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Alteração  3 

György Schöpflin 

em nome do Grupo PPE 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Iniciativa de Cidadania Europeia 

2014/2257(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Insta, neste contexto, a Comissão a 

encarar também o Parlamento como 

decisor, especialmente porque é a única 

instituição cujos membros são eleitos 

diretamente pelos cidadãos da UE; 

(Não se aplica à versão portuguesa) 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0284/4 

Alteração  4 

György Schöpflin 

em nome do Grupo PPE 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Iniciativa de Cidadania Europeia 

2014/2257(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 30 

 

Proposta de resolução Alteração 

30. Insta a Comissão a rever a redação do 

artigo 10.º, alínea c), do Regulamento n.º 

211/2011, de modo a permitir dar um 

seguimento adequado às ICE bem-

sucedidas, incluindo um debate 

parlamentar em plenário seguido de uma 

votação sobre a ICE; insiste com a 

Comissão para que comece a elaborar um 

ato jurídico sobre todas as ICE bem-

sucedidas no prazo de 12 meses após a 

respetiva aceitação; 

30. Insta a Comissão a rever a redação do 

artigo 10.º, alínea c), do Regulamento n.º 

211/2011, de modo a permitir dar um 

seguimento adequado às ICE 

bem-sucedidas; insiste com a Comissão 

para que comece a elaborar um ato jurídico 

sobre todas as ICE bem-sucedidas no prazo 

de 12 meses após o seu parecer favorável; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0284/5 

Alteração  5 

György Schöpflin 

em nome do Grupo PPE 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Iniciativa de Cidadania Europeia 

2014/2257(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 32 

 

Proposta de resolução Alteração 

32. Insiste com o Parlamento e as suas 

comissões para que, se necessário, nos 

termos do artigo 225.º do TFUE, exerçam 

o direito de solicitar à Comissão que 

apresente uma proposta que tenha em 

conta o conteúdo de uma ICE bem-

sucedida; 

32. Insiste com o Parlamento e as suas 

comissões para que, se necessário, caso a 

Comissão não apresente uma proposta 

legislativa no prazo de 12 meses, nos 

termos do artigo 225.º do TFUE, exerçam 

o direito de solicitar à Comissão que 

apresente uma proposta adequada; 

considera que, ao exercer este direito, a 

comissão competente do Parlamento deve 

ter em conta o conteúdo da ICE 

bem-sucedida em causa e consultar os 

seus organizadores, no quadro de outra 

audição; solicita que o seu Regimento seja 

alterado em conformidade; 

Or. en 

 

 


