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Muudatusettepanek  6 

Josep-Maria Terricabras 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Charles Goerens 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Raport A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Euroopa kodanikualgatus 

2014/2257(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 15 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  15 a. palub komisjonil lisada määruse 

tulevase läbivaatamise käigus ettepaneku, 

mis võimaldab Euroopa Liidu esmast 

õigust käsitlevaid kodanikualgatusi; 

Or. en 
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Josep-Maria Terricabras 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Euroopa kodanikualgatus 

2014/2257(INI) 
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Punkt 30 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

30. kutsub komisjoni üles vaatama läbi 

määruse (EL) nr 211/2011 artikli 10 punkti 

c sõnastus, et võimaldada eduka Euroopa 

kodanikualgatuse nõuetekohaseid 

järelmeetmeid, sealhulgas arutelu 

parlamendi täiskogu istungil ja sellele 

järgnevat hääletust kodanikualgatuse üle; 

nõuab tungivalt, et komisjon alustaks 

edukate Euroopa kodanikualgatuste alusel 

õigusakti koostamist 12 kuu jooksul alates 

nende vastuvõtmisest; 

30. kutsub komisjoni üles vaatama läbi 

määruse (EL) nr 211/2011 artikli 10 punkti 

c sõnastus, et võimaldada eduka Euroopa 

kodanikualgatuse nõuetekohaseid 

järelmeetmeid; nõuab tungivalt, et 

komisjon alustaks edukate Euroopa 

kodanikualgatuste alusel õigusakti 

koostamist 12 kuu jooksul alates nende 

esitamisest; 

Or. en 
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Josep-Maria Terricabras 
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Punkt 32 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

32. nõuab tungivalt, et parlament ja selle 

komisjonid kasutaksid vajaduse korral 

oma õigust taotleda vastavalt Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artiklile 225 

komisjonilt sellise õigusakti ettepaneku 

esitamist, milles võetakse arvesse eduka 

Euroopa kodanikualgatuse sisu; 

32. nõuab tungivalt, et parlament ja selle 

komisjonid kasutaksid juhul, kui komisjon 

ei esita seadusandlikku ettepanekut, oma 

õigust taotleda vastavalt Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artiklile 225 komisjonilt 

nõuetekohase ettepaneku esitamist; 

toonitab, et selle õiguse kasutamisel peaks 

parlamendi pädev komisjon võtma arvesse 

eduka Euroopa kodanikualgatuse sisu ning 

konsulteerima Euroopa kodanikualgatuse 

korraldajatega eraldi kuulamise käigus; 

nõuab, et parlament muudaks vastavalt 

oma kodukorda; 

Or. en 

 

 


