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26. 10. 2015 A8-0284/6 

Pozměňovací návrh  6 

Josep-Maria Terricabras 

za skupinu Verts/ALE 

Charles Goerens 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Evropská občanská iniciativa 

2014/2257(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 15 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 15a. vyzývá Komisi, aby v rámci svého 

budoucího přezkumu nařízení předložila 

návrh, kterým by umožnila evropské 

občanské iniciativy týkající se primárního 

práva Evropské unie; 

Or. en 
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26. 10. 2015 A8-0284/7 

Pozměňovací návrh  7 

Josep-Maria Terricabras 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Evropská občanská iniciativa 

2014/2257(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 30 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. vyzývá Komisi, aby přezkoumala znění 

čl. 10 písm. c) nařízení č. 211/2011, a 

zajistila tak řádná opatření navazující na 

úspěšnou evropskou občanskou iniciativu, 

která by zahrnovala rozpravu o evropské 

občanské iniciativě na plenárním 

zasedání Parlamentu a následné 

hlasování; vyzývá Komisi, aby začala 

připravovat právní akt o úspěšných 

evropských občanských iniciativách do 

dvanácti měsíců od jejich obdržení; 

30. vyzývá Komisi, aby přezkoumala znění 

čl. 10 písm. c) nařízení č. 211/2011, a 

zajistila tak řádná následná opatření 

navazující na úspěšnou evropskou 

občanskou iniciativu; vyzývá Komisi, aby 

začala připravovat právní akt o úspěšných 

evropských občanských iniciativách do 

dvanácti měsíců od jejich předložení; 

Or. en 
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26. 10. 2015 A8-0284/8 

Pozměňovací návrh  8 

Josep-Maria Terricabras 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Evropská občanská iniciativa 

2014/2257(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 32 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. v souladu s článkem 225 SFEU 

naléhavě vyzývá Parlament a jeho výbory, 

aby případně uplatňovaly právo požádat 

Komisi o předložení návrhu, který 

zohledňuje obsah kterékoli úspěšné 

evropské občanské iniciativy; 

32. pokud Komise nepředloží legislativní 

návrh, naléhavě vyzývá Parlament a jeho 

výbory, aby podle článku 225 SFEU 

uplatnily právo požádat Komisi o 

předložení vhodného návrhu; zdůrazňuje, 

že příslušný výbor Parlamentu by měl při 

výkonu této pravomoci zohledňovat obsah 

každé úspěšné evropské občanské 

iniciativy a její organizátory pozvat na 

další slyšení; vyzývá Evropský parlament, 

aby odpovídajícím způsobem změnil 

jednací řád; 

Or. en 

 

 


