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SUGGESTIES

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

1. beschouwt het Europees burgerinitiatief (EBI) als het eerste directe democratische 
instrument dat burgers in staat stelt tot actieve betrokkenheid bij het ontwikkelen van 
Europees beleid en wetgeving;

2. herinnert eraan dat het Parlement in eerdere resoluties en jaarverslagen van de Commissie 
verzoekschriften heeft gewezen op de zwakke punten van het huidige juridisch kader en 
de bureaucratische lasten bij de praktische uitvoering van het EBI, die te wijten zijn aan 
gebrekkige IT-ondersteuning en uiteenlopend gebruik van het initiatief door de nationale 
overheden; verlangt dat vereenvoudigde en geharmoniseerde vereisten en procedures 
inzake persoonsgegevens worden geïntroduceerd;

3. toont zich bezorgd over het lage percentage succesvolle initiatieven en de dramatische 
terugloop van het aantal nieuwe initiatieven; onderstreept dat de Europese instellingen en 
de lidstaten alle noodzakelijke maatregelen moeten nemen om het burgerinitiatief onder 
de aandacht te brengen en het vertrouwen van burgers in dit instrument te bevorderen; is 
van mening dat het instrument nog altijd de mogelijkheid biedt om betrokkenheid onder 
het grote publiek tot stand te brengen en de dialoog tussen burgers onderling en tussen 
burgers en de EU-instellingen te bevorderen; is ermee ingenomen dat sommige EBI's op 
lokaal niveau effect hebben weten te sorteren;

4. is van mening dat de herziening van de EBI-verordening moet worden aangegrepen als 
een mogelijkheid om de verzoekschriftenprocedure bekender te maken, om duidelijk te 
maken welk onderscheid bestaat tussen EBI's en verzoekschriften en om een verband 
tussen deze twee instrumenten te leggen; dit kan door geharmoniseerde informatie te 
plaatsen op de websites van de Europese instellingen en het advertentiebeleid van de 
instellingen hierop af te stemmen;

5. betreurt het feit dat er in een vroeg stadium geen duidelijke informatie over het EBI-
instrument bestond, hetgeen heeft geleid tot een algehele misvatting over de aard ervan en 
frustratie heeft gewekt toen de Commissie de eerste EBI's verwierp; wijst er andermaal op 
dat het instrument eenvoudig, helder en gebruikersvriendelijk moet zijn;

6. dringt aan op uitgebreidere interinstitutionele samenwerking bij de behandeling van EBI's 
door de organisatoren van een EBI informatie te verschaffen en ondersteuning te bieden; 
verlangt dat in de toekomst een fysiek en elektronisch centraal aanspreekpunt wordt 
ingesteld dat informatie, juridisch advies, vertaaldiensten en financiering biedt en dat 
gebruik kan maken van de middelen van het in het Europe Direct Contact Centre 
gevestigde contactpunt, de vertegenwoordigingen van de Commissie en de 
voorlichtingsbureaus van het Parlement in de lidstaten; is van mening dat een dergelijke 
opzet het EBI-project dichter bij de burgers brengt;

7. verlangt dat de Commissie erop toeziet dat het besluitvormingsproces transparant verloopt 
en dat zij de procedure voor juridische ontvankelijkheid duidelijker toelicht; moedigt de 
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Commissie aan om naar aanleiding van succesvolle EBI's concretere actie te ondernemen;

8. verzoekt de Commissie de software van het elektronisch systeem voor het inzamelen van 
handtekeningen te verbeteren, zodat het toegankelijk wordt voor personen met een 
handicap, het de mogelijkheid biedt om elektronische handtekeningen te plaatsen en e-
mailadressen te verzamelen, en het de actueelste elektronische faciliteiten voor het voeren 
van campagnes bevat, in navolging van andere succesvolle elektronische platforms voor 
campagnevoering; verzoekt de Commissie de ontwikkeling van een openbare EBI-
applicatie voor mobiele apparatuur te ondersteunen;

9. vraagt de Commissie voorstellen te onderzoeken in verband met de invoering van een 
Europese identiteitskaart, die tevens moeten voldoen aan de vereisten van de verordening 
inzake het burgerinitiatief voor het inzamelen van handtekeningen;

10. vraagt de Commissie voorstellen in te dienen over de invoering van een volledige kieslijst 
van haar burgers;

11. vraagt de Commissie om bij de op handen zijnde herziening van de verordening het 
voorstel in overweging te nemen om EBI's toe te staan die overeenkomstig artikel 48 
VWEU verdragswijzigingen noodzakelijk maken;

12. wijst er nogmaals op dat momenteel hoorzittingen worden georganiseerd  over succesvolle 
EBI's door de commissie die al naar gelang het onderwerp van het EBI bevoegd is, 
waarbij de Commissie verzoekschriften fungeert als medeverantwoordelijke commissie; 
stelt voor dat de Commissie verzoekschriften de rol van organisator van hoorzittingen 
overneemt omdat deze commissie een neutraal forum biedt en de meeste ervaring heeft 
met het onderhouden van contacten met de burgers.


