidstaten hun 
respectieve procedures te vereenvoudigen 
en te harmoniseren; dringt er bij de 
Commissie op aan een herziening van 
Verordening (EU) nr. 211/2011 voor te 
stellen om ervoor te zorgen dat burgers 
ook in hun land van woonplaats EBI's 
kunnen ondertekenen;

Or. en

Amendement 93
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)



PE555.247v01-00 52/70 AM\1062038NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op te overwegen om in Verordening (EU) 
nr. 211/2011 een aanvullende 
administratieve procedure op te nemen 
voor initiatieven die zijn afgewezen omdat 
ze buiten de bevoegdheden van de 
Commissie vallen maar die, vanwege hun 
algemeen belang, in acht zouden kunnen 
worden genomen middels andere 
beleidsinstrumenten, zoals aanbevelingen 
aan de lidstaten, adviezen, enz., om 
verhindering van achtenswaardige 
burgerinitiatieven te voorkomen en zo de 
democratische participatie van burgers te 
vergroten;

Or. es

Amendement 94
Josep-Maria Terricabras
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. vraagt de Commissie de verwoording 
van artikel 10, onder c), van Verordening 
(EU) nr. 211/2011 te herzien met als doel 
te zorgen voor een passend vervolg op een 
geslaagd EBI, met inbegrip van een debat 
in de plenaire vergadering van het 
Parlement, gevolgd door een stemming 
over het EBI; dringt er bij de Commissie 
op aan met betrekking tot succesvolle 
EBI's binnen twaalf maanden na de 
acceptatie ervan een rechtshandeling voor 
te bereiden;

13. vraagt de Commissie de verwoording 
van artikel 10, onder c), van Verordening 
(EU) nr. 211/2011 te herzien met als doel 
te zorgen voor een passend vervolg op een 
geslaagd EBI; dringt er bij de Commissie 
op aan met betrekking tot succesvolle 
EBI's binnen twaalf maanden na de 
acceptatie ervan een rechtshandeling voor 
te bereiden; indien de Commissie binnen 
deze termijn geen wetgevingsvoorstel 
indient, zal de bevoegde commissie van 
het Parlement een 
wetgevingsinitiatiefverslag opstellen, 
waarvoor de geselecteerde rapporteur de 
organisatoren van het EBI zal raadplegen 
tijdens een hoorzitting; verzoekt het 
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Europees Parlement zijn Reglement 
dienovereenkomstig te wijzigen;

Or. en

Amendement 95
Kazimierz Michał Ujazdowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. vraagt de Commissie de verwoording 
van artikel 10, onder c), van Verordening 
(EU) nr. 211/2011 te herzien met als doel 
te zorgen voor een passend vervolg op een 
geslaagd EBI, met inbegrip van een debat 
in de plenaire vergadering van het 
Parlement, gevolgd door een stemming 
over het EBI; dringt er bij de Commissie 
op aan met betrekking tot succesvolle 
EBI's binnen twaalf maanden na de 
acceptatie ervan een rechtshandeling voor 
te bereiden;

13. vraagt de Commissie de verwoording 
van artikel 10, onder c), van Verordening 
(EU) nr. 211/2011 zodanig te herzien dat 
de praktijk van het nemen van arbitraire 
beslissingen tot het niet opvolgen van 
ingediende EBI's wordt geëlimineerd, en 
dat tevens doeltreffende invoering van een 
geslaagd EBI mogelijk wordt gemaakt;
acht het bovendien noodzakelijk dat met 
betrekking tot succesvolle EBI's als regel 
wordt aangenomen dat de voorbereiding 
van een rechtshandeling plaatsvindt 
binnen twaalf maanden na de acceptatie 
ervan;

Or. pl

Amendement 96
Morten Messerschmidt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. vraagt de Commissie de verwoording 
van artikel 10, onder c), van Verordening 
(EU) nr. 211/2011 te herzien met als doel 
te zorgen voor een passend vervolg op een
geslaagd EBI, met inbegrip van een debat 
in de plenaire vergadering van het 

13. dringt er bij de Commissie op aan de 
verwoording van artikel 10, onder c), van 
Verordening (EU) nr. 211/2011 te herzien,
zodat doeltreffend en efficiënt gevolg kan 
worden gegeven aan elk initiatief dat door 
ten minste een miljoen burgers, afkomstig 
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Parlement, gevolgd door een stemming 
over het EBI; dringt er bij de Commissie 
op aan met betrekking tot succesvolle 
EBI's binnen twaalf maanden na de 
acceptatie ervan een rechtshandeling voor 
te bereiden;

uit ten minste een vierde van de lidstaten, 
wordt gesteund, met name door het 
initiatief voor advies door te sturen naar 
de nationale parlementen, gevolgd door 
een debat en een stemming in de plenaire 
vergadering van het Europees Parlement; 
dringt er bij de Commissie op aan met 
betrekking tot succesvolle EBI's binnen 
twaalf maanden na de acceptatie ervan een 
rechtshandeling voor te bereiden;

Or. fr

Amendement 97
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Siôn Simon, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. vraagt de Commissie de verwoording 
van artikel 10, onder c), van Verordening 
(EU) nr. 211/2011 te herzien met als doel 
te zorgen voor een passend vervolg op een 
geslaagd EBI, met inbegrip van een debat 
in de plenaire vergadering van het 
Parlement, gevolgd door een stemming
over het EBI; dringt er bij de Commissie 
op aan met betrekking tot succesvolle 
EBI's binnen twaalf maanden na de 
acceptatie ervan een rechtshandeling voor 
te bereiden;

13. roept op de verwoording van artikel 10, 
lid 1, onder c), van Verordening (EU) 
nr. 211/2011 te herzien met als doel te 
zorgen voor een uitgebreider vervolg op 
een geslaagd EBI, met inbegrip van een 
debat in de plenaire vergadering van het 
Parlement over het EBI; dringt er bij de 
Commissie op aan met betrekking tot 
succesvolle EBI's binnen twaalf maanden 
na de bekendmaking van een positief 
standpunt van de Commissie een 
rechtshandeling voor te bereiden;

Or. de

Amendement 98
Claudia Tapardel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13



AM\1062038NL.doc 55/70 PE555.247v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

13. vraagt de Commissie de verwoording 
van artikel 10, onder c), van Verordening 
(EU) nr. 211/2011 te herzien met als doel 
te zorgen voor een passend vervolg op een 
geslaagd EBI, met inbegrip van een debat 
in de plenaire vergadering van het 
Parlement, gevolgd door een stemming 
over het EBI; dringt er bij de Commissie 
op aan met betrekking tot succesvolle 
EBI's binnen twaalf maanden na de 
acceptatie ervan een rechtshandeling voor 
te bereiden;

13. vraagt de Commissie de verwoording 
van artikel 10, onder c), van Verordening 
(EU) nr. 211/2011 te herzien met als doel 
te zorgen voor een passend vervolg op een 
geslaagd EBI, met inbegrip van een debat 
in de plenaire vergadering van het 
Parlement, gevolgd door een stemming 
over het EBI; dringt er bij de Commissie 
op aan met betrekking tot succesvolle 
EBI's binnen zes maanden na de acceptatie 
ervan een rechtshandeling voor te bereiden;

Or. ro

Amendement 99
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. vraagt de Commissie de verwoording 
van artikel 10, onder c), van Verordening 
(EU) nr. 211/2011 te herzien met als doel 
te zorgen voor een passend vervolg op een 
geslaagd EBI, met inbegrip van een debat 
in de plenaire vergadering van het 
Parlement, gevolgd door een stemming 
over het EBI; dringt er bij de Commissie 
op aan met betrekking tot succesvolle 
EBI's binnen twaalf maanden na de 
acceptatie ervan een rechtshandeling voor 
te bereiden;

13. vraagt de Commissie de verwoording 
van artikel 10, onder c), van Verordening 
(EU) nr. 211/2011 te herzien met als doel 
te zorgen voor een passend vervolg op een 
geslaagd EBI, met inbegrip van een debat 
in de plenaire vergadering van het 
Parlement; dringt er bij de Commissie op 
aan met betrekking tot succesvolle EBI's 
binnen twaalf maanden na de acceptatie 
ervan een rechtshandeling of de gevraagde 
actie voor te bereiden;

(De stemming in het Parlement kan een 
tweesnijdend zwaard blijken te zijn. Bij een 
tegenstem van het Parlement kan de 
tenuitvoerlegging door de Commissie in 
gevaar komen. Op die manier prevaleert de 
indirecte representatieve democratie boven 
de directe representatieve democratie.)
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Or. it

Amendement 100
Sylvie Goulard, Charles Goerens

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. vraagt de Commissie de verwoording 
van artikel 10, onder c), van Verordening 
(EU) nr. 211/2011 te herzien met als doel 
te zorgen voor een passend vervolg op een 
geslaagd EBI, met inbegrip van een debat 
in de plenaire vergadering van het 
Parlement, gevolgd door een stemming 
over het EBI; dringt er bij de Commissie 
op aan met betrekking tot succesvolle 
EBI's binnen twaalf maanden na de 
acceptatie ervan een rechtshandeling voor
te bereiden;

13. vraagt de Commissie de verwoording 
van artikel 10, onder c), van Verordening 
(EU) nr. 211/2011 te herzien met als doel 
te zorgen voor een passend vervolg op een 
geslaagd EBI, met inbegrip van, in 
voorkomend geval, een debat in de 
plenaire vergadering van het Parlement, 
gevolgd door een stemming over het EBI; 
dringt er bij de Commissie op aan met 
betrekking tot succesvolle EBI's binnen 
twaalf maanden na de acceptatie ervan een 
rechtshandeling voor te bereiden;

Or. en

Amendement 101
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. roept op om de haalbaarheid te 
vergroten van burgerinitiatieven waarvan 
de voorstellen kunnen rekenen op de 
steun van een kwart van de lidstaten, ook 
al zijn er geen miljoen handtekeningen 
opgehaald.

Or. es
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Amendement 102
Morten Messerschmidt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de Commissie de 
verwoording van artikel 10 van 
Verordening (EU) nr. 211/2011 te 
herzien, zodat elk Europees 
burgerinitiatief dat voldoet aan de in 
artikel 11, lid 4, VEU, genoemde 
voorwaarden en ten aanzien waarvan zij 
heeft besloten geen voorstel in te dienen, 
in debat kan worden gebracht in het 
Europees Parlement, gevolgd door een 
stemming en, indien nodig, een advies van 
de nationale parlementen;

Or. fr

Amendement 103
Sylvie Goulard, Charles Goerens

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van oordeel dat, ter benadrukking 
van de politieke dimensie van EBI's, een 
openbare hoorzitting overeenkomstig de 
voorwaarden van artikel 11 van 
Verordening (EU) nr. 211/2011 zodanig 
moet worden opgezet dat organisatoren de 
mogelijkheid hebben in dialoog te treden 
met leden van het Europees Parlement; 
wijst er met klem op dat hoorzittingen 
inzake EBI's moeten worden 
georganiseerd door een neutraal comité, 
dat geen hoofdverantwoordelijkheid 
draagt voor het desbetreffende 
onderwerp;

14. is van oordeel dat, ter benadrukking 
van de politieke dimensie van EBI's, een 
openbare hoorzitting overeenkomstig de 
voorwaarden van artikel 11 van 
Verordening (EU) nr. 211/2011 zodanig 
moet worden opgezet dat organisatoren de 
mogelijkheid hebben in dialoog te treden 
met leden van het Europees Parlement;
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Or. en

Amendement 104
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van oordeel dat, ter benadrukking 
van de politieke dimensie van EBI's, een 
openbare hoorzitting overeenkomstig de 
voorwaarden van artikel 11 van 
Verordening (EU) nr. 211/2011 zodanig 
moet worden opgezet dat organisatoren de 
mogelijkheid hebben in dialoog te treden 
met leden van het Europees Parlement; 
wijst er met klem op dat hoorzittingen 
inzake EBI's moeten worden georganiseerd 
door een neutraal comité, dat geen
hoofdverantwoordelijkheid draagt voor het 
desbetreffende onderwerp;

14. is van oordeel dat, ter benadrukking 
van de politieke dimensie van EBI's, een 
openbare hoorzitting overeenkomstig de 
voorwaarden van artikel 11 van 
Verordening (EU) nr. 211/2011 zodanig 
moet worden opgezet dat organisatoren de 
mogelijkheid hebben in dialoog te treden 
met leden van het Europees Parlement; 
wijst er met klem op dat hoorzittingen 
inzake EBI's moeten worden georganiseerd 
onder leiding van een "neutraal" comité, 
dat wil zeggen een comité dat inhoudelijk 
niet de hoofdverantwoordelijkheid draagt 
voor het desbetreffende onderwerp, en dat 
er daarnaast voortdurend externe 
deskundigen bij moeten worden 
betrokken;

Or. de

Amendement 105
Siôn Simon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van oordeel dat, ter benadrukking 
van de politieke dimensie van EBI's, een 
openbare hoorzitting overeenkomstig de 
voorwaarden van artikel 11 van 
Verordening (EU) nr. 211/2011 zodanig 
moet worden opgezet dat organisatoren de 

14. is van oordeel dat, ter benadrukking 
van de politieke dimensie van EBI's, een 
openbare hoorzitting overeenkomstig de 
voorwaarden van artikel 11 van 
Verordening (EU) nr. 211/2011 zodanig 
moet worden opgezet dat organisatoren de 
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mogelijkheid hebben in dialoog te treden 
met leden van het Europees Parlement; 
wijst er met klem op dat hoorzittingen 
inzake EBI's moeten worden georganiseerd 
door een neutraal comité, dat geen 
hoofdverantwoordelijkheid draagt voor het 
desbetreffende onderwerp;

mogelijkheid hebben in dialoog te treden 
met leden van het Europees Parlement en 
de desbetreffende ambtenaren van de 
Commissie; wijst er met klem op dat 
hoorzittingen inzake EBI's moeten worden 
georganiseerd door een neutraal comité, 
dat geen hoofdverantwoordelijkheid draagt 
voor het desbetreffende onderwerp;

Or. en

Amendement 106
Morten Messerschmidt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van oordeel dat, ter benadrukking 
van de politieke dimensie van EBI's, een 
openbare hoorzitting overeenkomstig de 
voorwaarden van artikel 11 van 
Verordening (EU) nr. 211/2011 zodanig 
moet worden opgezet dat organisatoren de 
mogelijkheid hebben in dialoog te treden 
met leden van het Europees Parlement; 
wijst er met klem op dat hoorzittingen 
inzake EBI's moeten worden georganiseerd 
door een neutraal comité, dat geen 
hoofdverantwoordelijkheid draagt voor het 
desbetreffende onderwerp;

14. is van oordeel dat, ter benadrukking 
van de politieke dimensie van EBI's, een 
openbare hoorzitting overeenkomstig de 
voorwaarden van artikel 11 van 
Verordening (EU) nr. 211/2011 zodanig 
moet worden opgezet dat organisatoren de 
mogelijkheid hebben in dialoog te treden 
met leden van het Europees Parlement en 
met leden van de betrokken nationale 
parlementen; wijst er met klem op dat 
hoorzittingen inzake EBI's moeten worden 
georganiseerd door een neutraal comité, 
dat geen hoofdverantwoordelijkheid draagt 
voor het desbetreffende onderwerp;

Or. fr

Amendement 107
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. is van oordeel dat, ter benadrukking 
van de politieke dimensie van EBI's, een 
openbare hoorzitting overeenkomstig de 
voorwaarden van artikel 11 van 
Verordening (EU) nr. 211/2011 zodanig
moet worden opgezet dat organisatoren de 
mogelijkheid hebben in dialoog te treden 
met leden van het Europees Parlement; 
wijst er met klem op dat hoorzittingen 
inzake EBI's moeten worden georganiseerd 
door een neutraal comité, dat geen 
hoofdverantwoordelijkheid draagt voor het 
desbetreffende onderwerp;

14. is van oordeel dat, ter benadrukking 
van de politieke dimensie van EBI's, een 
openbare hoorzitting overeenkomstig de 
voorwaarden van artikel 11 van 
Verordening (EU) nr. 211/2011 zodanig 
moet worden opgezet dat organisatoren de 
mogelijkheid hebben in dialoog te treden 
met leden van het Europees Parlement; 
wijst er met klem op dat hoorzittingen 
inzake EBI's moeten worden georganiseerd 
door een neutraal comité, dat geen 
hoofdverantwoordelijkheid draagt voor het 
desbetreffende onderwerp; wijst erop dat, 
ofschoon de organisatoren van een EBI 
de ruimte moeten krijgen die zij verdienen 
om hun zaak te presenteren, het nuttig 
kan zijn om ook externe belanghebbenden 
en deskundigen te raadplegen in de 
beginfase van de discussie; verzoekt de 
Commissie met het oog hierop om 
aanvullende participatie-instrumenten als 
bedoeld in artikel 11 van het Verdrag van 
Lissabon te gebruiken (zoals online 
raadpleging) en de termijn voor het 
antwoord van de Commissie te verlengen 
van drie naar vijf maanden om dat 
mogelijk te maken; is van mening dat een 
vicevoorzitter van het Europees Parlement 
moet worden belast met de organisatie 
van de EBI-hoorzittingen;

Or. en

Amendement 108
Claudia Tapardel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van oordeel dat, ter benadrukking 
van de politieke dimensie van EBI's, een 

14. is van oordeel dat, ter benadrukking 
van de politieke dimensie van EBI's, een 
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openbare hoorzitting overeenkomstig de 
voorwaarden van artikel 11 van 
Verordening (EU) nr. 211/2011 zodanig 
moet worden opgezet dat organisatoren de 
mogelijkheid hebben in dialoog te treden 
met leden van het Europees Parlement; 
wijst er met klem op dat hoorzittingen 
inzake EBI's moeten worden georganiseerd 
door een neutraal comité, dat geen 
hoofdverantwoordelijkheid draagt voor het 
desbetreffende onderwerp;

openbare hoorzitting overeenkomstig de 
voorwaarden van artikel 11 van 
Verordening (EU) nr. 211/2011 zodanig 
moet worden opgezet dat organisatoren de 
mogelijkheid hebben in dialoog te treden 
met leden van het Europees Parlement; 
wijst er met klem op dat hoorzittingen 
inzake EBI's moeten worden georganiseerd 
door een neutraal comité, dat geen 
hoofdverantwoordelijkheid draagt voor het 
desbetreffende onderwerp en dat 
vertegenwoordigers dient te omvatten van 
de Commissie constitutionele zaken, de 
Commissie juridische zaken en de 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie 
en binnenlandse zaken;

Or. ro

Amendement 109
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. roept organisatoren en 
instellingen, maar met name de 
Commissie, op de contacten tussen de 
betrokkenen niet te beperken tot de fase 
voorafgaand aan de presentatie van de 
initiatieven, die transparanter behandeld 
zou moeten worden in de fase na de 
aanvaarding van een initiatief;

Or. es

Amendement 110
Josep-Maria Terricabras
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. meent dat verbetering van de 
transparantie en de kwaliteit van de 
controles op de financiering en het 
sponsoren van EBI's van cruciaal belang 
is om burgers deugdelijk gebruik te laten 
maken van dit instrument voor 
participatieve democratie en om eventueel 
misbruik voor private belangen van 
andere aard te voorkomen;

Or. en

Amendement 111
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. dringt er in het licht van 
artikel 225, VWEU bij het Parlement en 
zijn commissies op aan om in voorkomend 
geval gebruik te maken van hun recht om 
de Commissie te verzoeken een voorstel in 
te dienen dat rekening houdt met de 
inhoud van een succesvol EBI;

Or. en

Amendement 112
Siôn Simon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie de 
mogelijkheid te onderzoeken van het 
financieren van EBI's uit de EU-begroting, 

15. verzoekt de Commissie de 
mogelijkheid te onderzoeken van het 
financieren van EBI's uit de bestaande EU-
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bijvoorbeeld via Europese programma's 
zoals het programma "Europa voor de 
burger" en het programma "Rechten, 
gelijkheid en burgerschap", zulks gelet op
het feit dat er een reële behoefte aan 
financiële steun voor de organisatie van 
EBI's bestaat en er talloze amendementen 
op de EU-begroting met dit doel zijn 
ingediend;

begroting, bijvoorbeeld via Europese 
programma's zoals het programma "Europa 
voor de burger" en het programma 
"Rechten, gelijkheid en burgerschap", 
zulks rekening houdend met het feit dat er 
een reële behoefte aan financiële steun 
voor de organisatie van EBI's bestaat en er 
talloze amendementen op de EU-begroting 
met dit doel zijn ingediend;

Or. en

Amendement 113
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie de 
mogelijkheid te onderzoeken van het 
financieren van EBI's uit de EU-begroting, 
bijvoorbeeld via Europese programma's 
zoals het programma "Europa voor de 
burger" en het programma "Rechten, 
gelijkheid en burgerschap", zulks gelet op 
het feit dat er een reële behoefte aan 
financiële steun voor de organisatie van 
EBI's bestaat en er talloze amendementen 
op de EU-begroting met dit doel zijn 
ingediend;

15. verzoekt de Commissie de 
mogelijkheid te onderzoeken van het 
financieel ondersteunen van EBI's uit de 
EU-begroting, bijvoorbeeld via Europese 
programma's zoals het programma "Europa 
voor de burger" en het programma 
"Rechten, gelijkheid en burgerschap", 
zulks gelet op het feit dat er een reële 
behoefte aan financiële steun voor de 
organisatie van EBI's bestaat en er talloze 
amendementen op de EU-begroting met dit 
doel zijn ingediend;

Or. de

Amendement 114
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie de 15. verzoekt de Commissie de 
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mogelijkheid te onderzoeken van het 
financieren van EBI's uit de EU-begroting, 
bijvoorbeeld via Europese programma's 
zoals het programma "Europa voor de 
burger" en het programma "Rechten, 
gelijkheid en burgerschap", zulks gelet op 
het feit dat er een reële behoefte aan 
financiële steun voor de organisatie van 
EBI's bestaat en er talloze amendementen 
op de EU-begroting met dit doel zijn 
ingediend;

mogelijkheid te onderzoeken van het 
financieren van EBI's uit de EU-begroting, 
bijvoorbeeld via Europese programma's 
zoals het programma "Europa voor de 
burger" en het programma "Rechten, 
gelijkheid en burgerschap", zulks gelet op 
het feit dat gelijkheid tussen burgers 
gegarandeerd moet worden en dat er een 
reële behoefte aan financiële steun voor de 
organisatie van EBI's bestaat en er talloze 
amendementen op de EU-begroting met dit 
doel zijn ingediend;

Or. es

Amendement 115
Kazimierz Michał Ujazdowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie de 
mogelijkheid te onderzoeken van het 
financieren van EBI's uit de EU-begroting, 
bijvoorbeeld via Europese programma's 
zoals het programma "Europa voor de 
burger" en het programma "Rechten, 
gelijkheid en burgerschap", zulks gelet op 
het feit dat er een reële behoefte aan 
financiële steun voor de organisatie van 
EBI's bestaat en er talloze amendementen 
op de EU-begroting met dit doel zijn 
ingediend;

15. verzoekt de Commissie de 
mogelijkheid te onderzoeken van het 
financieren van EBI's uit de EU-begroting, 
bijvoorbeeld via Europese programma's 
zoals het programma "Europa voor de 
burger" en het programma "Rechten, 
gelijkheid en burgerschap", rekening 
houdend met de mogelijkheden voor 
financiering van de uitzending van 
promotieprogramma's op radio en 
televisie, zulks gelet op het feit dat er een 
reële behoefte aan financiële steun voor de 
organisatie van EBI's bestaat en er talloze 
amendementen op de EU-begroting met dit 
doel zijn ingediend;

Or. pl

Amendement 116
György Schöpflin
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie de 
mogelijkheid te onderzoeken van het 
financieren van EBI's uit de EU-begroting, 
bijvoorbeeld via Europese programma's 
zoals het programma "Europa voor de 
burger" en het programma "Rechten, 
gelijkheid en burgerschap", zulks gelet op 
het feit dat er een reële behoefte aan 
financiële steun voor de organisatie van 
EBI's bestaat en er talloze amendementen 
op de EU-begroting met dit doel zijn 
ingediend;

15. verzoekt de Commissie de 
mogelijkheid te onderzoeken van het 
financieren van EBI's uit de EU-begroting, 
bijvoorbeeld via Europese programma's 
zoals het programma "Europa voor de 
burger" en het programma "Rechten, 
gelijkheid en burgerschap", zulks gelet op 
het feit dat er een reële behoefte aan 
financiële steun voor de organisatie van 
EBI's bestaat en er talloze amendementen 
op de EU-begroting met dit doel zijn 
ingediend; dringt er in dit verband bij de 
Commissie op aan dit instrument ten volle 
uit te dragen om het bestaan ervan onder 
de aandacht te brengen van een zo breed 
mogelijk publiek;

Or. en

Amendement 117
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. roept op tot een grotere 
betrokkenheid van de instellingen om het
EBI onder de aandacht van de EU-
burgers te brengen;

Or. es

Amendement 118
Nicola Caputo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt de Commissie te 
onderzoeken of het mogelijk is de 
toepassing van het EBI te 
vergemakkelijken door de gebruikte ICT-
platforms en -instrumenten ten uitvoer te 
leggen en te voorzien in speciale 
voorlichtings- en gebruikskanalen voor 
gebruikers met een handicap en een 
kennisachterstand, teneinde dit 
instrument steeds inclusiever te maken;

Or. it

Amendement 119
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. spoort de Commissie aan om een 
mediacampagne te organiseren om het 
publiek en de media bewuster te maken; 
acht het dringend nodig om de EU-
begroting in het kader van de tussentijdse 
beoordeling te wijzigen, teneinde de 
Commissie te voorzien van de financiële 
middelen die nodig zijn om een 
doeltreffende, grote mediacampagne te 
voeren om het publiek en de media 
bewuster te maken van het EBI;

Or. en

Amendement 120
Nicola Caputo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. verzoekt de Commissie om met de 
nodige voorzichtigheid de diefstal van 
gevoelige informatie met betrekking tot de 
ondertekenaars, ook via internet, te 
bestrijden, met name wanneer die 
informatie in een geaggregeerd bestand 
wordt beheerd;

Or. it

Amendement 121
Siôn Simon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verwelkomt het verslag van de 
Commissie van 1 april 2015 over het EBI 
en roept de Commissie op er bij de 
herziening van dit instrument voor te 
zorgen dat alle passende wettelijke 
maatregelen worden uitgevoerd wanneer 
een EBI wordt geacht met succes te zijn 
afgerond;

16. verwelkomt het verslag van de 
Commissie van 31 maart 2015 over het 
EBI; is van mening dat de Commissie zich 
ervoor moet inspannen dat het EBI 
positiever wordt opgevat als een 
instrument waarmee burgers invloed 
kunnen uitoefenen op de Europese 
wetgeving; stelt daarom dat het EBI de 
dialoog met en de betrokkenheid van de 
burgers moet bevorderen om het opzetten 
van dergelijke initiatieven te 
vereenvoudigen; roept de Commissie op er 
bij de herziening van dit instrument voor te 
zorgen dat alle passende wettelijke 
maatregelen worden uitgevoerd wanneer 
een EBI wordt geacht met succes te zijn 
afgerond;

Or. en

Amendement 122
Sylvia-Yvonne Kaufmann
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verwelkomt het verslag van de 
Commissie van 1 april 2015 over het EBI 
en roept de Commissie op er bij de 
herziening van dit instrument voor te 
zorgen dat alle passende wettelijke 
maatregelen worden uitgevoerd wanneer 
een EBI wordt geacht met succes te zijn 
afgerond;

16. verwelkomt het verslag van de 
Commissie van 31 maart 2015 over het 
EBI en het besluit van de Europese 
Ombudsman OI/9/2013/TN en roept de 
Commissie op er bij de herziening van dit 
instrument voor te zorgen dat alle passende 
wettelijke maatregelen worden uitgevoerd 
wanneer een EBI wordt geacht met succes 
te zijn afgerond;

Or. de

Amendement 123
Kazimierz Michał Ujazdowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verwelkomt het verslag van de 
Commissie van 1 april 2015 over het EBI 
en roept de Commissie op er bij de 
herziening van dit instrument voor te 
zorgen dat alle passende wettelijke 
maatregelen worden uitgevoerd wanneer 
een EBI wordt geacht met succes te zijn 
afgerond;

16. verwelkomt het verslag van de 
Commissie van 1 april 2015 over het EBI 
en roept de Commissie op om in 
samenwerking met het burgercomité dat 
het betreffende initiatief heeft voorgesteld, 
er bij de herziening van dit instrument voor 
te zorgen dat alle passende wettelijke 
maatregelen worden uitgevoerd wanneer 
een EBI wordt geacht met succes te zijn 
afgerond;

Or. pl

Amendement 124
Josep-Maria Terricabras
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
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Ontwerpresolutie Amendement

16. verwelkomt het verslag van de 
Commissie van 1 april 2015 over het EBI 
en roept de Commissie op er bij de 
herziening van dit instrument voor te 
zorgen dat alle passende wettelijke 
maatregelen worden uitgevoerd wanneer 
een EBI wordt geacht met succes te zijn 
afgerond;

16. verwelkomt het verslag van de 
Commissie van 1 april 2015 over het EBI 
en roept de Commissie op er bij de 
herziening van dit instrument voor te 
zorgen dat alle passende wettelijke 
maatregelen worden uitgevoerd teneinde te 
zorgen voor een passende follow-up 
wanneer een EBI wordt geacht met succes 
te zijn afgerond;

Or. en

Amendement 125
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verwelkomt het verslag van de 
Commissie van 1 april 2015 over het EBI 
en roept de Commissie op er bij de 
herziening van dit instrument voor te 
zorgen dat alle passende wettelijke 
maatregelen worden uitgevoerd wanneer 
een EBI wordt geacht met succes te zijn 
afgerond;

16. verwelkomt het verslag van de 
Commissie van 1 april 2015 over het EBI 
en roept de Commissie op er bij de 
herziening van dit instrument voor te 
zorgen dat alle passende wettelijke 
maatregelen worden uitgevoerd wanneer 
een EBI wordt geacht met succes te zijn 
afgerond, waaronder de presentatie van 
een wetgevingsvoorstel in geval van 
succes of een goed gemotiveerd antwoord 
in geval van afwijzing;

Or. es

Amendement 126
Andrej Plenković

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

verwelkomt het verslag van de Commissie 16. verwelkomt het verslag van de 
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van 1 april 2015 over het EBI en roept de 
Commissie op er bij de herziening van dit 
instrument voor te zorgen dat alle passende 
wettelijke maatregelen worden uitgevoerd 
wanneer een EBI wordt geacht met succes 
te zijn afgerond;

Commissie van 31 maart 2015 over het 
EBI en roept de Commissie op er bij de 
herziening van dit instrument voor te 
zorgen dat alle passende wettelijke 
maatregelen worden uitgevoerd wanneer 
een EBI wordt geacht met succes te zijn 
afgerond; verzoekt de Europese 
instellingen cruciaal werk te verrichten op 
het gebied van communicatie door een 
informatiecampagne over het EBI op te 
zetten;

Or. fr

Amendement 127
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. roept de Commissie met het oog op 
de diverse tekortkomingen die aan het 
licht zijn gekomen op zo snel mogelijk een 
voorstel te presenteren voor de herziening 
van Verordening (EU) nr. 211/2011 over 
het burgerinitiatief;

Or. de


