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Pakeitimas 1 

Gerolf Annemans 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Europos piliečių iniciatyva 

2014/2257(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

A konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

A. kadangi Europos piliečių iniciatyva yra 

nauja politinė piliečių teisė ir išskirtinė bei 

novatoriška Europos Sąjungos 

demokratinių procesų darbotvarkės 

nustatymo priemonė, sudaranti galimybes 

piliečiams aktyviai dalyvauti jiems poveikį 

darančiuose projektuose ir procesuose, o 

jos galimybės neabejotinai turi būti visiškai 

išnaudotos ir labai padidintos siekiant 

geriausių rezultatų ir skatinant ES 

piliečius kuo labiau dalyvauti ateityje 

plėtojant Europos integracijos procesą; 

kadangi ji turi būti vienu iš prioritetinių 

ES tikslų siekiant sutvirtinti jos institucijų 

demokratinį teisėtumą; 

A. kadangi Europos piliečių iniciatyva yra 

nauja politinė piliečių teisė, sudarysianti 

galimybes piliečiams aktyviai dalyvauti 

jiems poveikį darančiuose projektuose ir 

procesuose, o jos galimybės neabejotinai 

turi būti visiškai išnaudotos ir labai 

padidintos siekiant prisidėti sutvirtinant 

ES institucijų demokratinį teisėtumą; 

tačiau kadangi Europos piliečių iniciatyva 

net jeigu ji veiktų tobulai, negalėtų 

kompensuoti didžiulės demokratijos 

stokos, būdingos nuo pat ES sukūrimo; 

Or. en 
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Gerolf Annemans 
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Pranešimas A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Europos piliečių iniciatyva 

2014/2257(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

3. pabrėžia, kad Europos piliečių 

iniciatyva – išskirtinė galimybė piliečiams 

įvardyti ir išreikšti savo siekius bei 

paraginti ES imtis veiksmų ir kad ji turi 

būti skatinama, tobulinama ir remiama 

visomis turimomis priemonėmis; tačiau 

pripažįsta, kad yra didelių trūkumų, 

kuriuos reikia pašalinti ir išspręsti norint, 

kad Europos piliečių iniciatyva būtų 

veiksmingesnė; pabrėžia, kad bet kokiu 

tolesniu šios priemonės vertinimu turėtų 

būti siekiama kuo didesnio jos palankumo 

naudotojui, nes ji yra pagrindinė 

priemonė siejanti ES ir jos piliečius; taip 

pat pabrėžia, kad gimtosios kalbos 

vartojimas yra pilietinė teisė, todėl ragina 

Komisiją ir valstybes nares išnagrinėti kaip 

dar būtų galima pasiūlyti tai daryti visoje 

su Europos piliečių iniciatyva susijusioje 

veikloje, nes taip būtų paskatintas piliečių 

dalyvavimas; atkreipia dėmesį į 

visuomenės informuotumo apie Europos 

piliečių iniciatyvą svarbą, tuo pačiu 

apgailestauja dėl to, kas ES piliečiai 

nepakankamai apie ją žino; šiuo tikslu 

ragina ES rengti viešinimo ir propagavimo 

kampanijas siekiant, kad žiniasklaidoje ir 

visuomenėje būtų daugiau informacijos 

apie Europos piliečių iniciatyvą; 

3. pabrėžia, kad Europos piliečių 

iniciatyva – išskirtinė galimybė piliečiams 

įvardyti ir išreikšti savo siekius bei 

paraginti ES imtis veiksmų ir kad ji turi 

būti skatinama, tobulinama ir remiama 

visomis turimomis priemonėmis; tačiau 

pabrėžia tai, kad yra didelių trūkumų, 

kuriuos reikia pašalinti ir išspręsti norint, 

kad Europos piliečių iniciatyva būtų 

veiksmingesnė ir netaptų melaginga 

reklama; pabrėžia, kad bet kokiu tolesniu 

šios priemonės vertinimu ir persvarstymu 

turėtų būti siekiama užtikrinti Komisijos 

įsipareigojimą sėkmingos piliečių 

iniciatyvos atveju pateikti tinkamą 

pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 

priimamo akto; taip pat pabrėžia, kad 

gimtosios kalbos vartojimas yra pilietinė 

teisė, todėl ragina Komisiją ir valstybes 

nares išnagrinėti kaip dar būtų galima 

pasiūlyti tai daryti visoje su Europos 

piliečių iniciatyva susijusioje veikloje, nes 

taip būtų paskatintas piliečių dalyvavimas; 

atkreipia dėmesį į visuomenės 

informuotumo apie Europos piliečių 

iniciatyvą svarbą, tuo pačiu apgailestauja 

dėl to, kas ES piliečiai nepakankamai apie 

ją žino; šiuo tikslu ragina ES rengti 

viešinimo ir propagavimo kampanijas 

siekiant, kad žiniasklaidoje ir visuomenėje 

būtų daugiau informacijos apie Europos 
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piliečių iniciatyvą; 
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