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Tarkistus  3 

György Schöpflin 

PPE-ryhmän puolesta 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Eurooppalainen kansalaisaloite 

2014/2257(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. kehottaa tässä yhteydessä komissiota 

pitämään myös parlamenttia 

päätöksentekijänä, erityisesti siksi, että se 

on ainoa toimielin, jonka jäsenet ovat EU:n 

kansalaisten suoraan valitsemia; 

14. kehottaa tässä yhteydessä komissiota 

pitämään myös parlamenttia 

päätöksentekijänä, erityisesti koska se on 

ainoa toimielin, jonka jäsenet ovat EU:n 

kansalaisten suoraan valitsemia; 

Or. en 
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Tarkistus  4 

György Schöpflin 

PPE-ryhmän puolesta 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Eurooppalainen kansalaisaloite 

2014/2257(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

30 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

30. kehottaa komissiota tarkistamaan 

asetuksen (EU) N:o 211/2011 10 artiklan 

c alakohdan sanamuotoa, jotta varmistetaan 

vaatimukset täyttänyttä eurooppalaista 

kansalaisaloitetta koskevat asianmukaiset 

jatkotoimet, mukaan lukien 

täysistuntokeskustelu parlamentissa ja sen 

jälkeen äänestys eurooppalaisesta 

kansalaisaloitteesta; kehottaa komissiota 

aloittamaan säädöksen valmistelun 

vaatimukset täyttäneestä eurooppalaisesta 

kansalaisaloitteesta 12 kuukauden kuluessa 

sen hyväksymisestä; 

30. kehottaa komissiota tarkistamaan 

asetuksen (EU) N:o 211/2011 10 artiklan 

c alakohdan sanamuotoa, jotta varmistetaan 

vaatimukset täyttänyttä eurooppalaista 

kansalaisaloitetta koskevat asianmukaiset 

jatkotoimet; kehottaa komissiota 

aloittamaan säädöksen valmistelun 

vaatimukset täyttäneestä eurooppalaisesta 

kansalaisaloitteesta 12 kuukauden kuluessa 

myönteisen lausunnon antamisesta; 

Or. en 
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Tarkistus  5 

György Schöpflin 

PPE-ryhmän puolesta 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Eurooppalainen kansalaisaloite 

2014/2257(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

32 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

32. kehottaa parlamenttia ja sen valiokuntia 

SEUT-sopimuksen 225 artiklan määräysten 

mukaisesti käyttämään tarvittaessa 

oikeuttaan pyytää komissiota esittämään 

ehdotus, jossa otetaan huomioon 

vaatimukset täyttäneen eurooppalaisen 

kansalaisaloitteen sisältö; 

32. kehottaa parlamenttia ja sen valiokuntia 

SEUT-sopimuksen 225 artiklan määräysten 

mukaisesti käyttämään tarvittaessa 

oikeuttaan pyytää komissiota esittämään 

asianmukainen ehdotus, ellei komissio 

esitä lainsäädäntöehdotusta tämän 

12 kuukauden määräajan kuluessa; 

katsoo, että tätä oikeutta käyttäessään 

parlamentin asiasta vastaavan 

valiokunnan olisi otettava huomioon 

vaatimukset täyttäneen eurooppalaisen 

kansalaisaloitteen sisältö ja kuultava 

eurooppalaisen kansalaisaloitteen 

järjestäjiä toisessa kuulemistilaisuudessa; 

kehottaa muuttamaan parlamentin 

työjärjestystä vastaavasti; 

Or. en 

 

 


