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SUGGESTIES

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
constitutionele zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt dat het burgerinitiatief het eerste instrument van participatieve democratie is dat 
EU-burgers het recht geeft om, als zij van mening zijn dat er op een bepaald gebied een 
rechtshandeling nodig is ter uitvoering van de verdragen en mits daarvoor ten minste een 
miljoen steunbetuigingen zijn verzameld, afkomstig uit ten minste een kwart van de EU-
lidstaten, een initiatief in te dienen - en daarmee invulling te geven aan hun nieuwe 
politieke recht - en de Commissie te verzoeken om, binnen het kader van de haar 
toegedeelde bevoegdheden, een passend voorstel in te dienen;

2. is ingenomen met het verslag van de Commissie over het Europees burgerinitiatief (EBI) 
van 31 maart 2015, waarin de Commissie aangeeft dat er nog altijd ruimte voor 
verbetering is en een aantal verbeterpunten naar voren brengt; is tevens ingenomen met 
het door de Europese Ombudsman op eigen initiatief ingestelde onderzoek naar de 
werking van het Europees burgerinitiatief en de 11 door de Europese Ombudsman 
opgestelde concrete richtsnoeren ter verbetering van de EBI-procedure;

3. vindt het essentieel dat de burgers kunnen bijdragen aan de uitoefening van wetgevende 
bevoegdheden van de Unie en een directe rol kunnen spelen bij de indiening van 
wetgevingsvoorstellen;

4. merkt op dat er meer dan zes miljoen EU-burgers hebben deelgenomen aan een 
burgerinitiatief, dat er 51 verzoeken om registratie van een initiatief zijn ingediend, 
waarvan slechts drie initiatieven, te weten "Right2Water, "Een van ons" en "Stop 
vivisectie" ontvankelijk zijn verklaard, en dat de organisatoren van zes EBI's (30% van 
alle gevallen waarin registratie werd geweigerd) tegen het besluit van de Commissie om 
het burgerinitiatief niet te registreren in beroep zijn gegaan bij het Europees Hof van 
Justitie, waaruit blijkt dat er nog veel inspanningen verricht moeten worden om ervoor te 
zorgen dat de mogelijkheden van het EBI ten volle worden benut; wijst erop dat de 
organisatoren van initiatieven sinds de inwerkingtreding van de verordening in april 2012 
te maken hebben gekregen met talrijke praktische problemen en dat het aantal initiatieven 
afneemt;

5. dringt erop aan dat de dubbele rol van de Commissie, die aanleiding kan geven tot 
belangenconflicten, wordt onderzocht, waarbij aangetekend moet worden dat een aantal 
organisatoren van EBI's het belang en de waarde van de inbreng van de Commissie 
erkent; dringt er in dit verband bij de Commissie op aan ook het Parlement als 
beslissingsorgaan te beschouwen, aangezien het Parlement de enige instelling is waarvan 
de leden rechtstreeks gekozen zijn door EU-burgers;

6. verzoekt de Commissie om organisatoren van initiatieven alomvattende steun te bieden, 
waaronder het verlenen van niet-bindend juridisch advies, door bijvoorbeeld in de 
vertegenwoordigingen van de Commissie en de informatiecentra van Europe Direct in alle 
lidstaten duidelijk herkenbare contactpunten aan te wijzen die verantwoordelijk zijn voor 
het burgerinitiatief en tot taak hebben informatie, advies en ondersteuning te bieden 
inzake burgerinitiatieven, gelet op het feit dat het voor organisatoren vaak moeilijk is om 
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uit te vinden aan welke verdrags- en wettelijke bepalingen voldaan moet zijn, wil hun 
initiatief rechtsgeldig zijn; benadrukt evenwel dat de Commissie, indien zij weigert een 
burgerinitiatief te registreren, haar politieke keuzes op gedetailleerde, transparante en 
begrijpelijke manier aan de burgers moet uitleggen en haar juridische afwegingen kenbaar 
moet maken aan de organisatoren van het initiatief;

7. verzoekt de Commissie na te denken over de mogelijkheid om slechts een deel van een 
initiatief te registreren als een EBI niet volledig binnen het kader van haar bevoegdheden 
valt; is van oordeel dat het in een dergelijk geval passend zou zijn vooraf het burgercomité 
van het desbetreffende burgerinitiatief te raadplegen;

8. dringt er voorts bij de Commissie op aan de begrijpelijkheid en gebruikersvriendelijkheid 
van haar website te verbeteren, met name wat betreft de informatie over haar 
bevoegdheden en de ondersteuning die geboden kan worden om tot een succesvolle 
aanvraag te komen; is van mening dat de Commissie niet alleen moet zorgen voor een 
duidelijke lijst van al haar bevoegdheden, maar dat zij ook de registratieprocedure moet 
verduidelijken, gelet op het feit dat een groot aantal verzoeken om registratie van 
burgerinitiatieven is geweigerd omdat het onderwerp duidelijk buiten het kader van de 
bevoegdheden van de Commissie viel; verzoekt de Commissie zich in dit kader actief in te 
spannen en de organisatoren van Europese burgerinitiatieven gedetailleerde richtsnoeren 
te verstrekken over de wijze waarop de relevante juridische bepalingen geïnterpreteerd 
moeten worden;

9. benadrukt dat onderzocht moet worden of het mogelijk is te komen tot een 
geharmoniseerde en efficiëntere procedure voor het indienen van steunbetuigingen, 
aangezien het onacceptabel is dat EU burgers een burgerinitiatief niet kunnen steunen 
omdat de vereisten voor het indienen van persoonsgegevens van lidstaat tot lidstaat 
verschillen; verzoekt de Commissie derhalve een voorstel te doen voor eenvoudiger 
vereisten voor het indienen van gegevens in de verschillende lidstaten, zodat het, waar 
men ook woonachtig is, eenvoudiger wordt een EBI te ondertekenen; stelt, teneinde de 
ondertekeningsprocedure te vereenvoudigen, voor om na te denken over een mobiele 
applicatie, over modernisering van de software voor het online verzamelen van 
handtekeningen (OCS) en, in het bijzonder, over de mogelijkheid om gebruik te maken 
van digitale handtekeningen als identificatiemiddel, waarmee tevens rekening wordt 
gehouden met de behoeften van personen met een handicap; verzoekt de lidstaten 
dringend om de verplichting om bij het indienen van een steunbetuiging een 
identiteitsnummer over te leggen opnieuw te bezien, en deze verplichting mogelijkerwijs 
te laten vervallen, omdat een dergelijke verplichting een onnodige bureaucratische 
belemmering kan vormen voor de inzameling van steunbetuigingen en een onnodige 
manier is om de identiteit van ondertekenaars te controleren;

10. dringt er bij de Commissie op aan om via alle openbare communicatiekanalen te werken 
aan publieksvoorlichting en de noodzakelijke maatregelen te nemen om transparantie met 
betrekking tot EBI's te garanderen en de communicatie inzake lopende EBI's te 
vergemakkelijken, bijvoorbeeld door applicaties te ontwikkelen voor 
informatieverstrekking, openbaarmaking en online-ondertekening; benadrukt dat actieve 
deelname door de burgers aan Europese burgerinitiatieven ook in doorslaggevende mate 
afhangt van de vraag of daarover in de lidstaten gepubliceerd wordt en pleit er daarom 
voor dat de nationale parlementen van de lidstaten op hun officiële website melding 
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maken van het Europees burgerinitiatief;

11. benadrukt zijn standpunt dat de automatische koppeling van de start van de periode van 
twaalf maanden voor het inzamelen van handtekeningen aan de registratie van een 
burgerinitiatief moet komen te vervallen, en dat de organisatoren van een burgerinitiatief 
zelf moeten kunnen beslissen wanneer zij van start gaan met de inzameling van 
steunbetuigingen, maar dat dat binnen drie maanden moet zijn na de registratie van het 
initiatief door de Commissie; 

12. merkt op dat de periode voor de inzameling van steunbetuigingen opgerekt zou kunnen 
worden tot 18 maanden;

13. merkt op dat er, omdat burgercomités geen rechtspersoonlijkheid bezitten, vragen zijn 
gerezen met betrekking tot de aansprakelijkheid van organisatoren van burgerinitiatieven, 
en dat dit probleem alleen maar opgelost kan worden door herziening van de verordening; 
verzoekt de Commissie de mogelijkheid te onderzoeken om de burgercomités als bedoeld 
in artikel 3, lid 2, van de verordening rechtspersoonlijkheid toe te kennen; dringt voorts 
aan op risicobeperkende maatregelen, om de leden van burgercomités te stimuleren 
concrete initiatieven te ontplooien;

14. is verheugd over de bereidheid van het Europees Economisch en Sociaal Comité om gratis 
vertaaldiensten aan te bieden aan initiatiefnemers, om op die manier de verspreiding van 
burgerinitiatieven in alle officiële talen te vergemakkelijken, met name gelet op het feit 
dat het gebruik van de moedertaal behoort tot de burgerrechten; beschouwt dit als een 
belangrijke bijdrage aan de ondersteuning van de burgers, doordat zij hierdoor in staat 
worden gesteld om hun zorgen op doeltreffender wijze bij andere EU-burgers onder de 
aandacht te brengen;

15. wijst erop dat het van belang is om tijdens de beoordeling van de aanvragen na de 
registratie, volgend op de indiening van een burgerinitiatief bij de Commissie als bedoeld 
in artikel 9 van de verordening, te zorgen voor institutioneel evenwicht; verzoekt de 
Commissie derhalve de mogelijkheid te onderzoeken om andere Europese instellingen en 
organen, zoals het Europees Parlement, de Europese Ombudsman, Ecosoc en het Comité 
van de Regio's hierbij te betrekken;

16. wijst op de belangrijke rol die de Europese Ombudsman speelt bij het onderzoek naar de 
behandeling van EBI-verzoeken door de Commissie, met name het onderzoek naar 
gevallen waarin de Commissie registratie van een EBI heeft geweigerd;

17. dringt er bij de Commissie op aan binnen redelijke termijn een passend voorstel in te 
dienen voor herziening van de verordening over het burgerinitiatief en 
uitvoeringsverordening (EU) nr. 1179/2011, om aan de verwachtingen van de Europese 
burgers te voldoen en ervoor te zorgen dat het Europees burgerinitiatief 
gebruikersvriendelijker wordt en de mogelijkheden ervan volledig kunnen worden benut.
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