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_____________________________________________________________

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Overeenkomstig artikel 11 
VEU is het EBI een integraal deel van de 
platforms die aan de burgers van de Unie 
worden geboden om van gedachten te 
wisselen over alle beleidsgebieden van de 
Unie, om deel te nemen aan een 
transparante, open en regelmatige dialoog 
met de instellingen van de Unie en om 
ervoor te zorgen dat het optreden van de 
Unie samenhangend en transparant is. 
Bovendien biedt het EBI de burgers van 
de Unie de mogelijkheid de Commissie te 
verzoeken een wetgevingsvoorstel in te 
dienen. Het EBI vereist dat de instellingen 
van de Unie zich ertoe verbinden de 
uitoefening van de rechten van de 
Unieburgers zo efficiënt mogelijk te 
maken, maar ook dat deze burgers respect 
betuigen voor de beginselen en de regels 
inzake hun betrokkenheid bij het 
democratisch bestel van de Unie, met 
name die welke de democratische werking 
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van de Unie regelen. 

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het Europees Parlement verzocht de 
Commissie in zijn resolutie over het 
Europees burgerinitiatief van 28 oktober 
201525 om Verordening (EU) nr. 211/2011 
en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 
1179/2011 van de Commissie te herzien.

(4) Het Europees Parlement verzocht de 
Commissie in zijn resolutie over het 
Europees burgerinitiatief van 28 oktober 
201525 en in de context van de 
voorbereiding van zijn 
initiatiefwetgevingsverslag 
(2017/2024(INL)) om Verordening (EU) 
nr. 211/2011 en Uitvoeringsverordening 
(EU) nr. 1179/2011 grondig te beoordelen 
en zo snel mogelijk te wijzigen. 

__________________ __________________
25 2014/2257(INI). 25 2014/2257(INI).

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) In het proces dat geleid heeft 
tot de herziening van het EBI hebben een 
aantal organisaties en organen van de 
Unie, met name het Europees 
Economisch en Sociaal Comité, geholpen 
om de lacunes in Verordening (EU) nr. 
211/20111biste dichten, door waardevolle 
ondersteuning te verlenen aan de EBI-
organisatoren, door een platform te 
bieden voor een debat over verbeteringen 
aan deze richtlijn en door de groep 
organisatoren institutionele begeleiding 
en facilitering te bieden, door in hun 
gebouwen hoorzittingen te houden en de 
democratische participatie binnen de Unie 
te bevorderen. 
___________________
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1 bis Verordening (EU) nr. 211/2011 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
16 februari 2011 over het burgerinitiatief 
(PB L 65 van 11.3.2011).

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Deze verordening heeft ten doel het 
Europees burgerinitiatief (EBI) 
toegankelijker, minder omslachtig en 
gebruiksvriendelijker te maken voor 
organisatoren en medestanders, teneinde te 
zorgen voor een optimale benutting van het 
EBI als middel om debat en 
burgerparticipatie op EU-niveau te 
bevorderen en de EU dichter bij de burger 
te brengen.

(5) Deze verordening heeft ten doel het 
Europees burgerinitiatief (EBI) 
toegankelijker, minder omslachtig en 
gebruiksvriendelijker te maken voor 
organisatoren en medestanders en de 
follow-up ervan te versterken, teneinde te 
zorgen voor een optimale benutting van het 
EBI als middel om debat te bevorderen en 
zoveel mogelijk burgers van de Unie aan 
te moedigen invloed uit te oefenen op het 
besluitvormingsproces van de Unie door 
haar dichter bij de burgers te brengen en 
aldus het beginsel van democratie en de 
democratische werking van de Unie te 
versterken.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om deze doelstellingen te 
verwezenlijken dienen de procedures en 
voorwaarden voor het Europees 
burgerinitiatief duidelijk, eenvoudig, 
gebruiksvriendelijk en evenredig met de 
aard van dit instrument te zijn. Zij moeten 
zorgen voor een verantwoord evenwicht 
tussen rechten en plichten.

(6) Om deze doelstellingen te 
verwezenlijken dienen de procedures en 
voorwaarden voor het Europees 
burgerinitiatief doeltreffend, transparant, 
eenvoudig, gebruiksvriendelijk – ook voor 
personen met een handicap – en evenredig 
met de aard van dit instrument te zijn. Zij 
moeten zorgen voor een verantwoord 
evenwicht tussen rechten en plichten en 
moeten ervoor zorgen dat de Commissie 
een passend vervolg geeft aan met succes 
ingediende initiatieven.



PE635.375/ 4

NL

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om ervoor te zorgen dat een 
burgerinitiatief representatief is en te 
waarborgen dat burgers om hun steun aan 
een initiatief te betuigen aan gelijke 
voorwaarden moeten voldoen, is het ook 
passend om het minimumaantal 
ondertekenaars uit elk van deze lidstaten 
vast te stellen. Deze minimumaantallen 
vereiste ondertekenaars per lidstaat dienen 
degressief evenredig te zijn en te 
corresponderen met het aantal in elke 
lidstaat gekozen leden van het Europees 
Parlement, vermenigvuldigd met 750.

(10) Om ervoor te zorgen dat een 
burgerinitiatief representatief is en te 
waarborgen dat burgers om hun steun aan 
een initiatief te betuigen aan gelijke 
voorwaarden moeten voldoen, is het ook 
passend om het minimumaantal 
ondertekenaars uit elk van deze lidstaten 
vast te stellen. Deze minimumaantallen 
vereiste ondertekenaars per lidstaat dienen 
degressief evenredig te zijn en te 
corresponderen met het aantal in elke 
lidstaat gekozen leden van het Europees 
Parlement, vermenigvuldigd met het totale 
aantal leden van het Europees Parlement.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Elke burger van de Unie dient het 
recht te hebben een initiatief op papier of 
online te steunen, onder gelijke 
voorwaarden, ongeacht de lidstaat 
waarvan hij onderdaan is of ingezetene is.

(11) Om het Europees burgerinitiatief 
inclusiever en zichtbaarder te maken, 
moet het mogelijk zijn om voor de 
bevordering en verspreiding van het EBI 
alsook voor het verzamelen van 
handtekeningen, regionale of 
minderheidstalen te gebruiken.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Om het Europees burgerinitiatief 
toegankelijker te maken en burgers en 

(13) Om het Europees burgerinitiatief 
toegankelijker te maken, dient de 
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organisatoren te steunen, dient de 
Commissie organisatoren informatie te 
verstrekken en assistentie te verlenen, 
alsmede een online 
samenwerkingsplatform beschikbaar te 
stellen dat moet voorzien in een speciaal 
discussieforum, informatie en advies over 
het Europees burgerinitiatief. Teneinde de 
burgers bij dit instrument te betrekken, 
dienen de lidstaten op hun grondgebied 
een of meer contactpunten in te stellen die 
de burgers informatie kunnen verstrekken 
en assistentie kunnen verlenen met 
betrekking tot het Europees 
burgerinitiatief.

Commissie organisatoren duidelijke, 
nauwkeurige en volledige informatie te 
verstrekken en juridische en praktische 
ondersteuning te bieden door een online 
samenwerkingsplatform beschikbaar te 
stellen. Het platform moet voorzien in een 
speciaal discussieforum en moet 
informatie en advies verstrekken over het 
Europees burgerinitiatief. Het moet 
worden beheerd en geactualiseerd, onder 
de administratieve controle van de 
Commissie, door onafhankelijke 
organisaties en externe deskundigen met 
aantoonbare ervaring op het gebied van 
de organisatie van EBI's, die het recht 
moeten hebben een bijdrage te leveren 
aan het discussieforum. Om de burgers bij 
dit project te betrekken, dienen de 
lidstaten op hun grondgebied een of meer 
contactpunten in te stellen die 
toegankelijk zijn voor personen met een 
handicap, teneinde de burgers informatie 
te verstrekken en juridische en praktische 
bijstand te verlenen met betrekking tot het 
Europees burgerinitiatief, en aldus het 
bewustzijn te vergroten en het debat over 
lopende initiatieven op nationaal niveau 
te stimuleren.
 Waar met het EBI vergelijkbare 
instrumenten bestaan op nationaal 
niveau, moeten deze contactpunten nauw 
worden verbonden met de diensten of 
platforms die steun verlenen voor het 
gebruik van deze nationale instrumenten. 
Deze contactpunten moeten opereren als 
onestopshops die bedoeld zijn om 
organisatoren te helpen door uitgebreide 
informatie te verstrekken alsook specifiek 
technisch en juridisch advies.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Teneinde het Europees 
burgerinitiatief toegankelijker te maken, en 

(16) Teneinde het Europees 
burgerinitiatief doeltreffender en 
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aangezien de procedures en voorwaarden 
voor het Europees burgerinitiatief 
duidelijk, eenvoudig, gebruiksvriendelijk 
en evenredig moeten zijn, is het passend 
om een initiatief gedeeltelijk te registreren 
in gevallen waarin het initiatief slechts ten 
dele voldoet aan de in deze verordening 
vastgestelde vereisten voor registratie. 
Initiatieven dienen gedeeltelijk te worden 
geregistreerd wanneer een aanzienlijk deel 
van het initiatief, waaronder de 
belangrijkste doelstellingen, niet duidelijk 
buiten het kader vallen van de 
bevoegdheden van de Commissie om een 
voorstel in te dienen voor een 
rechtshandeling van de Unie ter uitvoering 
van de Verdragen en aan alle andere 
vereisten voor registratie wordt voldaan. 
Duidelijkheid en transparantie moeten 
worden gewaarborgd waar het gaat om de 
reikwijdte van de gedeeltelijke registratie 
en potentiële ondertekenaars moeten 
worden gewezen op de reikwijdte van de 
registratie en op het feit dat de 
steunbetuigingen enkel worden verzameld 
met betrekking tot de reikwijdte van de 
registratie van het initiatief.

toegankelijker te maken, en aangezien de 
procedures en voorwaarden voor het 
Europees burgerinitiatief duidelijk, 
eenvoudig, gebruiksvriendelijk en 
evenredig moeten zijn, is het passend om 
een initiatief gedeeltelijk te registreren in 
gevallen waarin het initiatief slechts ten 
dele voldoet aan de in deze verordening 
vastgestelde vereisten voor registratie. 
Initiatieven dienen gedeeltelijk te worden 
geregistreerd wanneer een aanzienlijk deel 
van het initiatief, waaronder de 
belangrijkste doelstellingen, niet duidelijk 
buiten het kader vallen van de 
bevoegdheden van de Commissie om een 
voorstel in te dienen voor een 
rechtshandeling van de Unie ter uitvoering 
van de Verdragen en aan alle andere 
vereisten voor registratie wordt voldaan. 
Duidelijkheid en transparantie moeten 
worden gewaarborgd waar het gaat om de 
reikwijdte van de gedeeltelijke registratie 
en potentiële ondertekenaars moeten 
worden gewezen op de reikwijdte van de 
registratie en op het feit dat de 
steunbetuigingen enkel worden verzameld 
met betrekking tot de reikwijdte van de 
registratie van het initiatief. De keuze voor 
een gedeeltelijke registratie van een 
initiatief mag geen afbreuk doen aan de 
plicht van de Commissie om haar besluit 
in dit verband volledig te motiveren.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Ter bevordering van participatie en 
openbaar debat over de kwesties die met de 
initiatieven aan de orde worden gesteld, 
dienen, als bij de Commissie een 
burgerinitiatief wordt ingediend dat door 
het vereiste aantal ondertekenaars wordt 
gesteund en dat ook aan de andere 
vereisten van deze verordening voldoet, de 

(23) Ter bevordering van participatie en 
openbaar debat over de kwesties die met de 
initiatieven aan de orde worden gesteld, 
dienen, als bij de Commissie een 
burgerinitiatief wordt ingediend dat door 
het vereiste aantal ondertekenaars wordt 
gesteund en dat ook aan de andere 
vereisten van deze verordening voldoet, de 
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organisatoren het recht te hebben dat 
initiatief tijdens een openbare hoorzitting 
op het niveau van de Unie toe te lichten. 
De openbare hoorzitting dient door de 
Commissie en het Europees Parlement 
samen binnen drie maanden na de 
indiening van het initiatief te worden 
georganiseerd; er dient te worden gezorgd 
voor een evenwichtige vertegenwoordiging 
van de betrokken publieke en private 
belangen en ook de Commissie moet op 
passend niveau vertegenwoordigd zijn. 
Andere instellingen en adviesorganen van 
de Unie alsmede geïnteresseerde 
belanghebbenden dienen de mogelijkheid 
te hebben aan de hoorzitting deel te nemen.

organisatoren het recht te hebben dat 
initiatief tijdens een openbare hoorzitting 
op het niveau van de Unie toe te lichten. 
Het Europees Parlement moet deze 
openbare hoorzitting organiseren binnen 
drie maanden na de indiening van het 
initiatief aan de Commissie. Het Europees 
Parlement dient te zorgen voor een 
evenwichtige vertegenwoordiging van de 
belangen van de betrokken partijen, 
waaronder maatschappelijke organisaties, 
sociale partners en deskundigen, en voor 
de vertegenwoordiging van de Raad en de 
Commissie op passend niveau. Andere 
instellingen en adviesorganen van de Unie, 
met name het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's, alsook belanghebbenden dienen 
de mogelijkheid te hebben aan de 
hoorzitting deel te nemen.  

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Om de politieke steun voor een 
initiatief te beoordelen, moet het Europees 
Parlement, de instelling die de burgers 
van de Unie vertegenwoordigt, het recht 
hebben om tijdens de plenaire 
vergadering overeenkomstig zijn eigen 
Reglement een debat te houden over de 
maatregelen die de Commissie heeft 
genomen naar aanleiding van haar 
mededeling over met succes ingediende 
initiatieven. Het debat zou kunnen 
worden afgesloten met de aanneming van 
een ontwerpresolutie, waarin ook kan 
worden voorgesteld het in artikel 225 
VWEU bedoelde mechanisme in werking 
te stellen, indien de Commissie geen 
voorstel voor een wetgevingshandeling 
indient.
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Om te waarborgen dat de 
burgerparticipatie in het democratisch 
bestel van de Europese Unie doeltreffend 
is, dient de Commissie geldige initiatieven 
te onderzoeken en erop te reageren. De 
Commissie dient dan ook binnen vijf 
maanden na de ontvangst van een initiatief 
haar juridische en politieke conclusies vast 
te stellen, alsmede de maatregelen die zij 
van plan is te nemen. De Commissie dient 
op heldere, begrijpelijke en uitgebreide 
wijze de redenen toe te lichten voor de 
maatregelen die zij van plan is te nemen en 
evenzeer haar redenen mee te delen als zij 
niet van plan is maatregelen te nemen.

(24) Om te waarborgen dat de 
burgerparticipatie in het democratisch 
bestel van de Europese Unie doeltreffend 
is, dient de Commissie geldige initiatieven 
die het vereiste aantal van ten minste één 
miljoen steunbetuigingen hebben bereikt, 
te onderzoeken en erop te reageren. De 
Commissie dient dan ook binnen zes 
maanden na de ontvangst van een initiatief 
haar juridische en politieke conclusies vast 
te stellen, alsmede de maatregelen die zij 
van plan is te nemen. De Commissie dient 
op heldere, begrijpelijke en uitgebreide 
wijze de redenen toe te lichten voor de 
maatregelen die zij van plan is te nemen, in 
het bijzonder of zij een voorstel voor een 
rechtshandeling zal indienen en dient 
evenzeer haar redenen mee te delen als zij 
niet van plan is maatregelen te nemen. Een 
geldig initiatief mag geen afbreuk doen 
aan het initiatiefrecht van de Commissie.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) De steun voor en financiering van 
initiatieven dienen transparant te zijn. 
Groepen organisatoren dienen tussen de 
datum van registratie en de datum waarop 
het initiatief bij de Commissie wordt 
ingediend, geactualiseerde informatie te 
verstrekken over de steun- en 
financieringsbronnen voor het initiatief. 
Entiteiten, in het bijzonder organisaties die 
uit hoofde van de Verdragen bijdragen aan 
de totstandkoming van Europees politiek 
bewustzijn en aan het tot uitdrukking 
brengen van de wil van de burgers van de 

(25) De steun voor en financiering van 
initiatieven dienen transparant te zijn en 
verantwoordingsplicht in te houden. 
Groepen organisatoren dienen tussen de 
datum van registratie en de datum waarop 
het initiatief bij de Commissie wordt 
ingediend, geactualiseerde en uitvoerige 
informatie te verstrekken over de steun- en 
financieringsbronnen voor het initiatief. 
Deze groepen organisatoren moeten op 
gezette tijden al hun 
financieringsbronnen rapporteren en de 
Commissie moet ervoor zorgen dat deze 



PE635.375/ 9

NL

Unie, mogen initiatieven aanmoedigen, 
steunen en financieren, op voorwaarde dat 
zij daarbij de in deze verordening 
vastgestelde procedures en voorwaarden in 
acht nemen en volledige openheid 
betrachten.

bronnen duidelijk worden weergegeven in 
het register. Entiteiten, in het bijzonder 
organisaties die uit hoofde van de 
Verdragen bijdragen aan de 
totstandkoming van Europees politiek 
bewustzijn en aan het tot uitdrukking 
brengen van de wil van de burgers van de 
Unie, mogen initiatieven aanmoedigen, 
steunen en financieren, op voorwaarde dat 
zij daarbij de in deze verordening 
vastgestelde procedures en voorwaarden in 
acht nemen en volledige openheid 
betrachten. Met het oog op een grotere 
transparantie van de financiering van 
EBI-activiteiten en een grotere 
zichtbaarheid van het EBI als een 
instrument om de burgers bij het beleid te 
betrekken, moet deze verordening een 
eigen financieringsprogramma krijgen. 
Een dergelijk financieringsprogramma 
moet bijdragen tot de ondersteuning van 
de entiteiten en organisaties die de 
betrokkenheid van de burgers en hun 
deelname aan het democratisch bestel van 
de Unie bevorderen, met name door het 
publiek bewuster te maken van het EBI-
instrument als middel om de 
participatiedemocratie op het niveau van 
de Unie te bevorderen en bij te dragen tot 
de financiering van technische of 
juridische bijstand die kosteloos aan de 
organisatoren van EBI's moet worden 
verleend.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Deze verordening is in 
overeenstemming met de grondrechten en 
de beginselen vervat in het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie, en 
met name artikel 8.

(32) Deze verordening is in 
overeenstemming met de grondrechten en 
de beginselen vervat in het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie.
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening stelt de procedures en 
voorwaarden vast voor een initiatief 
waarbij de Europese Commissie wordt 
verzocht binnen het kader van haar 
bevoegdheden een passend voorstel in te 
dienen met betrekking tot een 
aangelegenheid ten aanzien waarvan 
burgers vinden dat een rechtshandeling van 
de Unie nodig is ter uitvoering van de 
Verdragen (hierna "Europees 
burgerinitiatief" of "initiatief" genoemd).

Deze verordening stelt de procedures en 
voorwaarden vast voor een initiatief 
waarbij de Europese Commissie wordt 
verzocht binnen het kader van haar 
bevoegdheden een passend voorstel in te 
dienen met betrekking tot een 
aangelegenheid ten aanzien waarvan 
burgers vinden dat een rechtshandeling van 
de Unie nodig is ter uitvoering van de 
Verdragen (hierna "Europees 
burgerinitiatief" of "initiatief" genoemd).

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Burgers die woonachtig zijn in een andere 
lidstaat dan die waarvan zij onderdaan 
zijn, hebben het recht tot het 
ondersteunen van een initiatief hetzij in 
hun lidstaat van verblijf, hetzij in de 
lidstaat waarvan zij onderdaan zijn.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten en de Commissie nemen alle 
maatregelen die nodig zijn om het voor 
personen met een handicap gemakkelijker 
te maken gebruik te maken van hun recht 
om steun te betuigen aan een 
burgerinitiatief.



PE635.375/ 11

NL

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b)  het aantal ondertekenaars in ten 
minste een kwart van de lidstaten ten 
minste gelijk is aan het in bijlage I 
vastgestelde minimumaantal, dat 
correspondeert met het in elke lidstaat 
gekozen aantal leden van het Europees 
Parlement, ten tijde van de registratie van 
het initiatief, vermenigvuldigd met 750.

b)  het aantal ondertekenaars in ten 
minste een kwart van de lidstaten ten 
minste gelijk is aan het in bijlage I 
vastgestelde minimumaantal, dat 
correspondeert met het in elke lidstaat 
gekozen aantal leden van het Europees 
Parlement, ten tijde van de registratie van 
het initiatief, vermenigvuldigd met het 
totale aantal leden van het Europees 
Parlement.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van lid 1 wordt 
een ondertekenaar geteld in de lidstaat 
waarvan hij onderdaan is.

2. Voor de toepassing van lid 1 wordt 
een ondertekenaar geteld in de lidstaat 
waarvan hij onderdaan is, ongeacht de 
plaats waar hij de steunbetuiging 
ondertekent.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie voorziet burgers en 
groepen organisatoren op verzoek van 
informatie over en assistentie bij het 
Europees burgerinitiatief.

1. De Commissie voorziet burgers en 
groepen organisatoren op verzoek van 
gemakkelijk toegankelijke, duidelijke, 
nauwkeurige en volledige informatie over 
en passende deskundige en juridische 
assistentie bij het Europees burgerinitiatief.

Amendement 21
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt een online 
samenwerkingsplatform ter beschikking 
om burgers en groepen organisatoren te 
voorzien van een discussieforum en van 
informatie en advies over het Europees 
burgerinitiatief.

2. De Commissie stelt een online 
samenwerkingsplatform ter beschikking ter 
ondersteuning van de uitwisseling van 
informatie en beste praktijken tussen 
belanghebbenden, waaronder groepen 
organisatoren, onafhankelijke 
deskundigen, ngo's en andere instellingen 
en organen van de Unie.

Dit platform biedt de burgers en groepen 
organisatoren een discussieforum en 
verschaft hen informatie en praktisch en 
juridisch advies over het Europees 
burgerinitiatief.
Het online samenwerkingsplatform is 
gebruiksvriendelijk en toegankelijk voor 
personen met een handicap.
Het wordt beheerd en geactualiseerd, 
onder de administratieve controle van de 
Commissie, door onafhankelijke 
organisaties en externe deskundigen met 
aantoonbare ervaring op het gebied van 
de organisatie van EBI's, die ook aan het 
discussieforum kunnen bijdragen.
Na de publicatie van deze verordening 
komt de Commissie te gelegener tijd met 
een gebruikersgids om het Europees 
burgerinitiatief inzichtelijker te maken.

De kosten van het beheren en onderhouden 
van het online samenwerkingsplatform 
komen ten laste van de algemene begroting 
van de Europese Unie.

De kosten van het beheren en onderhouden 
van het online samenwerkingsplatform 
komen ten laste van de algemene begroting 
van de Europese Unie.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt een online 
register (hierna "het register" genoemd) ter 

3. De Commissie stelt een online 
register (hierna "het register" genoemd) ter 
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beschikking waarmee groepen 
organisatoren hun initiatief gedurende de 
gehele procedure kunnen beheren. Het 
register omvat een openbare website met 
informatie over het Europees 
burgerinitiatief in het algemeen en over 
specifieke initiatieven en hun respectieve 
status.

beschikking van het publiek waarmee 
groepen organisatoren hun initiatief 
gedurende de gehele procedure kunnen 
beheren. Het register omvat een openbare 
website met duidelijke, nauwkeurige en 
volledige informatie over het Europees 
burgerinitiatief in het algemeen en over 
specifieke initiatieven en hun respectieve 
status, onder meer het aantal 
steunbetuigingen dat is verzameld en de 
gedeclareerde financiering zoals 
meegedeeld door de groep organisatoren. 
De Commissie werkt het register op 
gezette tijden bij en registreert de door de 
groep organisatoren verstrekte informatie 
op een duidelijk zichtbare en gemakkelijk 
toegankelijke wijze.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Nadat de Commissie een initiatief 
heeft geregistreerd overeenkomstig artikel 
6, verstrekt zij een vertaling van de inhoud 
van dat initiatief in alle officiële talen van 
de Unie met het oog op publicatie in het 
register en het gebruik ervan voor het 
verzamelen van steunbetuigingen 
overeenkomstig deze verordening. 
Daarnaast kan een groep organisatoren 
voor publicatie in het register vertalingen 
van de bijlage verstrekken in alle officiële 
talen van de Unie, en in voorkomend geval, 
ook van het in bijlage II bedoelde en 
overeenkomstig artikel 6, lid 2, ingediende 
ontwerp van rechtshandeling.

4. Nadat de Commissie een initiatief 
heeft geregistreerd overeenkomstig artikel 
6, verstrekt zij een vertaling van de inhoud 
van dat initiatief in alle officiële talen van 
de Unie met het oog op publicatie in het 
register en het gebruik ervan voor het 
verzamelen van steunbetuigingen 
overeenkomstig deze verordening. 
Daarnaast kan een groep organisatoren de 
Commissie verzoeken om voor publicatie 
in het register vertalingen van de bijlage te 
verstrekken in alle officiële talen van de 
Unie, en in voorkomend geval, ook van het 
in bijlage II bedoelde en overeenkomstig 
artikel 6, lid 2, ingediende ontwerp van 
rechtshandeling, op voorwaarde dat deze 
vertalingen de in bijlage II gestelde 
limieten niet overschrijden. De 
vertalingen die buiten deze limieten vallen 
blijven de verantwoordelijkheid van de 
groep organisatoren.
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Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Elke lidstaat stelt een of meer 
contactpunten in die de groepen 
organisatoren kunnen voorzien van 
informatie over en assistentie bij het 
organiseren van een Europees 
burgerinitiatief.

6. Elke lidstaat stelt een of meer 
speciale digitale en fysieke EBI-
contactpunten in die de groepen 
organisatoren kunnen voorzien van 
praktische en juridische informatie en 
advies over alsook assistentie bij het 
organiseren van een Europees 
burgerinitiatief. De lidstaten en de 
Commissie zorgen ervoor dat de 
contactpunten nauw samenwerken met de 
relevante diensten van de Commissie en 
haar vertegenwoordigingen in de 
lidstaten. Het advies betreft onder meer 
informatie over de oprichting van een 
juridische entiteit overeenkomstig het 
nationale recht van een lidstaat, zoals 
bepaald in artikel 5, lid 7. De assistentie 
wordt kosteloos beschikbaar gesteld in een 
formaat dat toegankelijk is voor personen 
met een handicap.
De lidstaten moedigen nationale, 
regionale en lokale autoriteiten aan om de 
bekendheid van het Europees 
burgerinitiatief te vergroten en informatie 
daarover te verstrekken aan hun burgers.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een initiatief wordt voorbereid en 
beheerd door een groep van ten minste 
zeven natuurlijke personen (hierna "groep 
organisatoren" genoemd). Leden van het 
Europees Parlement worden niet meegeteld 
om dat minimumaantal te bereiken.

1. Een initiatief wordt voorbereid en 
beheerd door een groep van natuurlijke 
personen (hierna "groep organisatoren" 
genoemd), waarvan het aantal 
overeenkomt met ten minste een kwart van 
de lidstaten. Leden van het Europees 
Parlement en leden van de nationale 
parlementen worden niet meegeteld om 
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dat minimumaantal te bereiken.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Gedurende de organisatorische fase 
voorafgaand aan de registratie van een 
voorstel voor een burgerinitiatief kunnen 
de organisatoren de hulp inroepen van de 
EBI-contactpunten, Europe Direct of de 
EBI-diensten van de Commissie, die 
kosteloos volledige ondersteuning en 
begeleiding bieden en die waar mogelijk 
als onestopshops optreden om de 
organisatoren de weg te wijzen naar de 
relevante informatiebronnen alsook naar 
diensten die specifiek technisch en 
juridisch advies kunnen verstrekken.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De leden van de groep organisatoren 
moeten burgers van de Unie zijn die de 
kiesgerechtigde leeftijd voor de 
verkiezingen voor het Europees Parlement 
hebben bereikt en in ten minste zeven 
verschillende lidstaten wonen.

2. De leden van de groep organisatoren 
moeten burgers van de Unie zijn die de 
kiesgerechtigde leeftijd voor de 
verkiezingen voor het Europees Parlement 
hebben bereikt en in ten minste een kwart 
van de lidstaten wonen.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – alinea 1 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het initiatief niet kennelijk indruist 
tegen de waarden van de Unie zoals die in 

(e) het initiatief niet kennelijk indruist 
tegen de waarden van de Unie zoals die in 
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artikel 2 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie zijn vastgelegd.

artikel 2 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie zijn vastgelegd noch tegen 
de rechten vervat in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dat geval kan de groep organisatoren 
ofwel het initiatief in het licht van de 
beoordeling van de Commissie wijzigen 
om het initiatief in overeenstemming te 
brengen met de in lid 3, onder c), 
vastgestelde vereiste ofwel het 
oorspronkelijke initiatief handhaven of 
intrekken. De groep organisatoren stelt de 
Commissie binnen een maand na de 
ontvangst van de beoordeling van de 
Commissie in kennis van haar keuze 
alsmede de redenen daarvoor, en geeft in 
voorkomend geval wijzigingen door van de 
in bijlage II bedoelde informatie, ter 
vervanging van het oorspronkelijke 
initiatief.

In dat geval kan de groep organisatoren 
ofwel het initiatief in het licht van de 
beoordeling van de Commissie wijzigen 
om het initiatief in overeenstemming te 
brengen met de in lid 3, onder c), 
vastgestelde vereiste ofwel het 
oorspronkelijke initiatief handhaven of 
intrekken. De groep organisatoren stelt de 
Commissie binnen twee maanden na de 
ontvangst van de beoordeling van de 
Commissie in kennis van haar keuze 
alsmede de redenen daarvoor, en geeft in 
voorkomend geval wijzigingen door van de 
in bijlage II bedoelde informatie, ter 
vervanging van het oorspronkelijke 
initiatief.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 – alinea 3 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) registreert zij het initiatief 
gedeeltelijk, als een aanzienlijk deel van 
het initiatief, met inbegrip van de 
belangrijkste doelstellingen ervan, niet 
duidelijk buiten het kader valt van de 
bevoegdheden van de Commissie om een 
voorstel in te dienen voor een 
rechtshandeling van de Unie ter uitvoering 
van de Verdragen; of

(b) registreert zij het initiatief 
gedeeltelijk, als een deel van het initiatief 
niet duidelijk buiten het kader valt van de 
bevoegdheden van de Commissie om een 
voorstel in te dienen voor een 
rechtshandeling van de Unie ter uitvoering 
van de Verdragen; of
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Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Wanneer de Commissie 
overeenkomstig lid 4 een initiatief weigert 
te registreren of slechts gedeeltelijk 
registreert, stelt zij de groep organisatoren 
in kennis van de redenen voor haar besluit 
en van alle gerechtelijke en niet-
gerechtelijke beroepsmogelijkheden die 
voor hen open staan.

7. Wanneer de Commissie 
overeenkomstig lid 4 een initiatief weigert 
te registreren of slechts gedeeltelijk 
registreert, stelt zij de groep organisatoren 
uitvoerig in kennis van de redenen voor 
haar besluit zodat de groep organisatoren 
een gedetailleerde beoordeling kan maken 
van de redenen voor de weigering van de 
Commissie, met inbegrip van de 
voorgestelde rechtsgrondslag(en). Bij deze 
beoordeling dient rekening te worden 
gehouden met de informatie die is vervat 
in de in punt 8 van bijlage II genoemde 
bijlage, indien beschikbaar. Alle besluiten 
tot weigering van de registratie of 
gedeeltelijke registratie van een initiatief 
worden gepubliceerd op de website van 
het Europees burgerinitiatief .

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Voor de toepassing van dit artikel 
wordt bijzondere aandacht besteed aan 
artikel 296, lid 2, VWEU en artikel 41 van 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle steunbetuigingen worden verzameld 
binnen een periode van hoogstens 12 

Alle steunbetuigingen worden verzameld 
binnen een periode van hoogstens 12 
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maanden vanaf een door de groep 
organisatoren gekozen datum (hierna "de 
verzamelperiode" genoemd), onverminderd 
artikel 11, lid 6. Deze datum mag niet meer 
dan drie maanden later zijn dan de 
registratie van het initiatief overeenkomstig 
artikel 6.

maanden vanaf een door de groep 
organisatoren gekozen datum (hierna "de 
verzamelperiode" genoemd), onverminderd 
artikel 11, lid 6. Deze datum mag niet meer 
dan zes maanden later zijn dan de 
registratie van het initiatief overeenkomstig 
artikel 6.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als de groep organisatoren de verzameling 
van steunbetuigingen wenst te beëindigen 
voordat er achttien maanden zijn 
verstreken na het begin van de 
verzamelperiode, stelt zij de Commissie in 
kennis van de datum waarop de 
verzamelperiode zal eindigen.

Als de groep organisatoren gedurende de 
verzamelperiode de verzameling van 
steunbetuigingen wenst te beëindigen 
voordat er een periode van twaalf 
maanden is verstreken, stelt zij de 
Commissie ten minste 10 dagen voor de 
datum waarop de verzamelperiode zal 
eindigen van dit voornemen in kennis.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor het online verzamelen van 
steunbetuigingen wordt uiterlijk op 1 
januari 2020 door de Commissie een 
centraal online verzamelsysteem opgezet 
en geëxploiteerd overeenkomstig Besluit 
(EU, Euratom) 2017/46 van de Commissie 
van 10 januari 2017.

Voor het online verzamelen van 
steunbetuigingen wordt uiterlijk op 1 
januari 2020 door de Commissie een 
centraal online verzamelsysteem opgezet 
en geëxploiteerd overeenkomstig Besluit 
(EU, Euratom) 2017/46 van de Commissie 
van 10 januari 2017. Het gebruik van dit 
systeem is vrijwillig en kosteloos voor alle 
organisatoren.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Groepen organisatoren die andere 
gecertificeerde online verzamelsystemen 
gebruiken, hebben de mogelijkheid om 
kosteloos gebruik te maken van de door de 
Commissie geëxploiteerde servers.
Wanneer steunbetuigingen online worden 
ingezameld, worden de gegevens die via 
het onlinesysteem worden verzameld, 
opgeslagen op het grondgebied van de 
Europese Unie.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de Commissie een geldig 
initiatief ontvangt waarvoor 
steunbetuigingen zijn verzameld en 
gecertificeerd overeenkomstig de artikelen 
8 tot en met 12, maakt zij dat onverwijld 
bekend door middel van een mededeling in 
het register en legt zij het initiatief voor 
aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio’s.

1. Wanneer de Commissie een geldig 
initiatief ontvangt waarvoor 
steunbetuigingen zijn verzameld en 
gecertificeerd overeenkomstig de artikelen 
8 tot en met 12, maakt zij dat onverwijld 
bekend door middel van een mededeling in 
het register en legt zij het initiatief voor 
aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's, alsook aan 
de nationale parlementen.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen drie maanden na de indiening van 
het initiatief wordt de groep organisatoren 
in de gelegenheid gesteld om het initiatief 
op een openbare hoorzitting te presenteren.

Binnen drie maanden na de indiening van 
het initiatief wordt de groep organisatoren 
in de gelegenheid gesteld om het initiatief 
op een openbare hoorzitting in het 
Europees Parlement te presenteren, 
teneinde een Unie-brede maatschappelijke 
discussie over het voorgestelde initiatief 
op gang te brengen. Belanghebbenden die 
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uiteenlopende belangen 
vertegenwoordigen worden bij het debat 
betrokken.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie en het Europees Parlement 
organiseren samen de hoorzitting in het 
Europees Parlement. Vertegenwoordigers 
van de andere instellingen en 
adviesorganen van de Unie, alsmede 
geïnteresseerde belanghebbenden, worden 
in de gelegenheid gesteld aan de 
hoorzitting deel te nemen.

Het Europees Parlement organiseert de 
hoorzitting in zijn gebouwen. 
Vertegenwoordigers van de Raad, de 
Commissie, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's, alsook van andere instellingen en 
adviesorganen van de Unie, 
vertegenwoordigers van maatschappelijke 
organisaties, sociale partners en andere 
geïnteresseerde belanghebbenden, 
waaronder nationale parlementen, 
worden in de gelegenheid gesteld aan de 
hoorzitting deel te nemen. De hoorzitting 
wordt op internet uitgezonden en wordt 
naderhand openbaar gemaakt op de EBI-
website. 

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De hoorzitting dient het algemeen belang. 
Het doel van de hoorzitting is uitsluitend 
om uitputtende informatie te verstrekken 
over de inhoud en de doelen van het 
initiatief.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – alinea 2 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De hoorzitting is bedoeld om de groep 
organisatoren een forum te bieden waar 
zij hun initiatief kunnen presenteren aan 
de hand van een gedetailleerde 
uiteenzetting van het doel van het 
initiatief en de voorgestelde concrete 
wetgevingsdoelstellingen.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie en het Europees Parlement 
zorgen voor een evenwichtige 
vertegenwoordiging van de betrokken 
publieke en private belangen.

Om een inclusief openbaar debat over het 
voorgestelde initiatief aan te moedigen 
zorgt het Europees Parlement voor een 
evenwichtige vertegenwoordiging van de 
belanghebbenden, met inbegrip van 
publieke en particuliere belangen, alsmede 
voor de vertegenwoordiging van de 
instellingen en adviesorganen van de 
Unie.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie wordt bij de 
hoorzitting op passend niveau 
vertegenwoordigd.

3. De Commissie en de Raad worden 
bij de hoorzittingen op passend niveau 
vertegenwoordigd. Er is ten minste één lid 
van het college van commissarissen 
aanwezig.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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1. Binnen een maand na de indiening 
van het initiatief ontvangt de Commissie 
de groep organisatoren op passend niveau 
zodat de groep de zaken waarop het 
initiatief betrekking heeft, uitvoerig kan 
toelichten.

1. Binnen een maand na de indiening 
van een geldig initiatief waarvoor 
steunbetuigingen zijn verzameld en 
gecertificeerd overeenkomstig de 
artikelen 8 tot en met 12, ontvangt de 
Commissie de groep organisatoren op 
passend niveau zodat de groep het doel van 
het initiatief uitvoerig kan toelichten.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen vijf maanden na de bekendmaking 
van het initiatief overeenkomstig artikel 
14, lid 1, en na de openbare hoorzitting 
bedoeld in artikel 14, lid 2, maakt de 
Commissie haar juridische en politieke 
conclusies over het initiatief bekend in een 
mededeling, waarbij zij tevens vermeldt 
waarom zij al dan niet maatregelen neemt, 
en zo ja, welke maatregelen zij van plan is 
te nemen.

Binnen zes maanden na de bekendmaking 
van het initiatief overeenkomstig artikel 
14, lid 1, en na de openbare hoorzitting 
bedoeld in artikel 14, lid 2, vermeldt de 
Commissie in een mededeling uitvoerig 
haar juridische en politieke conclusies over 
het initiatief, de maatregelen die zij 
voornemens is te nemen en een 
uitputtende en duidelijke uiteenzetting 
van de redenen waarom zij al dan niet 
maatregelen neemt, overeenkomstig het 
beginsel van behoorlijk bestuur.

 

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie en de groep 
organisatoren kunnen de ondertekenaars 
overeenkomstig artikel 17, leden 2 en 3, in 
kennis stellen van de respons op het 
initiatief.

3. De Commissie en de groep 
organisatoren stellen de ondertekenaars 
overeenkomstig artikel 17, leden 2 en 3, in 
kennis van de respons op het initiatief, 
voor zover deze gegevens zijn verzameld.
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Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In het geval van een met succes 
ingediend burgerinitiatief dient de 
Commissie met inachtneming van artikel 
15, lid 2, van deze verordening en indien 
het in de mededeling wordt voorgesteld, 
binnen twaalf maanden na de 
bekendmaking van het initiatief bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
wetgevingsvoorstel in in respons op het 
initiatief. Voor de toepassing van dit 
artikel wordt bijzondere aandacht besteed 
aan artikel 296, lid 2, VWEU en artikel 41 
van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie. De Commissie 
houdt de groep organisatoren op de 
hoogte van haar activiteiten met 
betrekking tot het initiatief en van elke 
verdere ontwikkeling van het initiatief na 
haar officiële mededeling over het EBI.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis
Follow-up van het Europees Parlement 

naar aanleiding van met succes 
ingediende burgerinitiatieven

Na de periode van twaalf maanden 
bedoeld in artikel 15, lid 2, beoordeelt het 
Europees Parlement de maatregelen die 
de Commissie heeft genomen naar 
aanleiding van haar mededeling over het 
EBI. Het kan met name in de plenaire 
vergadering een debat over deze kwestie 
organiseren, overeenkomstig zijn 
Reglement.
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Deze debatten kunnen worden afgesloten 
met de aanneming van een 
ontwerpresolutie. Indien de Commissie 
geen voorstel voor een rechtshandeling 
indient, kan het Europees Parlement 
besluiten het recht uit te oefenen dat het 
krachtens artikel 225 VWEU heeft.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De groep organisatoren verstrekt voor 
bekendmaking in het register en, in 
voorkomend geval, op haar 
campagnewebsite informatie over de steun- 
en financieringsbronnen voor het initiatief 
van meer dan 500 EUR per sponsor.

De groep organisatoren verstrekt voor 
bekendmaking in het register en, in 
voorkomend geval, op haar 
campagnewebsite heldere, nauwkeurige en 
uitvoerige informatie over de steun- en 
financieringsbronnen voor het initiatief van 
meer dan 500 EUR per sponsor. De 
sponsors en de bedragen die zij schenken 
zijn duidelijk identificeerbaar.
De groep organisatoren deelt ook de 
namen mee van de organisaties die hen 
vrijwillig bijstaan, wanneer deze steun 
niet economisch kwantificeerbaar is.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie heeft het recht 
steekproefsgewijs controles uit te voeren 
op de informatie die is ingediend met 
betrekking tot de steun- en 
financieringsbronnen, de kwaliteit van de 
verstrekte informatie te beoordelen en 
bijkomende verduidelijkingen te vragen 
van de groepen organisatoren. Deze 
controles moeten zorgen voor de 
transparantie van de financiering en 
andere steun die aan de groepen 
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organisatoren worden verstrekt en ze 
worden uitgevoerd op een doeltreffende, 
onpartijdige en onevenredige wijze. 
Onder steun- en financieringsbronnen 
wordt verstaan het aanbieden van 
financiële middelen of krediet, giften in 
natura, het beneden de marktwaarde 
aanbieden van goederen, diensten 
(waaronder leningen en 
terbeschikkingstelling van personeel) of 
werkzaamheden, of andere transacties die 
een economisch voordeel bieden, met 
uitzondering van steun die op vrijwillige 
basis door individuele personen wordt 
verstrekt.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – alinea 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie zorgt via 
kwaliteitscontroles, waarschuwingen en 
een klachtenregeling voor volledig 
transparante financierings- en 
sponsorinformatie om ervoor te zorgen 
dat de door de EBI-organisatoren 
verstrekte financierings- en 
sponsorinformatie correct is.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – alinea 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de Uniebegroting wordt jaarlijks een 
krediet toegewezen ter ondersteuning van 
de organisatie van burgerinitiatieven.
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Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie brengt het Europees 
burgerinitiatief onder de aandacht van het 
brede publiek door middel van 
communicatieactiviteiten en 
voorlichtingscampagnes en draagt aldus 
bij tot de bevordering van actieve 
burgerparticipatie in het politieke bestel 
van de Unie.

1. De Commissie, het Europees 
Parlement, de Raad en de lidstaten 
brengen het bestaan, de doelstellingen en 
de werking van het Europees 
burgerinitiatief onder de aandacht van het 
brede publiek door middel van 
communicatieactiviteiten en voorlichtings- 
en publiciteitscampagnes. Daarbij maakt 
de Commissie onder meer gebruik van 
digitale platforms, sociale media en 
onlinetechnologieën om de burgers te 
bereiken en met hen in contact te treden.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor communicatie- en 
informatieactiviteiten in verband met een 
specifiek initiatief kan, mits een 
ondertekenaar hiermee instemt, zijn e-
mailadres worden verzameld door een 
groep organisatoren of de Commissie.

Voor communicatie- en 
informatieactiviteiten in verband met een 
specifiek initiatief kan, mits een 
ondertekenaar hiermee uitdrukkelijk 
instemt, zijn e-mailadres worden 
verzameld door een groep organisatoren of 
de Commissie.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie communiceert ook 
actief over het EBI en het gebruik ervan 
in verband met andere acties die bedoeld 
zijn om de burgers meer bij de activiteiten 
van de Unie te betrekken, alsook in het 
kader van het promoten van het 
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burgerschap van de Unie en de rechten 
van de burger en binnen de communicatie 
over de activiteiten van het programma 
"Europa voor de burger".

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Bij de verwerking van de 
persoonsgegevens uit hoofde van deze 
verordening houden de groep 
organisatoren van een burgerinitiatief of, 
in voorkomend geval, de door de groep 
opgerichte juridische entiteit, en de 
bevoegde instanties van de lidstaten zich 
aan Verordening (EU) nr. 2016/679.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De groep organisatoren of, in 
voorkomend geval, de door hen 
opgerichte juridische entiteit, zorgt ervoor 
dat de voor een burgerinitiatief 
verzamelde persoonsgegevens niet voor 
andere doeleinden worden gebruikt dan 
voor de steunbetuiging aan het initiatief.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie toetst de werking van het 
Europees burgerinitiatief op gezette tijden 
en dient uiterlijk vijf jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening, en 

De Commissie toetst de werking van het 
Europees burgerinitiatief op gezette tijden 
en dient uiterlijk drie jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening, en 
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daarna om de vijf jaar, een verslag over de 
uitvoering ervan in bij het Europees 
Parlement en de Raad. De verslagen 
worden openbaar gemaakt.

daarna om de drie jaar, een verslag over de 
uitvoering ervan in bij het Europees 
Parlement en de Raad. De verslagen 
worden openbaar gemaakt.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een beschrijving van de inhoud van 
het initiatief waarop de Commissie wordt 
verzocht te reageren, in maximaal 1000 
tekens.

2. Een beschrijving van de inhoud van 
het initiatief waarop de Commissie wordt 
verzocht te reageren, in maximaal 1 200 
tekens zonder spaties. (aangepast 
gemiddelde per taal);

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 8 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op voorwaarde dat de inhoud van een 
bijlage uit minder dan 5000 karakters 
(aangepast gemiddelde per taal) bestaat, 
kan de groep organisatoren de Commissie 
verzoeken deze bijlage te vertalen in alle 
officiële talen van de Unie.


