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Amendement 1
Anne-Sophie Pelletier

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. is van mening dat de rol van het 
Parlement in de politieke en 
wetgevingsagenda van de Unie cruciaal is 
en dat het Parlement een belangrijke rol 
speelt bij het vormgeven van de door de 
Commissie in te dienen 
wetgevingsinitiatieven, een rol die 
regelmatiger en consequenter moet 
worden vervuld; benadrukt dat het 
Parlement een groter aantal nieuwe 
wetgevingsvoorstellen moet indienen om 
een grotere rol te krijgen bij het initiëren 
van wetgeving;

Or. en

Amendement 2
Sophia in ’t Veld, Maite Pagazaurtundúa, Jan-Christoph Oetjen, Yana Toom, Michal 
Šimečka, Moritz Körner, Morten Petersen, Olivier Chastel, Hilde Vautmans

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de Commissie de 
afgelopen jaren niet op constructieve of 
productieve wijze gebruik heeft gemaakt 
van haar initiatiefrecht inzake wetgeving; 
is van mening dat ook het frequente 
gebruik van herschikkingsprocedures en 
het ontbreken van behoorlijke 
effectbeoordelingen niet constructief of 
productief is geweest;

1. is van mening dat de Commissie de 
afgelopen jaren niet op constructieve of 
productieve wijze gebruik heeft gemaakt 
van haar initiatiefrecht inzake wetgeving, 
met name omdat zij wetgevingsinitiatieven 
te vaak aanpast aan de wensen van de 
lidstaten; is van mening dat ook het 
frequente gebruik van 
herschikkingsprocedures en het ontbreken 
van behoorlijke effectbeoordelingen niet 
constructief of productief is geweest;

Or. en
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Amendement 3
Isabel Wiseler-Lima, Roberta Metsola, Vladimír Bilčík

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de Commissie de 
afgelopen jaren niet op constructieve of 
productieve wijze gebruik heeft gemaakt 
van haar initiatiefrecht inzake wetgeving; 
is van mening dat ook het frequente 
gebruik van herschikkingsprocedures en 
het ontbreken van behoorlijke 
effectbeoordelingen niet constructief of 
productief is geweest;

1. herinnert eraan dat de Commissie 
een quasimonopolie heeft op 
wetgevingsinitiatieven en dat deze 
initiatieven in overeenstemming moeten 
zijn met de beginselen van evenredigheid, 
subsidiariteit en beter wetgeven en 
vergezeld moeten gaan van behoorlijke 
effectbeoordelingen;

Or. en

Amendement 4
Maria Grapini

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de Commissie de 
afgelopen jaren niet op constructieve of 
productieve wijze gebruik heeft gemaakt 
van haar initiatiefrecht inzake wetgeving; 
is van mening dat ook het frequente 
gebruik van herschikkingsprocedures en 
het ontbreken van behoorlijke 
effectbeoordelingen niet constructief of 
productief is geweest;

1. is van mening dat de Commissie de 
afgelopen jaren niet op constructieve of 
productieve wijze gebruik heeft gemaakt 
van haar initiatiefrecht inzake wetgeving; 
is van mening dat ook het frequente 
gebruik van herschikkingsprocedures en 
het ontbreken van behoorlijke 
effectbeoordelingen niet constructief of 
productief is geweest, en dat dit de 
effectiviteit van de wetgevingshandelingen 
heeft ondermijnd;

Or. ro

Amendement 5
Caterina Chinnici
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de Commissie de 
afgelopen jaren niet op constructieve of 
productieve wijze gebruik heeft gemaakt 
van haar initiatiefrecht inzake wetgeving; 
is van mening dat ook het frequente 
gebruik van herschikkingsprocedures en 
het ontbreken van behoorlijke 
effectbeoordelingen niet constructief of 
productief is geweest;

1. is van mening dat de Commissie de 
afgelopen jaren niet altijd op constructieve 
en productieve wijze gebruik heeft 
gemaakt van haar initiatiefrecht inzake 
wetgeving; is van mening dat ook het 
frequente gebruik van 
herschikkingsprocedures en het ontbreken 
van behoorlijke effectbeoordelingen niet 
constructief of productief is geweest;

Or. en

Amendement 6
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat het Europees 
Parlement de enige instelling van de Unie 
is die rechtstreeks door de burgers van de 
Unie wordt verkozen en dat het de enige 
parlementaire vergadering ter wereld is 
die niet de bevoegdheid heeft om 
rechtstreeks wetgevingsinitiatieven te 
nemen, in tegenstelling tot de nationale 
parlementen; is van mening dat de 
huidige institutionele structuur een 
democratisch tekort vormt dat moeilijk te 
begrijpen is voor de Europese burgers;

Or. en

Amendement 7
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 ter. beveelt aan dat de Commissie de 
transparantie verbetert en de 
toegankelijkheid van documenten 
vereenvoudigt, met name 
effectbeoordelingen en bestaande 
instrumenten voor rechtstreekse 
participatie, zoals online openbare 
raadplegingen die beschikbaar zijn in de 
23 talen van de Unie, of andere 
feedbackmechanismen over specifieke 
kwesties, en dat zij overweegt nieuwe 
mechanismen voor directe democratie in 
te voeren die een ruimere deelname van 
de Europese burgers mogelijk maken 
gedurende het hele wetgevingsproces van 
de Unie;

Or. en

Amendement 8
Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. beveelt daarom ten zeerste aan dat 
er meer gebruik wordt gemaakt van de 
bevoegdheden van het Parlement uit 
hoofde van de Verdragen en dat er 
nagedacht wordt over een 
Verdragsherziening waarbij het Parlement 
een versterkt rechtstreeks initiatiefrecht 
inzake wetgeving wordt toegekend, omdat 
het Parlement de Europese burgers 
rechtstreeks vertegenwoordigt en 
tegenwicht moet bieden tegen het 
nastreven van puur nationale belangen; 
betreurt dat deze kwestie meerdere malen 
is doorgeschoven naar een toekomstige 
Verdragsherziening;

2. betreurt dat het Europees 
Parlement als democratisch verkozen 
orgaan niet het formele initiatiefrecht 
inzake wetgeving heeft, zoals nationale 
parlementen; beveelt daarom ten zeerste 
aan dat de bevoegdheden van het 
Parlement uit hoofde van de Verdragen 
worden verruimd en dat er meer gebruik 
van wordt gemaakt, en dat er nagedacht 
wordt over een Verdragsherziening waarbij 
het Parlement een versterkt rechtstreeks 
initiatiefrecht inzake wetgeving wordt 
toegekend, omdat het Parlement de 
Europese burgers rechtstreeks 
vertegenwoordigt en tegenwicht moet 
bieden tegen het nastreven van puur 
nationale belangen; benadrukt dat deze 
kwestie meerdere malen is doorgeschoven 
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naar een toekomstige Verdragsherziening;

Or. en

Amendement 9
Anne-Sophie Pelletier

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. beveelt daarom ten zeerste aan dat 
er meer gebruik wordt gemaakt van de 
bevoegdheden van het Parlement uit 
hoofde van de Verdragen en dat er 
nagedacht wordt over een 
Verdragsherziening waarbij het Parlement 
een versterkt rechtstreeks initiatiefrecht 
inzake wetgeving wordt toegekend, omdat 
het Parlement de Europese burgers 
rechtstreeks vertegenwoordigt en 
tegenwicht moet bieden tegen het 
nastreven van puur nationale belangen; 
betreurt dat deze kwestie meerdere malen 
is doorgeschoven naar een toekomstige 
Verdragsherziening;

2. beveelt daarom ten zeerste aan dat 
er meer gebruik wordt gemaakt van de 
bevoegdheden van het Parlement en van 
zijn cruciale democratische rol binnen de 
Unie uit hoofde van de Verdragen en dat er 
nagedacht wordt over een 
Verdragsherziening, meer bepaald een 
herziening van artikel 225 VWEU, dat 
bijna is opgeheven door artikel 17, lid 2, 
VEU, om het Parlement een versterkt 
rechtstreeks initiatiefrecht inzake 
wetgeving toe te kennen, omdat het 
Parlement de Europese burgers 
rechtstreeks vertegenwoordigt en 
tegenwicht moet bieden tegen het 
nastreven van puur nationale belangen; 
betreurt dat deze kwestie meerdere malen 
is doorgeschoven naar een toekomstige 
Verdragsherziening;

Or. en

Amendement 10
Maria Grapini

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. beveelt daarom ten zeerste aan dat 
er meer gebruik wordt gemaakt van de 
bevoegdheden van het Parlement uit 
hoofde van de Verdragen en dat er 

2. beveelt daarom ten zeerste aan dat 
er meer gebruik wordt gemaakt van de 
bevoegdheden van het Parlement uit 
hoofde van de Verdragen en dat er 
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nagedacht wordt over een 
Verdragsherziening waarbij het Parlement 
een versterkt rechtstreeks initiatiefrecht 
inzake wetgeving wordt toegekend, omdat 
het Parlement de Europese burgers 
rechtstreeks vertegenwoordigt en 
tegenwicht moet bieden tegen het 
nastreven van puur nationale belangen; 
betreurt dat deze kwestie meerdere malen 
is doorgeschoven naar een toekomstige 
Verdragsherziening;

nagedacht wordt over een 
Verdragsherziening waarbij het Parlement 
een versterkt rechtstreeks initiatiefrecht 
inzake wetgeving wordt toegekend, omdat 
het Parlement de Europese burgers 
rechtstreeks vertegenwoordigt en 
tegenwicht moet bieden tegen het 
nastreven van puur nationale belangen; 
betreurt dat deze kwestie meerdere malen 
is doorgeschoven naar een toekomstige 
Verdragsherziening, hetgeen de 
vertegenwoordiging van de burgers en 
hun belangen ondermijnt;

Or. ro

Amendement 11
Sophia in ’t Veld, Maite Pagazaurtundúa, Jan-Christoph Oetjen, Yana Toom, Ramona 
Strugariu, Michal Šimečka, Moritz Körner, Morten Petersen, Olivier Chastel, Hilde 
Vautmans

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. beveelt daarom ten zeerste aan dat 
er meer gebruik wordt gemaakt van de 
bevoegdheden van het Parlement uit 
hoofde van de Verdragen en dat er 
nagedacht wordt over een 
Verdragsherziening waarbij het Parlement 
een versterkt rechtstreeks initiatiefrecht 
inzake wetgeving wordt toegekend, omdat 
het Parlement de Europese burgers 
rechtstreeks vertegenwoordigt en 
tegenwicht moet bieden tegen het 
nastreven van puur nationale belangen; 
betreurt dat deze kwestie meerdere malen 
is doorgeschoven naar een toekomstige 
Verdragsherziening;

2. dringt er daarom ten zeerste op aan 
dat er proactief gebruik wordt gemaakt van 
de bevoegdheden van het Parlement uit 
hoofde van de Verdragen en dat er 
nagedacht wordt over een 
Verdragsherziening waarbij het Parlement 
een versterkt rechtstreeks initiatiefrecht 
inzake wetgeving wordt toegekend, omdat 
het Parlement de Europese burgers 
rechtstreeks vertegenwoordigt en 
tegenwicht moet bieden tegen het 
nastreven van puur nationale belangen; 
betreurt dat deze kwestie meerdere malen 
is doorgeschoven naar een toekomstige 
Verdragsherziening;

Or. en

Amendement 12
Maria Grapini
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. merkt op dat het Europees 
Parlement, als instelling die de burgers 
van Europa vertegenwoordigt, de 
democratische grondslag van de Europese 
Unie is en dus ten volle betrokken moet 
worden bij het wetgevingsproces van de 
EU door middel van een versterkt 
rechtstreeks initiatiefrecht inzake 
wetgeving;

Or. ro

Amendement 13
Isabel Wiseler-Lima, Roberta Metsola, Vladimír Bilčík

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. merkt op dat een herziening van de 
Verdragen een langdurig proces is; 
beveelt daarom ten zeerste aan dat het 
Europees Parlement ondertussen alle 
andere opties onderzoekt om zijn recht om 
wetgeving te initiëren te versterken;

Or. en

Amendement 14
Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. acht het nuttig de mogelijkheid te 
onderzoeken om het Kaderakkoord over 
de betrekkingen tussen het Europees 
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Parlement en de Europese 
Commissie1bis van 2010 en het 
Interinstitutioneel Akkoord tussen het 
Europees Parlement, de Raad van de 
Europese Unie en de Europese Commissie 
over beter wetgeven1ter van 2016 te 
wijzigen teneinde de bevoegdheden van 
het Europees Parlement om invloed uit te 
oefenen op het bepalen van de Europese 
agenda te versterken;
_________________
1bis https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/nl/TXT/?uri=CELEX%3A32010Q
1120%2801%29.
1ter https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016
Q0512%2801%29.

Or. en

Amendement 15
Isabel Wiseler-Lima, Roberta Metsola, Vladimír Bilčík

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. herinnert aan de 
toezegging van de voorzitter van de 
Commissie om een initiatiefrecht voor het 
Europees Parlement te steunen in de 
politieke beleidslijnen van de Commissie1a 
die aan het Parlement zijn voorgelegd op 
16 juli 2019 en wijst erop dat deze 
toezegging is doorgegeven aan alle 
commissarissen via hun opdrachtbrief;
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/po
litical-guidelines-next-
commission_nl_0.pdf.

Or. en
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Amendement 16
Isabel Wiseler-Lima, Roberta Metsola

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quinquies. is van mening dat de 
conferentie over de toekomst van Europa 
de juiste gelegenheid biedt om met het 
maatschappelijk middenveld de 
bevoegdheden van het Europees 
Parlement te bespreken;

Or. en

Amendement 17
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de Europese Raad bij 
de vaststelling van de strategische 
richtsnoeren van de wetgevende en 
operationele programmering in de ruimte 
van vrijheid, veiligheid en recht feitelijk 
beschikt over een initiatiefrecht, waardoor 
er op dit gebied geen sprake is van een 
gelijk speelveld voor het Parlement en de 
Raad; wijst voorts op de invloed die de 
lidstaten in dit kader hebben omdat 
vertegenwoordigers van de lidstaten deel 
uitmaken van tal van adviesorganen van de 
Commissie;

3. benadrukt dat bij artikel 68 VWEU 
een vooraanstaande rol is toegekend aan 
de Europese Raad, die bij de vaststelling 
van de strategische richtsnoeren van de 
wetgevende en operationele 
programmering in de ruimte van vrijheid, 
veiligheid en recht feitelijk beschikt over 
een initiatiefrecht, waardoor er op dit 
gebied geen sprake is van een gelijk 
speelveld voor het Parlement en de Raad 
als medewetgevers, zoals vastgelegd in het 
Interinstitutioneel Akkoord over beter 
wetgeven; wijst voorts op de invloed die de 
lidstaten in dit kader hebben omdat 
vertegenwoordigers van de lidstaten deel 
uitmaken van tal van adviesorganen van de 
Commissie;

Or. en

Amendement 18
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Sophia in ’t Veld, Maite Pagazaurtundúa, Jan-Christoph Oetjen, Yana Toom, Ramona 
Strugariu, Michal Šimečka, Moritz Körner, Morten Petersen, Olivier Chastel, Hilde 
Vautmans

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de Europese Raad bij 
de vaststelling van de strategische 
richtsnoeren van de wetgevende en 
operationele programmering in de ruimte 
van vrijheid, veiligheid en recht feitelijk 
beschikt over een initiatiefrecht, waardoor 
er op dit gebied geen sprake is van een 
gelijk speelveld voor het Parlement en de 
Raad; wijst voorts op de invloed die de 
lidstaten in dit kader hebben omdat 
vertegenwoordigers van de lidstaten deel 
uitmaken van tal van adviesorganen van de 
Commissie;

3. benadrukt dat de Europese Raad bij 
de vaststelling van de strategische 
richtsnoeren van de wetgevende en 
operationele programmering in de ruimte 
van vrijheid, veiligheid en recht feitelijk 
beschikt over een initiatiefrecht, waardoor 
er op dit gebied geen sprake is van een 
gelijk speelveld voor het Parlement en de 
Raad; wijst voorts op de invloed die de 
lidstaten in dit kader hebben omdat 
vertegenwoordigers van de lidstaten deel 
uitmaken van tal van adviesorganen van de 
Commissie; betreurt dat de Commissie 
voornamelijk wetgevingsvoorstellen 
intrekt omdat de Raad er niet in slaagt 
overeenstemming te bereiken en dat dit 
effectief de vaak belemmerende houding 
van de Raad ten aanzien van 
wetgevingsinitiatieven beloont;

Or. en

Amendement 19
Anne-Sophie Pelletier

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de Europese Raad bij 
de vaststelling van de strategische 
richtsnoeren van de wetgevende en 
operationele programmering in de ruimte 
van vrijheid, veiligheid en recht feitelijk 
beschikt over een initiatiefrecht, waardoor 
er op dit gebied geen sprake is van een 
gelijk speelveld voor het Parlement en de 
Raad; wijst voorts op de invloed die de 

3. benadrukt dat de Europese Raad bij 
de vaststelling van de strategische 
richtsnoeren van de wetgevende en 
operationele programmering in de ruimte 
van vrijheid, veiligheid en recht feitelijk 
beschikt over een initiatiefrecht, waardoor 
er op dit gebied geen sprake is van een 
gelijk speelveld voor het Parlement en de 
Raad; wijst voorts op de invloed die de 
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lidstaten in dit kader hebben omdat 
vertegenwoordigers van de lidstaten deel 
uitmaken van tal van adviesorganen van de 
Commissie;

lidstaten in dit kader hebben omdat 
vertegenwoordigers van de lidstaten deel 
uitmaken van tal van adviesorganen van de 
Commissie; benadrukt dat deze factoren 
hebben geleid tot de ontwikkeling van een 
grote asymmetrie tussen de wetgevende 
macht van de Raad en die van het 
Europees Parlement;

Or. en

Amendement 20
Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de Europese Raad bij 
de vaststelling van de strategische 
richtsnoeren van de wetgevende en 
operationele programmering in de ruimte 
van vrijheid, veiligheid en recht feitelijk 
beschikt over een initiatiefrecht, waardoor 
er op dit gebied geen sprake is van een 
gelijk speelveld voor het Parlement en de 
Raad; wijst voorts op de invloed die de 
lidstaten in dit kader hebben omdat 
vertegenwoordigers van de lidstaten deel 
uitmaken van tal van adviesorganen van de 
Commissie;

3. benadrukt dat de Europese Raad bij 
de vaststelling van de strategische 
richtsnoeren van de wetgevende en 
operationele programmering in de ruimte 
van vrijheid, veiligheid en recht 
overeenkomstig artikel 68 VWEU feitelijk 
beschikt over een initiatiefrecht, waardoor 
er op dit gebied geen sprake is van een 
gelijk speelveld voor het Parlement en de 
Raad; wijst voorts op de invloed die de 
lidstaten in dit kader hebben omdat 
vertegenwoordigers van de lidstaten deel 
uitmaken van tal van adviesorganen van de 
Commissie;

Or. en

Amendement 21
Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de Europese Raad bij 
de vaststelling van de strategische 

3. benadrukt dat de Europese Raad bij 
de vaststelling van de strategische 
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richtsnoeren van de wetgevende en 
operationele programmering in de ruimte 
van vrijheid, veiligheid en recht feitelijk 
beschikt over een initiatiefrecht, waardoor 
er op dit gebied geen sprake is van een 
gelijk speelveld voor het Parlement en de 
Raad; wijst voorts op de invloed die de 
lidstaten in dit kader hebben omdat 
vertegenwoordigers van de lidstaten deel 
uitmaken van tal van adviesorganen van de 
Commissie;

richtsnoeren van de wetgevende en 
operationele programmering in de ruimte 
van vrijheid, veiligheid en recht beschikt 
over een initiatiefrecht, waardoor er op dit 
gebied geen sprake is van een gelijk 
speelveld voor het Parlement en de Raad; 
wijst er voorts op dat de lidstaten reeds in 
een vroeg stadium deelnemen omdat 
vertegenwoordigers van de lidstaten deel 
uitmaken van tal van adviesorganen van de 
Commissie;

Or. pl

Amendement 22
Anne-Sophie Pelletier

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. acht het buitengewoon 
betreurenswaardig dat slechts een derde 
van de wetgevingsinitiatiefprocedures en 
niet-wetgevingsinitiatiefprocedures van het 
Parlement als succesvol kan worden 
beschouwd en dat de meeste sinds 2011 
aangenomen initiatiefverslagen van 
wetgevende aard (INL-verslagen) niet tot 
een positieve reactie van de Commissie 
hebben geleid1; betreurt tevens dat de 
termijn waarbinnen de Commissie moet 
reageren op een resolutie van het 
Parlement en de termijn waarbinnen de 
Commissie wetgevingsvoorstellen moet 
indienen consequent niet worden 
nageleefd; verwacht dat de Commissie 
automatisch reageert op en automatisch 
uitvoering geeft aan INL-verslagen, zoals 
door de huidige Commissie ook is 
toegezegd;

4. acht het buitengewoon 
betreurenswaardig dat slechts een derde 
van de wetgevingsinitiatiefprocedures en 
niet-wetgevingsinitiatiefprocedures van het 
Parlement als succesvol kan worden 
beschouwd en dat de meeste sinds 2011 
aangenomen initiatiefverslagen van 
wetgevende aard (INL-verslagen) niet tot 
een positieve reactie van de Commissie 
hebben geleid1; betreurt tevens dat de 
termijn waarbinnen de Commissie moet 
reageren op een resolutie van het 
Parlement en de termijn waarbinnen de 
Commissie wetgevingsvoorstellen moet 
indienen consequent niet worden 
nageleefd; is van mening dat de 
Commissie gevolg moet geven aan de 
wetgevingsinitiatieven van het Parlement 
door ten minste de genomen follow-
upmaatregelen te presenteren en een 
gedetailleerde toelichting te geven 
wanneer een negatief besluit wordt 
genomen, en verwacht dat de Commissie 
automatisch reageert op en automatisch 
uitvoering geeft aan INL-verslagen, zoals 
door de huidige Commissie ook is 
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toegezegd; behoudt zich het recht voor om 
op grond van artikel 265 VWEU 
maatregelen te nemen tegen de 
Commissie indien zij nalaat aan 
wetgevingsinitiatieven van het Parlement 
gevolg te geven; betreurt dat de 
mededelingen van de Commissie over de 
maatregelen die zijn genomen naar 
aanleiding van initiatiefverslagen niet 
openbaar zijn en dat in deze 
mededelingen vaak geen gedetailleerd 
antwoord wordt gegeven;

_________________ _________________
1 Studie “The European Parliament’s right 
of initiative”, Andreas Maurer, Jean 
Monnet-leerstoel voor Europese 
integratiestudies, Universiteit van 
Innsbruck, en Michael C. Wolf, 
Universiteit van Innsbruck, juli 2020, blz. 
55 en 57.

1 Studie “The European Parliament’s right 
of initiative”, Andreas Maurer, Jean 
Monnet-leerstoel voor Europese 
integratiestudies, Universiteit van 
Innsbruck, en Michael C. Wolf, 
Universiteit van Innsbruck, juli 2020, blz. 
55 en 57.

Or. en

Amendement 23
Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. acht het buitengewoon 
betreurenswaardig dat slechts een derde 
van de wetgevingsinitiatiefprocedures en 
niet-wetgevingsinitiatiefprocedures van het 
Parlement als succesvol kan worden 
beschouwd en dat de meeste sinds 2011 
aangenomen initiatiefverslagen van 
wetgevende aard (INL-verslagen) niet tot 
een positieve reactie van de Commissie 
hebben geleid1; betreurt tevens dat de 
termijn waarbinnen de Commissie moet 
reageren op een resolutie van het 
Parlement en de termijn waarbinnen de 
Commissie wetgevingsvoorstellen moet 
indienen consequent niet worden 
nageleefd; verwacht dat de Commissie 

4. betreurt ten zeerste dat slechts een 
derde van de 
wetgevingsinitiatiefprocedures en niet-
wetgevingsinitiatiefprocedures van het 
Parlement als succesvol kan worden 
beschouwd en dat de meeste sinds 2011 
aangenomen initiatiefverslagen van 
wetgevende aard (INL-verslagen) niet tot 
een concreet wetgevingsvoorstel als 
follow-up door de Commissie hebben 
geleid1; betreurt dat de termijn van drie 
maanden waarbinnen de Commissie moet 
reageren op een resolutie van het 
Parlement en de termijn waarbinnen de 
Commissie wetgevingsvoorstellen moet 
indienen consequent niet worden 
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automatisch reageert op en automatisch 
uitvoering geeft aan INL-verslagen, zoals 
door de huidige Commissie ook is 
toegezegd;

nageleefd; verwacht dat de reactie van de 
Commissie op en de uitvoering door de 
Commissie van INL-verslagen volledig in 
overeenstemming zijn met artikel 225 
VWEU, het Kaderakkoord van 2010 en 
het Interinstitutioneel Akkoord van 2016 
over beter wetgeven;

_________________ _________________
1 Studie “The European Parliament’s right 
of initiative”, Andreas Maurer, Jean 
Monnet-leerstoel voor Europese 
integratiestudies, Universiteit van 
Innsbruck, en Michael C. Wolf, 
Universiteit van Innsbruck, juli 2020, blz. 
55 en 57.

1 Studie “The European Parliament’s right 
of initiative”, Andreas Maurer, Jean 
Monnet-leerstoel voor Europese 
integratiestudies, Universiteit van 
Innsbruck, en Michael C. Wolf, 
Universiteit van Innsbruck, juli 2020, blz. 
55 en 57.

Or. en

Amendement 24
Maria Grapini

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. acht het buitengewoon 
betreurenswaardig dat slechts een derde 
van de wetgevingsinitiatiefprocedures en 
niet-wetgevingsinitiatiefprocedures van het 
Parlement als succesvol kan worden 
beschouwd en dat de meeste sinds 2011 
aangenomen initiatiefverslagen van 
wetgevende aard (INL-verslagen) niet tot 
een positieve reactie van de Commissie 
hebben geleid1; betreurt tevens dat de 
termijn waarbinnen de Commissie moet 
reageren op een resolutie van het 
Parlement en de termijn waarbinnen de 
Commissie wetgevingsvoorstellen moet 
indienen consequent niet worden 
nageleefd; verwacht dat de Commissie 
automatisch reageert op en automatisch 
uitvoering geeft aan INL-verslagen, zoals 
door de huidige Commissie ook is 
toegezegd;

4. acht het buitengewoon 
betreurenswaardig dat slechts een derde 
van de wetgevingsinitiatiefprocedures en 
niet-wetgevingsinitiatiefprocedures van het 
Parlement als succesvol kan worden 
beschouwd en dat de meeste sinds 2011 
aangenomen initiatiefverslagen van 
wetgevende aard (INL-verslagen) niet tot 
een positieve reactie van de Commissie 
hebben geleid1; betreurt tevens dat de 
termijn waarbinnen de Commissie moet 
reageren op een resolutie van het 
Parlement en de termijn waarbinnen de 
Commissie wetgevingsvoorstellen moet 
indienen consequent niet worden 
nageleefd; verwacht dat de Commissie 
automatisch reageert op en automatisch 
uitvoering geeft aan INL-verslagen, zoals 
door de huidige Commissie ook is 
toegezegd; verzoekt de Commissie om als 
hoedster van de Verdragen haar taken uit 
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te voeren en haar toezeggingen gestand te 
doen; wijst erop dat het niet in de geest 
van de democratie is dat de reactie van de 
Commissie op parlementaire resoluties 
louter facultatief is;

_________________ _________________
1 Studie “The European Parliament’s right 
of initiative”, Andreas Maurer, Jean 
Monnet-leerstoel voor Europese 
integratiestudies, Universiteit van 
Innsbruck, en Michael C. Wolf, 
Universiteit van Innsbruck, juli 2020, blz. 
55 en 57.

1 Studie “The European Parliament’s right 
of initiative”, Andreas Maurer, Jean 
Monnet-leerstoel voor Europese 
integratiestudies, Universiteit van 
Innsbruck, en Michael C. Wolf, 
Universiteit van Innsbruck, juli 2020, blz. 
55 en 57.

Or. ro

Amendement 25
Sophia in ’t Veld, Maite Pagazaurtundúa, Jan-Christoph Oetjen, Yana Toom, Ramona 
Strugariu, Michal Šimečka, Moritz Körner, Morten Petersen, Olivier Chastel, Hilde 
Vautmans

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. acht het buitengewoon 
betreurenswaardig dat slechts een derde 
van de wetgevingsinitiatiefprocedures en 
niet-wetgevingsinitiatiefprocedures van het 
Parlement als succesvol kan worden 
beschouwd en dat de meeste sinds 2011 
aangenomen initiatiefverslagen van 
wetgevende aard (INL-verslagen) niet tot 
een positieve reactie van de Commissie 
hebben geleid1; betreurt tevens dat de 
termijn waarbinnen de Commissie moet 
reageren op een resolutie van het 
Parlement en de termijn waarbinnen de 
Commissie wetgevingsvoorstellen moet 
indienen consequent niet worden 
nageleefd; verwacht dat de Commissie 
automatisch reageert op en automatisch 
uitvoering geeft aan INL-verslagen, zoals 
door de huidige Commissie ook is 
toegezegd;

4. acht het buitengewoon 
betreurenswaardig dat slechts een derde 
van de wetgevingsinitiatiefprocedures en 
niet-wetgevingsinitiatiefprocedures van het 
Parlement als succesvol kan worden 
beschouwd en dat de meeste sinds 2011 
aangenomen initiatiefverslagen van 
wetgevende aard (INL-verslagen) niet tot 
een positieve reactie van de Commissie 
hebben geleid1; betreurt tevens dat de 
termijn waarbinnen de Commissie moet 
reageren op een resolutie van het 
Parlement en de termijn waarbinnen de 
Commissie wetgevingsvoorstellen moet 
indienen consequent niet worden 
nageleefd; verwacht dat de Commissie 
automatisch reageert op en automatisch 
uitvoering geeft aan INL-verslagen, zoals 
ook is toegezegd door de huidige voorzitter 
van de Commissie, toen zij het Parlement 
om steun voor haar benoeming vroeg;
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_________________ _________________
1 Studie “The European Parliament’s right 
of initiative”, Andreas Maurer, Jean 
Monnet-leerstoel voor Europese 
integratiestudies, Universiteit van 
Innsbruck, en Michael C. Wolf, 
Universiteit van Innsbruck, juli 2020, blz. 
55 en 57.

1 Studie “The European Parliament’s right 
of initiative”, Andreas Maurer, Jean 
Monnet-leerstoel voor Europese 
integratiestudies, Universiteit van 
Innsbruck, en Michael C. Wolf, 
Universiteit van Innsbruck, juli 2020, blz. 
55 en 57.

Or. en

Amendement 26
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat als de 
Commissie geen wetgevingsvoorstel 
indient ondanks het feit dat het Parlement 
daarom heeft verzocht en nalaat de 
redenen daarvoor aan het Parlement mee 
te delen, zoals zij op grond van artikel 225 
VWEU gehouden is te doen, dit 
aangemerkt dient te worden als een 
verzuim waartegen het Parlement 
overeenkomstig artikel 265 VWEU beroep 
moet instellen; stelt zich op het standpunt 
dat in gevallen waarin de Commissie geen 
actie onderneemt naar aanleiding van een 
verzoek van het Parlement aan de 
Commissie om een wetgevingsvoorstel in 
te dienen met betrekking tot een 
beleidsterrein waarop de gewone 
wetgevingsprocedure van toepassing is, de 
met een meerderheid van stemmen 
aangenomen resolutie de grondslag moet 
vormen voor een door het Parlement zelf 
te initiëren wetgevingsprocedure;

Or. en

Amendement 27
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Anne-Sophie Pelletier

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat als de 
Commissie geen wetgevingsvoorstel 
indient ondanks het feit dat het Parlement 
daarom heeft verzocht en nalaat de 
redenen daarvoor aan het Parlement mee 
te delen, zoals zij op grond van artikel 225 
VWEU gehouden is te doen, dit 
aangemerkt dient te worden als een 
verzuim waartegen het Parlement 
overeenkomstig artikel 265 VWEU beroep 
moet instellen; stelt zich op het standpunt 
dat in gevallen waarin de Commissie geen 
actie onderneemt naar aanleiding van een 
verzoek van het Parlement aan de 
Commissie om een wetgevingsvoorstel in 
te dienen met betrekking tot een 
beleidsterrein waarop de gewone 
wetgevingsprocedure van toepassing is, de 
met een meerderheid van stemmen 
aangenomen resolutie de grondslag moet 
vormen voor een door het Parlement zelf 
te initiëren wetgevingsprocedure;

Or. en

Amendement 28
Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. herinnert eraan dat artikel 225 
VWEU en het Interinstitutioneel Akkoord 
over beter wetgeven vereisen dat de 
Commissie gedetailleerd motiveert 
waarom zij geen gevolg geeft aan het 
verzoek van het Europees Parlement om 
wetgeving vast te stellen; is van mening 
dat de geldigheid van de redenen van de 
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Commissie om niet met een concreet 
wetgevingsvoorstel gevolg te geven aan 
een INL-verslag van het Parlement 
vatbaar is voor interpretatie en dat het 
Parlement zich het recht moet 
voorbehouden om op grond van 
artikel 265 VWEU op te treden wanneer 
het dit nodig acht;

Or. en

Amendement 29
Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. is van mening dat INL-verslagen 
waar mogelijk vergezeld moeten gaan van 
effectbeoordelingen en zo duidelijk 
mogelijk moeten worden opgesteld;

Or. en

Amendement 30
Beata Kempa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. betreurt dat er nog altijd niet naar 
behoren is gereageerd op het initiatief van 
het Parlement betreffende de instelling 
van een “EU-mechanisme voor 
democratie, de rechtsstaat en 
grondrechten”; herhaalt zijn verzoek aan 
de Commissie en de Raad om onverwijld 
in onderhandeling te treden met het 
Parlement over het interinstitutioneel 
akkoord;

Schrappen

Or. pl
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Amendement 31
Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. betreurt dat er nog altijd niet naar 
behoren is gereageerd op het initiatief van 
het Parlement betreffende de instelling 
van een “EU-mechanisme voor 
democratie, de rechtsstaat en 
grondrechten”; herhaalt zijn verzoek aan 
de Commissie en de Raad om onverwijld 
in onderhandeling te treden met het 
Parlement over het interinstitutioneel 
akkoord;

Schrappen

Or. pl

Amendement 32
Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. betreurt dat er nog altijd niet naar 
behoren is gereageerd op het initiatief van 
het Parlement betreffende de instelling van 
een “EU-mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten”; herhaalt zijn 
verzoek aan de Commissie en de Raad om 
onverwijld in onderhandeling te treden met 
het Parlement over het interinstitutioneel 
akkoord;

5. herinnert aan het 
wetgevingsinitiatief van 2016 betreffende 
het EU-mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten1bis; betreurt 
de ontoereikende reactie op het initiatief 
van het Parlement betreffende de instelling 
van een “EU-mechanisme voor democratie, 
de rechtsstaat en grondrechten”; herinnert 
aan de resolutie van 2020 betreffende de 
instelling van een EU-mechanisme voor 
democratie, de rechtsstaat en 
grondrechten1ter; herhaalt zijn verzoek aan 
de Commissie en de Raad om onverwijld 
in onderhandeling te treden met het 
Parlement over het interinstitutioneel 
akkoord;
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_________________
1bis 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-8-2016-0409_NL.pdf.
1ter 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2020-0251_NL.pdf.

Or. en

Amendement 33
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. betreurt dat er nog altijd niet naar 
behoren is gereageerd op het initiatief van 
het Parlement betreffende de instelling van 
een “EU-mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten”; herhaalt zijn 
verzoek aan de Commissie en de Raad om 
onverwijld in onderhandeling te treden met 
het Parlement over het interinstitutioneel 
akkoord;

5. betreurt dat er nog altijd niet naar 
behoren is gereageerd op het initiatief van 
het Parlement betreffende de instelling van 
een “EU-mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten” op basis van 
het voorstel van het Parlement van 2016 
en het jaarverslag van de Commissie over 
de rechtsstaat, dat geregeld wordt door 
een interinstitutioneel akkoord tussen de 
drie instellingen en dat bestaat uit een 
jaarlijkse cyclus van toezicht op de 
waarden van de Unie, alle aspecten van 
artikel 2 VEU bestrijkt en op gelijke, 
objectieve en billijke wijze van toepassing 
is op alle lidstaten, overeenkomstig de 
beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid; herhaalt zijn verzoek aan 
de Commissie en de Raad om onverwijld 
in onderhandeling te treden met het 
Parlement over het interinstitutioneel 
akkoord;

Or. en

Amendement 34
Anne-Sophie Pelletier
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. betreurt dat er nog altijd niet naar 
behoren is gereageerd op het initiatief van 
het Parlement betreffende de instelling van 
een “EU-mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten”; herhaalt zijn 
verzoek aan de Commissie en de Raad om 
onverwijld in onderhandeling te treden met 
het Parlement over het interinstitutioneel 
akkoord;

5. betreurt dat er nog altijd niet naar 
behoren is gereageerd op het initiatief van 
het Parlement betreffende de instelling van 
een “EU-mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten”; herhaalt zijn 
verzoek aan de Commissie en de Raad om 
onverwijld in onderhandeling te treden met 
het Parlement over het interinstitutioneel 
akkoord, aangezien de Unie structureel 
slecht toegerust blijft om schendingen van 
de democratie, de grondrechten en de 
rechtsstaat aan te pakken; is van mening 
dat de aanhoudende verslechtering van de 
democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten in de lidstaten heeft 
aangetoond dat interinstitutionele 
samenwerking nodig is om de in artikel 2 
VEU verankerde beginselen te 
beschermen;

Or. en

Amendement 35
Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst nogmaals op zijn met redenen 
omkleed voorstel over het bestaan van een 
duidelijk gevaar voor een ernstige 
schending door Hongarije van de 
waarden waarop de Unie berust; spreekt 
nogmaals zijn diepe bezorgdheid uit over 
het feit dat de standaardregelingen voor 
hoorzittingen geen gelijke behandeling 
waarborgen voor enerzijds het Parlement 
en anderzijds de Commissie en een derde 
van de lidstaten als het gaat om de 
indiening van een met redenen omkleed 
voorstel en de toegang tot informatie; 

Schrappen
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betreurt dat de hoorzittingen nog niet 
hebben geleid tot significante vooruitgang 
bij de aanpak van situaties waarin sprake 
is van een duidelijk gevaar voor een 
ernstige schending van waarden; wijst 
erop dat het feit dat de Raad niet op 
doeltreffende wijze toepassing geeft aan 
artikel 7 VEU de integriteit van de 
gemeenschappelijke Europese waarden, 
het wederzijds vertrouwen en de 
geloofwaardigheid van de Unie als geheel 
nog altijd ondermijnt.

Or. pl

Amendement 36
Beata Kempa

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst nogmaals op zijn met redenen 
omkleed voorstel over het bestaan van een 
duidelijk gevaar voor een ernstige 
schending door Hongarije van de 
waarden waarop de Unie berust; spreekt 
nogmaals zijn diepe bezorgdheid uit over 
het feit dat de standaardregelingen voor 
hoorzittingen geen gelijke behandeling 
waarborgen voor enerzijds het Parlement 
en anderzijds de Commissie en een derde 
van de lidstaten als het gaat om de 
indiening van een met redenen omkleed 
voorstel en de toegang tot informatie; 
betreurt dat de hoorzittingen nog niet 
hebben geleid tot significante vooruitgang 
bij de aanpak van situaties waarin sprake 
is van een duidelijk gevaar voor een 
ernstige schending van waarden; wijst 
erop dat het feit dat de Raad niet op 
doeltreffende wijze toepassing geeft aan 
artikel 7 VEU de integriteit van de 
gemeenschappelijke Europese waarden, 
het wederzijds vertrouwen en de 
geloofwaardigheid van de Unie als geheel 

Schrappen
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nog altijd ondermijnt.

Or. pl

Amendement 37
Milan Uhrík

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst nogmaals op zijn met redenen 
omkleed voorstel over het bestaan van een 
duidelijk gevaar voor een ernstige 
schending door Hongarije van de 
waarden waarop de Unie berust; spreekt 
nogmaals zijn diepe bezorgdheid uit over 
het feit dat de standaardregelingen voor 
hoorzittingen geen gelijke behandeling 
waarborgen voor enerzijds het Parlement 
en anderzijds de Commissie en een derde 
van de lidstaten als het gaat om de 
indiening van een met redenen omkleed 
voorstel en de toegang tot informatie; 
betreurt dat de hoorzittingen nog niet 
hebben geleid tot significante vooruitgang 
bij de aanpak van situaties waarin sprake 
is van een duidelijk gevaar voor een 
ernstige schending van waarden; wijst 
erop dat het feit dat de Raad niet op 
doeltreffende wijze toepassing geeft aan 
artikel 7 VEU de integriteit van de 
gemeenschappelijke Europese waarden, 
het wederzijds vertrouwen en de 
geloofwaardigheid van de Unie als geheel 
nog altijd ondermijnt.

Schrappen

Or. sk

Amendement 38
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. wijst nogmaals op zijn met redenen 
omkleed voorstel over het bestaan van een 
duidelijk gevaar voor een ernstige 
schending door Hongarije van de waarden 
waarop de Unie berust; spreekt nogmaals 
zijn diepe bezorgdheid uit over het feit dat 
de standaardregelingen voor hoorzittingen 
geen gelijke behandeling waarborgen voor 
enerzijds het Parlement en anderzijds de 
Commissie en een derde van de lidstaten 
als het gaat om de indiening van een met 
redenen omkleed voorstel en de toegang tot 
informatie; betreurt dat de hoorzittingen 
nog niet hebben geleid tot significante 
vooruitgang bij de aanpak van situaties 
waarin sprake is van een duidelijk gevaar 
voor een ernstige schending van waarden; 
wijst erop dat het feit dat de Raad niet op 
doeltreffende wijze toepassing geeft aan 
artikel 7 VEU de integriteit van de 
gemeenschappelijke Europese waarden, het 
wederzijds vertrouwen en de 
geloofwaardigheid van de Unie als geheel 
nog altijd ondermijnt.

6. wijst nogmaals op zijn met redenen 
omkleed voorstel over het bestaan van een 
duidelijk gevaar voor een ernstige 
schending door Hongarije van de waarden 
waarop de Unie berust; spreekt nogmaals 
zijn diepe bezorgdheid uit over het feit dat 
de standaardregelingen voor hoorzittingen 
geen gelijke behandeling waarborgen voor 
enerzijds het Parlement en anderzijds de 
Commissie en een derde van de lidstaten 
als het gaat om de indiening van een met 
redenen omkleed voorstel en de toegang tot 
informatie; betreurt dat de hoorzittingen 
nog niet hebben geleid tot significante 
vooruitgang bij de aanpak van situaties 
waarin sprake is van een duidelijk gevaar 
voor een ernstige schending van waarden; 
is van mening dat de Unie structureel 
onvoorbereid blijft om de achteruitgang 
van de democratie, de grondrechten en de 
rechtsstaat en de schendingen daarvan in 
de lidstaten tegen te gaan en wijst erop dat 
het feit dat de Raad niet op doeltreffende 
wijze toepassing geeft aan artikel 7 VEU 
de integriteit van de gemeenschappelijke 
Europese waarden, het wederzijds 
vertrouwen en de geloofwaardigheid van 
de Unie als geheel nog altijd ondermijnt.

Or. en

Amendement 39
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van mening dat, als de 
Commissie naar aanleiding van een 
Europees burgerinitiatief (EBI) dat aan 
de procedurele voorschriften voldoet, 
nalaat mee te delen of zij al dan niet 
maatregelen neemt of in een mededeling 
bekendmaakt dat zij geen maatregelen 
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neemt overeenkomstig artikel 15 van 
Verordening (EU) 2019/788, het 
Parlement moet besluiten een INL-verslag 
op te stellen dat gebaseerd is op het EBI; 
dringt er bij de Commissie op aan zich 
ertoe te verbinden na de goedkeuring van 
een initiatief van het Parlement dat 
gebaseerd is op een EBI dat voldoet aan 
de procedurele vereisten en dat in 
overeenstemming is met de Verdragen en 
de in artikel 2 VEU verankerde 
kernwaarden van de Unie, een 
wetgevingsvoorstel in te dienen; stelt in dit 
verband voor het kaderakkoord over de 
betrekkingen tussen het Parlement en de 
Commissie te wijzigen;

Or. en

Amendement 40
Anne-Sophie Pelletier

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van mening dat, als de 
Commissie naar aanleiding van een 
Europees burgerinitiatief (EBI) dat aan 
de procedurele voorschriften voldoet, 
nalaat mee te delen of zij al dan niet 
maatregelen neemt of in een mededeling 
bekendmaakt dat zij geen maatregelen 
neemt overeenkomstig artikel 15 van 
Verordening (EU) 2019/788, het 
Parlement moet besluiten een INL-verslag 
op te stellen dat gebaseerd is op het EBI; 
dringt er bij de Commissie op aan zich 
ertoe te verbinden na de goedkeuring van 
een initiatief van het Parlement dat 
gebaseerd is op een EBI dat voldoet aan 
de procedurele vereisten en dat in 
overeenstemming is met de Verdragen en 
de in artikel 2 VEU verankerde 
kernwaarden van de Unie, een 
wetgevingsvoorstel in te dienen; stelt in dit 
verband voor het kaderakkoord over de 
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betrekkingen tussen het Parlement en de 
Commissie te wijzigen;

Or. en

Amendement 41
Vladimír Bilčík

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. merkt op dat de komende 
conferentie over de toekomst van Europa 
moet dienen als een belangrijk 
democratisch initiatief om mogelijke 
ontwikkelingen voor de toekomstige 
institutionele structuur te bespreken, 
onder meer door de rol van het Parlement 
in de besluitvorming te versterken;

Or. en

Amendement 42
Anne-Sophie Pelletier

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. is van mening dat er nieuwe EU-
wetgevingsmechanismen moeten worden 
ontwikkeld waarbij de deelname van de 
Europese burgers en hun 
vertegenwoordigers in het Parlement in 
het wetgevingsproces wordt vergroot, om 
de burgerparticipatie en de Europese 
democratie als geheel te verbeteren; is 
bijvoorbeeld van oordeel dat de 
procedurele drempels voor EBI’s moeten 
worden verlaagd als voorstellen voor 
EBI’s medeondertekend zijn door een 
minimumaantal leden van het Europees 
Parlement;
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Or. en

Amendement 43
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. is van mening dat er nieuwe EU-
wetgevingsmechanismen moeten worden 
ontwikkeld waarbij de deelname van de 
Europese burgers en hun 
vertegenwoordigers in het Parlement in 
het wetgevingsproces wordt vergroot, om 
de burgerparticipatie en de Europese 
democratie als geheel te verbeteren; is 
bijvoorbeeld van oordeel dat de 
procedurele drempels voor EBI’s moeten 
worden verlaagd als voorstellen voor 
EBI’s medeondertekend zijn door een 
minimumaantal leden van het Europees 
Parlement;

Or. en

Amendement 44
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. verzoekt de Commissie 
onderzoek te doen naar de mogelijkheid 
om mechanismen voor directe democratie 
in te voeren, zoals burgervergaderingen of 
referenda over specifieke kwesties, 
waardoor de burgers van de EU 
beslissingsbevoegdheid of adviserende 
bevoegdheid krijgen in het EU-
wetgevingsproces zonder dat de 
Verdragen hoeven te worden gewijzigd;
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Or. en

Amendement 45
Anne-Sophie Pelletier

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. verzoekt de Commissie 
onderzoek te doen naar de mogelijkheid 
om mechanismen voor directe democratie 
in te voeren, zoals burgervergaderingen of 
referenda over specifieke kwesties, 
waardoor de burgers van de EU 
beslissingsbevoegdheid of adviserende 
bevoegdheid krijgen in het EU-
wetgevingsproces zonder dat de 
Verdragen hoeven te worden gewijzigd;

Or. en


