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Europees burgerinitiatief 

2014/2257(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat het Europees 

burgerinitiatief (EBI) een nieuw politiek 

burgerrecht is, alsook een uniek en 

vernieuwend agendabepalend instrument 

van participatieve democratie in de 

Europese Unie, waardoor burgers actief 

kunnen deelnemen aan projecten en 

besluitvormingsprocessen die hen 

betreffen, waarvan het potentieel zeker 

volledig moet worden uitgebuit en dat nog 

aanzienlijk moet worden verbeterd 

teneinde tot de beste resultaten te komen 

en zo veel mogelijk EU-burgers aan te 

sporen om bij te dragen aan de verdere 

vorming van het Europese 

integratieproces; overwegende dat de 

versterking van de democratische 

legitimiteit van de instellingen een van de 

belangrijkste doelstellingen van de EU 

moet zijn; 

A. overwegende dat het Europees 

burgerinitiatief (EBI) een nieuw politiek 

burgerrecht is, waardoor burgers in staat 

moeten worden gesteld om actief deel te 

nemen aan projecten en 

besluitvormingsprocessen die hen 

betreffen, waarvan het potentieel zeker 

volledig moet worden uitgebuit en dat nog 

aanzienlijk moet worden verbeterd 

teneinde bij te dragen aan de versterking 

van de democratische legitimiteit van de 

EU-instellingen; overwegende dat zelfs al 

zou het EBI perfect functioneren toch niet 

verwacht kan worden dat daarmee het 

enorme democratische tekort wordt 

opgelost dat al sinds het begin 

kenmerkend is voor de EU; 

Or. en 
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Amendement  2 

Gerolf Annemans 
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Verslag A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Europees burgerinitiatief 

2014/2257(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. benadrukt dat het EBI 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 met alle 

beschikbare middelen dient te worden 

aangemoedigd en ondersteund; erkent 

echter dat er aanzienlijke tekortkomingen 

zijn die moeten worden aangepakt en 

verholpen om het EBI doeltreffender te 

maken; benadrukt dat de verdere 

beoordeling van het instrument gericht 

moet zijn 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 

verzoekt de Commissie en de lidstaten 

derhalve alternatieve oplossingen te zoeken 

om het mogelijk te maken de moedertaal in 

alle acties in verband met een EBI te 

gebruiken, aangezien dit de participatie van 

burgers bevordert; wijst erop dat publieke 

bewustwording van het EBI belangrijk is 

en betreurt dat maar weinig EU-burgers 

van dit instrument op de hoogte zijn; vraagt 

de EU daarom publiciteits- en 

promotiecampagnes te organiseren om het 

EBI in de media en bij het publiek beter 

bekend te maken; 

3. benadrukt dat het EBI 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 met alle 

beschikbare middelen dient te worden 

aangemoedigd en ondersteund; benadrukt 

echter dat er aanzienlijke tekortkomingen 

zijn die moeten worden aangepakt en 

verholpen om het EBI doeltreffender te 

maken en het niet te gebruiken als 

lokkertje om iets anders aan de man te 

brengen; benadrukt dat de verdere 

beoordeling en herziening van het 

instrument gericht moet zijn op de 

verplichting voor de Commissie om een 

succesvol EBI op te volgen met een 

passend wetgevingsvoorstel;  benadrukt 

voorts dat het gebruik van de eigen 

moedertaal een burgerrecht is en verzoekt 

de Commissie en de lidstaten derhalve 

alternatieve oplossingen te zoeken om het 

mogelijk te maken de moedertaal in alle 

acties in verband met een EBI te 

gebruiken, aangezien dit de participatie van 

burgers bevordert; wijst erop dat publieke 

bewustwording van het EBI belangrijk is 

en betreurt dat maar weinig EU-burgers 

van dit instrument op de hoogte zijn; vraagt 

de EU daarom publiciteits- en 

promotiecampagnes te organiseren om het 

EBI in de media en bij het publiek beter 

bekend te maken; 
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Or. en 


