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Amendement 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt daarbij op dat het Parlement, 
gezien zijn eigen initiatiefrecht inzake 
wetgeving, kan besluiten deze procedure in 
gang te zetten en gevolg te geven aan 
aanbevelingen die gebaseerd zijn op door 
zijn bevoegde commissies ontvangen 
verzoekschriften;

4. merkt daarbij op dat het Parlement kan 
besluiten deze procedure in gang te zetten 
en gevolg te geven aan aanbevelingen die 
gebaseerd zijn op door zijn bevoegde 
commissies ontvangen verzoekschriften;

Or. en

Amendement 2
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. meent dat met dergelijke maatregelen 
beter kan worden gezorgd voor de 
verenigbaarheid van voorstellen die in 
eerste instantie door burgers aan de 
Commissie zijn gericht, met de door het 
Parlement democratisch goedgekeurde 
prioriteiten en voorstellen;

6. meent dat met dergelijke maatregelen 
beter kan worden gezorgd voor de 
verenigbaarheid van voorstellen die in 
eerste instantie door burgers aan de 
Commissie zijn gericht, met de door het 
Europees Parlement democratisch 
goedgekeurde prioriteiten en voorstellen;

Or. en

Amendement 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Paragraaf 7
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Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat het Parlement zich zou 
moeten kunnen uitspreken over de 
gepastheid van een burgerinitiatief, in het 
licht van eventuele gedane suggesties en 
aanbevelingen, voordat de Commissie een 
op het burgerinitiatief gebaseerde 
wetgevingstekst gedetailleerd gaat 
uitwerken;

7. is van mening dat het Parlement zich zou 
moeten kunnen uitspreken over de 
gepastheid van een burgerinitiatief, terwijl 
de Commissie een op het burgerinitiatief 
gebaseerde wetgevingstekst gedetailleerd 
gaat uitwerken;

Or. en

Amendement 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. onderkent dat er beslissingen moeten 
worden genomen over ontvankelijkheid en 
is in dat kader van mening dat er flexibel 
moet worden omgegaan met de vraag 
welke invulling moet worden gegeven aan 
het begrip “een aanzienlijk aantal lidstaten” 
waaruit de minstens één miljoen 
handtekeningen afkomstig moeten zijn; is 
evenzo van mening dat, in
overeenstemming met de procedures voor 
verzoekschriften, de mogelijkheid om een 
burgerinitiatief te steunen open zou moeten 
staan voor alle EU-burgers en -
ingezetenen, zonder nadere 
leeftijdsvereisten of andere 
discriminerende elementen.

8. onderkent dat er beslissingen moeten 
worden genomen over ontvankelijkheid en 
is in dat kader van mening dat er flexibel 
moet worden omgegaan met de vraag 
welke invulling moet worden gegeven aan 
het begrip “een aanzienlijk aantal lidstaten” 
waaruit de minstens één miljoen 
handtekeningen afkomstig moeten zijn; is 
evenzo van mening dat, in 
overeenstemming met de procedures voor 
verzoekschriften, de mogelijkheid om een 
burgerinitiatief te steunen open zou moeten 
staan voor alle EU-burgers.

Or. en
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Amendement 5
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. onderkent dat er beslissingen moeten 
worden genomen over ontvankelijkheid en 
is in dat kader van mening dat er flexibel 
moet worden omgegaan met de vraag 
welke invulling moet worden gegeven aan 
het begrip “een aanzienlijk aantal lidstaten” 
waaruit de minstens één miljoen 
handtekeningen afkomstig moeten zijn; is 
evenzo van mening dat, in 
overeenstemming met de procedures voor 
verzoekschriften, de mogelijkheid om een 
burgerinitiatief te steunen open zou moeten 
staan voor alle EU-burgers en -
ingezetenen, zonder nadere 
leeftijdsvereisten of andere 
discriminerende elementen.

8. onderkent dat er beslissingen moeten 
worden genomen over ontvankelijkheid en 
is in dat kader van mening dat er flexibel 
moet worden omgegaan met de vraag 
welke invulling moet worden gegeven aan 
het begrip “een aanzienlijk aantal lidstaten” 
waaruit de minstens één miljoen 
handtekeningen afkomstig moeten zijn; is 
evenzo van mening dat, in 
overeenstemming met de procedures voor 
verzoekschriften, de mogelijkheid om een 
burgerinitiatief te steunen open zou moeten 
staan voor alle personen die het recht 
hebben hun stem uit te brengen bij 
verkiezingen voor het Europees 
Parlement.

Or. en
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