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6.3.2019 A8-0226/64

Изменение 64
Барбара Спинели, Таня Гонсалес Пеняс, Патрик Льо Ярик, Мари-Пиер Вю, 
Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева, Хелмут Шолц, Елеонора Форенца, 
Димитриос Пападимулис, Юнус Омаржи
от името на групата GUE/NGL 

Доклад A8-0226/2018
Дьорд Шьопфлин
Европейската гражданска инициатива
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Съгласно член 11, параграф 4 от 
ДЕС инициативата за приканване на 
Европейската комисия да представи 
подходящо предложение, в рамките на 
предоставените ѝ правомощия, по 
въпроси, за които гражданите считат, че 
за целите на прилагането на Договорите 
е необходим правен акт на Съюза, 
трябва да бъде предприета от най-малко 
един милион граждани на Съюза, които 
са граждани на значителен брой 
държави членки.

(8) Съгласно член 11, параграф 4 от 
ДЕС инициативата за приканване на 
Европейската комисия да представи 
подходящо предложение, в рамките на 
предоставените ѝ правомощия, по 
въпроси, за които гражданите считат, че 
за целите на прилагането на Договорите 
е необходим правен акт на Съюза, 
трябва да бъде предприета от най-малко 
един милион граждани на Съюза, които 
са граждани на значителен брой 
държави членки. На гражданските 
инициативи следва да се предостави 
възможност да предлагат изменения 
към текущи законодателни 
предложения.
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6.3.2019 A8-0226/65

Изменение 65
Барбара Спинели, Таня Гонсалес Пеняс, Патрик Льо Ярик, Мари-Пиер Вю, 
Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева, Хелмут Шолц, Елеонора Форенца, 
Димитриос Пападимулис, Юнус Омаржи
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0226/2018
Дьорд Шьопфлин
Европейската гражданска инициатива
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Групите на организаторите 
следва да имат възможност да създават 
свои системи за събиране онлайн за 
целите на събирането на изявления за 
подкрепа в целия Съюз, както и да 
решават в коя държава членка следва да 
се съхраняват данните, събрани за 
инициативата. Групата на 
организаторите следва да използва само 
една индивидуална система за събиране 
на изявления за подкрепа онлайн за 
всяка инициатива. Индивидуалните 
системи за събиране на изявления за 
подкрепа онлайн, създадени и 
експлоатирани от групите на 
организаторите, следва да имат 
подходящи технически характеристики 
и характеристики за сигурност, за да се 
гарантират сигурното събиране, 
съхраняване и прехвърляне на данните 
по време на цялата процедура. За тази 
цел Комисията следва да изготви в 
сътрудничество с държавите членки 
подробни технически спецификации за 
индивидуалните системи за събиране на 
изявления за подкрепа онлайн. 
Комисията може да иска становището 
на Агенцията на Европейския съюз за 
мрежова и информационна сигурност 

(20) Групите на организаторите 
следва да продължат да имат 
възможност да създават свои системи за 
събиране онлайн за целите на 
събирането на изявления за подкрепа в 
целия Съюз, както и да решават в коя 
държава членка следва да се съхраняват 
данните, събрани за инициативата. 
Групата на организаторите следва да 
използва само една индивидуална 
система за събиране на изявления за 
подкрепа онлайн за всяка инициатива. 
Индивидуалните системи за събиране на 
изявления за подкрепа онлайн, 
създадени и експлоатирани от групите 
на организаторите, следва да имат 
подходящи технически характеристики 
и характеристики за сигурност, за да се 
гарантират сигурното събиране, 
съхраняване и прехвърляне на данните 
по време на цялата процедура. За тази 
цел Комисията следва да изготви в 
сътрудничество с държавите членки 
подробни технически спецификации за 
индивидуалните системи за събиране на 
изявления за подкрепа онлайн. 
Комисията може да иска становището 
на Агенцията на Европейския съюз за 
мрежова и информационна сигурност 
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(ENISA), която подпомага институциите 
на Съюза при разработването и 
прилагането на политики, свързани със 
сигурността на мрежите и 
информационните системи.

(ENISA), която подпомага институциите 
на Съюза при разработването и 
прилагането на политики, свързани със 
сигурността на мрежите и 
информационните системи.
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6.3.2019 A8-0226/66

Изменение 66
Барбара Спинели, Таня Гонсалес Пеняс, Патрик Льо Ярик, Мари-Пиер Вю, 
Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева, Хелмут Шолц, Елеонора Форенца, 
Димитриос Пападимулис, Юнус Омаржи
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0226/2018
Дьорд Шьопфлин
Европейската гражданска инициатива
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се установяват 
процедурите и условията, необходими 
за представяне на инициатива, с която 
Европейската комисия се приканва да 
представи подходящо предложение, в 
рамките на предоставените ѝ 
правомощия, по въпроси, за които 
гражданите на Съюза считат, че за 
целите на прилагането на Договорите е 
необходим правен акт на Съюза 
(„европейска гражданска инициатива“ 
или „инициатива“).

С настоящия регламент се установяват 
процедурите и условията, необходими 
за представяне на инициатива, с която 
Европейската комисия се приканва да 
представи подходящо предложение, в 
рамките на предоставените ѝ 
правомощия, по въпроси, за които 
гражданите на Съюза считат, че за 
целите на прилагането на Договорите е 
необходим правен акт на Съюза 
(„европейска гражданска инициатива“ 
или „инициатива“). Текущите 
граждански инициативи могат да 
предлагат изменения към текущи 
законодателни предложения.
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6.3.2019 A8-0226/67

Изменение 67
Барбара Спинели, Таня Гонсалес Пеняс, Патрик Льо Ярик, Мари-Пиер Вю, 
Хелмут Шолц, Елеонора Форенца, Димитриос Пападимулис, Юнус Омаржи
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0226/2018
Дьорд Шьопфлин
Европейската гражданска инициатива
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеки гражданин на Съюза, навършил 
16 години, има правото да подкрепи 
дадена инициатива, като подпише 
изявление за подкрепа (наричан по-
нататък „поддръжник“), в съответствие 
с настоящия регламент.

Всеки гражданин на Съюза, навършил 
16 години, има право да подкрепи 
дадена инициатива, като подпише 
изявление за подкрепа (наричан по-
нататък „поддръжник“), в съответствие 
с настоящия регламент.
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6.3.2019 A8-0226/68

Изменение 68
Костадинка Кунева, Таня Гонсалес Пеняс, Патрик Льо Ярик, Мари-Пиер Вю, 
Стелиос Кулоглу, Барбара Спинели, Хелмут Шолц, Елеонора Форенца, 
Димитриос Пападимулис
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0226/2018
Дьорд Шьопфлин
Европейската гражданска инициатива
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

След регистрирането на 
инициативата и преди да започне 
срокът на събиране, както и без да се 
засягат правомощията на 
националните надзорни органи по 
силата на глава VI от Регламент (ЕС) 
2016/679, групата на организаторите 
отправя искане към компетентния 
орган на държавата членка, в която 
ще се съхраняват данните, събрани 
чрез индивидуалната система за 
събиране на изявления за подкрепа 
онлайн, да удостовери, че тази 
система отговаря на изискванията, 
предвидени в параграф 4.

Компетентните органи на 
държавата членка, в която ще се 
съхраняват събраните данни, следва 
да могат да проверяват 
съответствието на индивидуалната 
система за събиране на изявления за 
подкрепа онлайн с изискванията, 
предвидени в параграф 4, и да 
предоставят необходимите насоки 
във връзка с това.
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6.3.2019 A8-0226/69

Изменение 69
Костадинка Кунева, Таня Гонсалес Пеняс, Барбара Спинели, Патрик Льо Ярик, 
Мари-Пиер Вю, Стелиос Кулоглу, Хелмут Шолц, Елеонора Форенца, Димитриос 
Пападимулис
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0226/2018
Дьорд Шьопфлин
Европейската гражданска инициатива
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 2 а (нова) и 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изслушването се излъчва на живо по 
интернет и след това е публично 
достъпно на уебсайта на ЕГИ. След 
изслушването, Европейският 
парламент провежда разискване в 
пленарна зала относно инициативата 
и взема решение дали да приеме 
предложение за резолюция.
В срок от 12 месеца от издаването на 
съобщение на Комисията съгласно 
член 15, параграф 2, организаторите 
на ЕГИ имат право да поискат второ 
публично изслушване в Европейския 
парламент. Европейският парламент 
организира второто публично 
изслушване в срок от три месеца от 
датата на внасяне на искането.

Or. en


