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21.10.2015 A8-0284/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

György Schöpflin 

v mene skupiny PPE 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Európska iniciatíva občanov 

2014/2257(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby 

zvážila úlohu Parlamentu aj ako subjektu s 

rozhodovacími právomocami, keďže je 

jedinou inštitúciou, ktorej členovia sú 

volení priamo občanmi EÚ; 

14. v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby 

zvážila úlohu Parlamentu aj ako subjektu s 

rozhodovacími právomocami, pretože je 

jedinou inštitúciou, ktorej členov volia 

priamo občania EÚ; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0284/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

György Schöpflin 

v mene skupiny PPE 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Európska iniciatíva občanov 

2014/2257(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 30 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

30. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 

znenie článku 10 písm. c) nariadenia 

č. 211/2011 s cieľom umožniť riadny ďalší 

postup v prípade úspešnej ECI vrátane 

parlamentnej rozpravy v pléne 

a následného hlasovania o ECI; naliehavo 

žiada Komisiu, aby začala s prípravou 

právneho aktu na základe úspešných ECI 

do 12 mesiacov od ich prijatia; 

30. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 

znenie článku 10 písm. c) nariadenia 

č. 211/2011 s cieľom umožniť riadny ďalší 

postup v prípade úspešnej ECI; naliehavo 

žiada Komisiu, aby začala s prípravou 

právneho aktu na základe úspešných ECI 

do 12 mesiacov od vydania kladného 

stanoviska; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0284/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

György Schöpflin 

v mene skupiny PPE 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0284/2015 

György Schöpflin 

European Citizens’ Initiative 

2014/2257(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

32. žiada, aby Parlament a jeho výbory 

v prípade potreby vykonávali v súlade 

s článkom 225 ZFEÚ právo požiadať 

Komisiu o predloženie návrhu, ktorý berie 

do úvahy obsah akejkoľvek úspešnej 

európskej iniciatívy občanov; 

32. naliehavo vyzýva Parlament a jeho 

výbory, aby v prípade, keď Komisia 

nepredloží v lehote 12 mesiacov 

legislatívny návrh, uplatňovali v súlade 

s článkom 225 ZFEÚ právo na požiadanie 

Komisie o predloženie príslušného návrhu; 

domnieva sa, že príslušný výbor 

Parlamentu by pri uplatňovaní tohto 

práva mal zohľadňovať obsah každej 

úspešnej európskej iniciatívy občanov a 

konzultovať s organizátormi európskej 

iniciatívy občanov na inom vypočutí; 

požaduje primeranú zmenu rokovacieho 

poriadku; 

Or. en 

 

 


