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Grozījums Nr.  3 

György Schöpflin 

PPE grupas vārdā 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Eiropas pilsoņu iniciatīva 

2014/2257(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

14. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

14. šajā sakarībā aicina Komisiju uzskatīt 

arī Parlamentu par lēmumu pieņēmēju, it 

īpaši tādēļ, ka tas ir vienīgā iestāde, kuras 

pārstāvjus ES pilsoņi ievēlē tiešās 

vēlēšanās; 

14. šajā sakarībā aicina Komisiju uzskatīt 

arī Parlamentu par lēmumu pieņēmēju, it 

īpaši tāpēc, ka tas ir vienīgā iestāde, kuras 

pārstāvjus ES pilsoņi ievēlē tiešās 

vēlēšanās; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  4 

György Schöpflin 

PPE grupas vārdā 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Eiropas pilsoņu iniciatīva 

2014/2257(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

30. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

30. aicina Komisiju pārskatīt Regulas (ES) 

Nr. 211/2011 10. panta c) apakšpunkta 

teksta formulējumu, lai paredzētu sekmīgas 

EPI pienācīgu pēcpārbaudi, tostarp 

parlamentārās debates plenārsēdē, kam 

seko balsojums par EPI; mudina Komisiju 

sākt sagatavot tiesību aktu saistībā ar 

sekmīgām EPI 12 mēnešu laikā pēc to 

pieņemšanas; 

30. aicina Komisiju pārskatīt Regulas (ES) 

Nr. 211/2011 10. panta c) apakšpunkta 

teksta formulējumu, lai paredzētu sekmīgas 

EPI pienācīgu pēcpārbaudi; mudina 

Komisiju sākt sagatavot tiesību aktu 

saistībā ar sekmīgām EPI 12 mēnešu laikā 

pēc pozitīva atzinuma sniegšanas; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  5 

György Schöpflin 

PPE grupas vārdā 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Eiropas pilsoņu iniciatīva 

2014/2257(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

32. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

32. mudina Parlamentu un tā komitejas 

nepieciešamības gadījumā saskaņā ar 

LESD 225. pantu īstenot tiesības prasīt 

Komisijai iesniegt priekšlikumu, kurā 

ņemts vērā ikvienas sekmīgas EPI saturs; 

32. mudina Parlamentu un tā komitejas 

nepieciešamības gadījumā, ja Komisija 

noteiktajā 12 mēnešu laikā neiesniedz 

tiesību akta priekšlikumu, saskaņā ar 

LESD 225. pantu īstenot tiesības prasīt 

Komisijai iesniegt attiecīgu priekšlikumu; 

uzskata, ka, īstenojot šīs tiesības, 

Parlamenta kompetentajai komitejai būtu 

jāņem vērā ikvienas sekmīgas EPI saturs 

un jāapspriežas ar EPI organizētājiem 

kādā citā uzklausīšanā; prasa izdarīt 

attiecīgus grozījumus Reglamentā; 

Or. en 

 

 


