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Betænkning A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Det europæiske borgerinitiativ 

2014/2257(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. opfordrer Kommissionen til i denne 

forbindelse også at betragte Parlamentet 

som en beslutningstager, navnlig da det er 

den eneste institution, hvis medlemmer 

vælges direkte af EU’s borgere; 

14. opfordrer Kommissionen til i denne 

forbindelse også at betragte Parlamentet 

som en beslutningstager, navnlig fordi det 

er den eneste institution, hvis medlemmer 

vælges direkte af EU’s borgere; 

Or. en 
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Punkt 30 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

30. opfordrer Kommissionen til at revidere 

ordlyden af artikel 10, litra c), i forordning 

nr. 211/2011 for at sikre en passende 

opfølgning på et vellykket europæisk 

borgerinitiativ, herunder en 

parlamentarisk debat på et plenarmøde 

efterfulgt af en afstemning om det 

europæiske borgerinitiativ; opfordrer 

indtrængende Kommissionen til at begynde 

at udarbejde en retsakt om vellykkede 

europæiske borgerinitiativer inden for 12 

måneder efter registreringen heraf; 

30. opfordrer Kommissionen til at revidere 

ordlyden af artikel 10, litra c), i forordning 

nr. 211/2011 for at sikre en passende 

opfølgning på et vellykket europæisk 

borgerinitiativ; opfordrer indtrængende 

Kommissionen til at begynde at udarbejde 

en retsakt om vellykkede europæiske 

borgerinitiativer inden for 12 måneder efter 

offentliggørelse af en positiv udtalelse fra 

Kommissionen; 

Or. en 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

32. opfordrer indtrængende Parlamentet og 

dets udvalg til i henhold til betingelserne i 

artikel 225 i TEUF om nødvendigt at bruge 

retten til at anmode Kommissionen om at 

fremsætte et forslag, der tager højde for 

indholdet af ethvert vellykket europæisk 

borgerinitiativ; 

32. opfordrer indtrængende Parlamentet og 

dets udvalg til, hvis Kommissionen ikke 

fremsætter et lovgivningsforslag inden for 

denne frist på 12 måneder, om nødvendigt 

at bruge retten til at anmode 

Kommissionen om at fremsætte et 

passende forslag i henhold til betingelserne 

i artikel 225 i TEUF; mener, at 

Parlamentets kompetente udvalg ved 

udøvelsen af denne ret bør tage højde for 

indholdet af ethvert vellykket europæisk 

borgerinitiativ og høre initiativtagerne til 

borgerinitiativet i en anden høring; 

opfordrer til, at Parlamentets 

forretningsorden ændres i 

overensstemmelse hermed; 

Or. en 

 

 


