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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het Europees burgerinitiatief
(2014/2257(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 11, lid 4, van het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 24, 
lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

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

– gezien Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad over het 
burgerinitiatief,

– gezien de openbare hoorzitting van 26 februari 2015 over het burgerinitiatief, die is 
georganiseerd door de Commissie constitutionele zaken in samenspraak met de 
Commissie verzoekschriften,

– gezien de studie van de beleidsondersteunende afdeling C van het Parlement van 2014 
met als titel "European Citizens' Initiative – First lessons of implementation",

– gezien het besluit van de Europese Ombudsman van 4 maart 2015 ter afsluiting van haar 
initiatiefonderzoek betreffende de Commissie (OI/9/2013/TN),

– gezien de studie van de Onderzoeksdienst van het Europees Parlement van februari 
2015 met als titel "Implementation of the European Citizens' Initiative",

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

– gezien artikel 52 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken en de adviezen van de 
Commissie juridische zaken en de Commissie verzoekschriften (A8-0000/2015),

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;

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;

C. overwegende dat het merendeel van de organisatoren van Europese burgerinitiatieven 
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(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 
uitgebreid contact met maatschappelijke organisaties en uit onderzoek inzake EBI's;

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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 
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beschikking te stellen voor de opslag van online handtekeningen;

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;

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;

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;

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";

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);

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;

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;

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

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;

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;

17. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de regeringen en parlementen van de lidstaten.


