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György Schöpflin 

v imenu skupine PPE 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 
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Poročilo A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Evropska državljanska pobuda 

2014/2257(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. poziva Komisijo, naj zato tudi 

Parlament obravnava kot nosilca odločanja, 

zlasti ob upoštevanju, da je to edina 

institucija, katere člane neposredno izvolijo 

državljani EU; 

14. poziva Komisijo, naj zato tudi 

Parlament obravnava kot nosilca odločanja, 

zlasti ker je to edina institucija, katere 

člane neposredno izvolijo državljani EU; 

Or. en 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

30. poziva Komisijo k reviziji besedila 

člena 10(c) Uredbe 211/2011, da se 

omogoči ustrezno nadaljnje ukrepanje na 

podlagi uspešne evropske državljanske 

pobude, vključno s parlamentarno 

razpravo na plenarnem zasedanju, ki ji 

sledi glasovanje o evropski državljanski 

pobudi; poziva Komisijo, naj v roku 12 

mesecev od sprejetja uspešnih evropskih 

državljanskih pobud začne pripravljati 

pravni akt o njihovi vsebini; 

30. poziva Komisijo k reviziji besedila 

člena 10(c) Uredbe 211/2011, da se 

omogoči ustrezno nadaljnje ukrepanje na 

podlagi uspešne evropske državljanske 

pobude; poziva Komisijo, naj v roku 12 

mesecev od predložitve pozitivnega 

mnenja začne pripravljati pravni akt o 

uspešnih evropskih državljanskih 

pobudah; 

Or. en 
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32. poziva Parlament in njegove odbore, da 

po potrebi in v skladu s členom 225 PDEU 

uresničujejo svojo pravico do tega, da od 

Komisije zahtevajo predložitev predloga, v 

katerem bo upoštevana vsebina uspešne 

evropske državljanske pobude; 

32. poziva Parlament in njegove odbore, 

naj po potrebi in v primeru, da Komisija 

ne vloži zakonodajnega predloga v roku 

12 mesecev, uveljavijo svojo pravico in v 

skladu s členom 225 PDEU od Komisije 

zahtevajo predložitev ustreznega predloga; 

meni, da bi moral pri uveljavljanju te 

pravice pristojni parlamentarni odbor 

upoštevati vsebino uspešne evropske 

državljanske pobude in se na drugi 

predstavitvi posvetovati z organizatorji 

evropske državljanske pobude; poziva, naj 

se temu ustrezno spremeni Poslovnik; 

Or. en 
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