NEEM HET
INITIATIEF

Het Europees
burgerinitiatief

Help om de Europese Unie vorm te geven

Het Europees burgerinitiatief | Stap voor stap

Het Europees burgerinitiatief is een instrument voor participatieve democratie
dat EU-burgers de macht geeft om het Europese beleid vorm te geven.
Stap 1: AAN DE SLAG!
ST

Vorm een groep
organisatoren met minstens
zeven EU-burgers die oud
genoeg zijn om te stemmen
bij de Europese verkiezingen
en die in minstens zeven
verschillende EU-landen
wonen.
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Stap 2: L
 AAT UW INITIATIEF
REGISTREREN
Vraag de Europese Commissie
om uw initiatief te registreren.
De Commissie zal uw voorstel (geheel of
gedeeltelijk) registreren als het gaat over iets
dat onder haar bevoegdheid valt, en ze zal
het in alle officiële talen van de EU vertalen.

Max. 2 maanden
(Mogelijke herziening van
het voorstel:: + 2 maanden)

Begin: Max. 6 maanden na
registratie

Stap 3: VERZAMEL
HANDTEKENINGEN
Verzamel minstens een
miljoen steunbetuigingen,
waaronder het
minimumaantal in minstens
zeven EU-landen. U mag
die handtekeningen online
en op papier verzamelen.

Stap 4: L
 AAT UW
STEUNBETUIGINGEN
CONTROLEREN
Stuur de steunbetuigingen
voor verificatie naar de bevoegde
nationale autoriteit in elk land waar
u handtekeningen heeft verzameld.

Max. 12 maanden

Max. 6 maanden:
3 maanden om in te dienen
+ 3 maanden voor de verificatie

Stap 5: DIEN UW
BURGERINITIATIEF IN

IN I S

H

F

Zijn de steunbetuigingen
geverifieerd en heeft u
er voldoende verzameld,
dan kunt u uw initiatief bij
de Commissie indienen.

Meer weten over het organiseren van een Europees
burgerinitiatief?

Max. 3 maanden na
de verificatie

Stap 6:
U KRIJGT EEN ANTWOORD
U krijgt een vergadering met de
Commissie en een hoorzitting in
het Parlement. Na overleg, analyses
en besprekingen zal de Commissie
een formeel antwoord geven waarin zij
haar volgende stappen toelicht.
Als zij wetgeving overweegt, zal zij
een voorstel indienen bij het Parlement
en de Raad. Als die instellingen het voorstel
goedkeuren, wordt het wet.

europa.eu/citizens-initiative

#EUTakeTheInitiative
EUROPESE UNIE

Max. 6 maanden

