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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, een initiatief in te dienen en de Commissie te 
verzoeken om, binnen het kader van de haar toegedeelde bevoegdheden, een passend 
voorstel in te dienen;

2. 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 
wetsgevingsvoorstellen;

3. merkt op dat reeds meer dan zes miljoen EU-burgers hebben deelgenomen aan een 
burgerinitiatief en dat drie initiatieven, te weten "Right2Water", "Een van ons" en "Stop 
vivisectie" succesvol waren; wijst er evenwel op dat de organisatoren van initiatieven 
sinds de inwerkingtreding van de verordening in april 2012 te maken hebben gekregen 
met talrijke praktische problemen;

4. 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 in alle lidstaten contactpunten aan te wijzen die 
verantwoordelijk zijn voor het burgerinitiatief, gelet op het feit dat het voor organisatoren 
vaak moeilijk is om uit te vinden aan welke verdrags- en wettelijke bepalingen voldaan 
moet zijn, wil hun initiatief rechtsgeldig zijn;

5. verzoekt de Commissie voorts om de lijst met al haar bevoegdheden op haar website te 
actualiseren, te verduidelijken en gebruikersvriendelijker te maken, omdat een groot 
aantal verzoeken om registratie van burgerinitiatieven werd geweigerd omdat het 
onderwerp duidelijk buiten het kader van de bevoegdheden van de Commissie viel;

6. benadrukt dat er een geharmoniseerde procedure moet komen 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 lidstaten dringend om de verplichting om bij het 
indienen van een steunbetuiging een identiteitsnummer over te leggen te laten vervallen, 
omdat dit een onnodige bureaucratische belemmering vormt voor de inzameling van 
steunbetuigingen en een onnodige manier is om de identiteit van ondertekenaars te 
controleren;

7. 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, zodat de organisatoren van burgerinitiatieven 
zelf kunnen beslissen wanneer zij van start gaan met de inzameling van steunbetuigingen;

8. merkt op dat er, omdat burgercomités geen rechtspersoonlijkheid bezitten, vragen zijn 
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gerezen met betrekking tot de aansprakelijkheid van organisatoren van burgerinitiatieven, 
en dat dit probleem alleen maar opgelost kan worden door herziening van de verordening;

9. dringt erop aan dat de minimumleeftijd voor het indienen van een steunbetuiging in de
hele EU gelijk wordt getrokken; pleit ervoor de minimumleeftijd te verlagen naar 16 jaar, 
omdat het belangrijk is het verantwoordelijkheidsgevoel van jongeren voor de EU aan te 
wakkeren en hen de mogelijkheid te geven een rol te spelen bij de verdere vormgeving 
van het Europese project;

10. 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; beschouwt dit als een 
belangrijke bijdrage aan de ondersteuning van de burgers, doordat zij hierdoor in staat 
worden gesteld om hun zorgen bij andere EU-burgers onder de aandacht te brengen;

11. dringt er bij de Commissie op aan zo snel mogelijk een voorstel voor herziening van de 
verordening over het burgerinitiatief in te dienen, zodat dit instrument gebruikers- en 
burgervriendelijker wordt en de mogelijkheden ervan effectiever benut kunnen worden.


