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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

14. palub sellega seoses, et komisjon 

kaaluks ka parlamendile otsustava rolli 

andmist – iseäranis seetõttu, et parlament 

on ainus institutsioon, mille liikmed on ELi 

kodanike poolt otse valitud; 

14. (Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

30. kutsub komisjoni üles vaatama läbi 

määruse (EL) nr 211/2011 artikli 10 punkti 

c sõnastus, et võimaldada eduka Euroopa 

kodanikualgatuse nõuetekohaseid 

järelmeetmeid, sealhulgas arutelu 

parlamendi täiskogu istungil ja sellele 

järgnevat hääletust kodanikualgatuse üle; 

nõuab tungivalt, et komisjon alustaks 

edukate Euroopa kodanikualgatuste alusel 

õigusakti koostamist 12 kuu jooksul alates 

nende vastuvõtmisest; 

30. kutsub komisjoni üles vaatama läbi 

määruse (EL) nr 211/2011 artikli 10 punkti 

c sõnastus, et võimaldada eduka Euroopa 

kodanikualgatuse nõuetekohaseid 

järelmeetmeid; nõuab tungivalt, et 

komisjon alustaks edukate Euroopa 

kodanikualgatuste alusel õigusakti 

koostamist 12 kuu jooksul pärast positiivse 

arvamuse saamist;  

Or. en 



 

AM\1076540ET.doc  PE568.573v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

21.10.2015 A8-0284/5 

Muudatusettepanek  5 

György Schöpflin 

fraktsiooni PPE nimel 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Euroopa kodanikualgatus 

2014/2257(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 32 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

32. nõuab tungivalt, et parlament ja selle 

komisjonid kasutaksid vajaduse korral 

oma õigust taotleda vastavalt Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artiklile 225 

komisjonilt sellise õigusakti ettepaneku 

esitamist, milles võetakse arvesse eduka 

Euroopa kodanikualgatuse sisu; 

32. nõuab tungivalt, et parlament ja selle 

komisjonid kasutavad juhul, kui komisjon 

ei esita 12 kuu jooksul seadusandlikku 

ettepanekut, vajaduse korral oma õigust 

taotleda vastavalt Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artiklile 225 komisjonilt asjaomase 

ettepaneku esitamist; on arvamusel, et 

selle õiguse kasutamisel peaks parlamendi 

pädev komisjon võtma arvesse eduka 

Euroopa kodanikualgatuse sisu ning 

konsulteerima Euroopa kodanikualgatuse 

korraldajatega eraldi kuulamise käigus; 

nõuab kodukorra vastavat muutmist; 

Or. en 

 

 


