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Ændringsforslag 64
Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Stelios 
Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis, Younous Omarjee
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0226/2018
György Schöpflin
Det europæiske borgerinitiativ
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) I henhold til artikel 11, stk. 4, i 
TEU skal et initiativ, hvorved 
Kommissionen opfordres til inden for 
rammerne af sine beføjelser at fremsætte et 
egnet forslag om spørgsmål, hvor en EU-
retsakt efter borgernes opfattelse er 
nødvendig til gennemførelse af traktaterne, 
tages af mindst en million unionsborgere, 
der kommer fra et betydeligt antal 
medlemsstater.

(8) I henhold til artikel 11, stk. 4, i 
TEU skal et initiativ, hvorved 
Kommissionen opfordres til inden for 
rammerne af sine beføjelser at fremsætte et 
egnet forslag om spørgsmål, hvor en EU-
retsakt efter borgernes opfattelse er 
nødvendig til gennemførelse af traktaterne, 
tages af mindst en million unionsborgere, 
der kommer fra et betydeligt antal 
medlemsstater. I et borgerinitiativ bør der 
være muligheder for at foreslå 
ændringsforslag til et igangværende 
forslag til retsakt.
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Ændringsforslag 65
Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Stelios 
Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis, Younous Omarjee
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0226/2018
György Schöpflin
Det europæiske borgerinitiativ
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) En initiativtagergruppe bør have 
mulighed for at oprette sit eget 
onlineindsamlingssystem til indsamling af 
støttetilkendegivelser på tværs af Unionen 
og for at beslutte, i hvilken medlemsstat de 
indsamlede oplysninger skal opbevares. 
Initiativtagergruppen bør anvende ét enkelt 
individuelt onlineindsamlingssystem for 
hvert initiativ. Individuelle 
onlineindsamlingssystemer, der oprettes og 
forvaltes af en initiativtagergruppe, bør 
have tilstrækkelige tekniske og 
sikkerhedsmæssige egenskaber med 
henblik på at sørge for sikker indsamling, 
opbevaring og overførsel af oplysninger 
gennem hele proceduren. Med henblik 
herpå bør Kommissionen fastsætte 
detaljerede tekniske specifikationer for de 
individuelle onlineindsamlingssystemer i 
samarbejde med medlemsstaterne. 
Kommissionen kan søge rådgivning hos 
Den Europæiske Unions Agentur for Net- 
og Informationssikkerhed (ENISA), som 
bistår EU-institutionerne i forbindelse med 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
politikker vedrørende sikkerhed for net- og 
informationssystemer.

(20) En initiativtagergruppe bør fortsat 
have mulighed for at oprette sit eget 
onlineindsamlingssystem til indsamling af 
støttetilkendegivelser på tværs af Unionen 
og for at beslutte, i hvilken medlemsstat de 
indsamlede oplysninger skal opbevares. 
Initiativtagergruppen bør anvende ét enkelt 
individuelt onlineindsamlingssystem for 
hvert initiativ. Individuelle 
onlineindsamlingssystemer, der oprettes og 
forvaltes af en initiativtagergruppe, bør 
have tilstrækkelige tekniske og 
sikkerhedsmæssige egenskaber med 
henblik på at sørge for sikker indsamling, 
opbevaring og overførsel af oplysninger 
gennem hele proceduren. Med henblik 
herpå bør Kommissionen fastsætte 
detaljerede tekniske specifikationer for de 
individuelle onlineindsamlingssystemer i 
samarbejde med medlemsstaterne. 
Kommissionen kan søge rådgivning hos 
Den Europæiske Unions Agentur for Net- 
og Informationssikkerhed (ENISA), som 
bistår EU-institutionerne i forbindelse med 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
politikker vedrørende sikkerhed for net- og 
informationssystemer.
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Ændringsforslag 66
Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Stelios 
Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis, Younous Omarjee
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0226/2018
György Schöpflin
Det europæiske borgerinitiativ
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne forordning fastsættes de 
nødvendige procedurer og betingelser for 
et initiativ, hvorved Europa-Kommissionen 
opfordres til inden for rammerne af dens 
beføjelser at fremsætte et egnet forslag om 
spørgsmål, hvor en EU-retsakt efter 
borgernes opfattelse er nødvendig til 
gennemførelse af traktaterne (i det 
følgende benævnt "det europæiske 
borgerinitiativ" eller "initiativet").

I denne forordning fastsættes de 
nødvendige procedurer og betingelser for 
et initiativ, hvorved Europa-Kommissionen 
opfordres til inden for rammerne af dens 
beføjelser at fremsætte et egnet forslag om 
spørgsmål, hvor en EU-retsakt efter 
borgernes opfattelse er nødvendig til 
gennemførelse af traktaterne (i det 
følgende benævnt "det europæiske 
borgerinitiativ" eller "initiativet"). I et 
igangværende borgerinitiativ kan der 
foreslås ændringsforslag til et 
igangværende forslag til retsakt.
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Ændringsforslag 67
Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Helmut 
Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0226/2018
György Schöpflin
Det europæiske borgerinitiativ
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enhver unionsborger, som er fyldt 16 år, 
har ret til i overensstemmelse med denne 
forordning at støtte et initiativ ved at 
underskrive en støttetilkendegivelse (i det 
følgende benævnt "underskrivere").

Enhver unionsborger, som er fyldt 16 år, 
har ret til i overensstemmelse med denne 
forordning at støtte et initiativ ved at 
underskrive en støttetilkendegivelse (i det 
følgende benævnt "underskrivere").
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Ændringsforslag 68
Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, 
Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
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for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0226/2018
György Schöpflin
Det europæiske borgerinitiativ
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter registreringen af initiativet og inden 
indsamlingsperiodens begyndelse, og 
uden at dette berører de nationale 
tilsynsmyndigheders beføjelser i henhold 
til kapitel VI i forordning (EU) 2016/679, 
skal initiativtagergruppen anmode den 
kompetente myndighed i den medlemsstat, 
hvor det er hensigten at opbevare de data, 
der er indsamlet via det individuelle 
onlineindsamlingssystem, om at attestere, 
at systemet opfylder de krav, der er fastsat i 
stk. 4.

De kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor de indsamlede data vil 
blive lagret, bør kunne kontrollere, at det 
individuelle onlineindsamlingssystem 
opfylder de krav, der er fastsat i stk. 4, og 
give den nødvendige vejledning herom.
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Ændringsforslag 69
Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, 
Marie-Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0226/2018
György Schöpflin
Det europæiske borgerinitiativ
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 2 a og 3 a (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Høringen skal webstreames og derpå 
gøres offentligt tilgængelig på ECI's 
websted. Efter høringen afholder Europa-
Parlamentet en plenardebat om initiativet 
og beslutter, om der skal vedtages et 
forslag til beslutning.
Senest 12 måneder efter Kommissionen 
har udsendt sin meddelelse i henhold til 
artikel 15, stk. 2, skal ECI-initiativtagerne 
have ret til at anmode om endnu en 
offentlig høring i Europa-Parlamentet. 
Europa-Parlamentet afholder den anden 
offentlige høring senest tre måneder efter 
indgivelsen af anmodningen.
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