
 

AM\1077017NL.doc  PE568.573v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

26.10.2015 A8-0284/6 

Amendement  6 

Josep-Maria Terricabras 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Charles Goerens 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Europees burgerinitiatief 

2014/2257(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  15 bis. vraagt de Commissie om bij de 

toekomstige herziening van de 

verordening een voorstel in te voegen tot 

toelating van EBI's die op het primaire 

EU-recht betrekking hebben;  

Or. en 
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26.10.2015 A8-0284/7 

Amendement  7 

Josep-Maria Terricabras 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Europees burgerinitiatief 

2014/2257(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 30 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

30. vraagt de Commissie de formulering 

van artikel 10, onder c), van Verordening 

(EU) nr. 211/2011 te herzien om 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; 

30. vraagt de Commissie de formulering 

van artikel 10, onder c), van Verordening 

(EU) nr. 211/2011 te herzien om te zorgen 

voor een passend vervolg op een geslaagd 

EBI; dringt er bij de Commissie op aan met 

betrekking tot succesvolle EBI's binnen 

twaalf maanden na de indiening  ervan een 

rechtshandeling voor te bereiden; 

Or. en 
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26.10.2015 A8-0284/8 

Amendement  8 

Josep-Maria Terricabras 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Europees burgerinitiatief 

2014/2257(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

32. dringt er bij het Parlement en zijn 

commissies op aan om in voorkomend 

geval op grond van artikel 225, VWEU 

gebruik te maken van hun recht om de 

Commissie te verzoeken een voorstel in te 

dienen dat rekening houdt met de inhoud 

van een succesvol EBI; 

32. dringt er bij het Parlement en zijn 

commissies op aan om in het geval dat de 

Commissie geen wetgevingsvoorstel 

indient, gebruik te maken van hun recht 
op grond van artikel 225, VWEU om de 

Commissie te verzoeken een passend 

voorstel in te dienen; onderstreept dat de 

bevoegde commissie van het Parlement bij 

de uitoefening van dit recht rekening moet 

houden met de inhoud van een succesvol 

EBI en de organisatoren van het EBI in 

een volgende hoorzitting moet 

raadplegen; dringt erop aan dat het 

Parlement zijn Reglement 

dienovereenkomstig wijzigt; 

Or. en 

 

 


