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

Raport A8-0226/2018
György Schöpflin
Euroopa kodanikualgatus
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Kooskõlas ELi lepingu artikli 11 
lõikega 4 võivad vähemalt miljon liidu 
kodanikku märkimisväärsest arvust 
liikmesriikidest kutsuda Euroopa 
Komisjoni üles esitama talle antud 
volituste piires asjakohase ettepaneku 
küsimustes, mille suhtes kodanike arvates 
on vaja aluslepingute rakendamiseks vastu 
võtta liidu õigusakt.

(8) Kooskõlas ELi lepingu artikli 11 
lõikega 4 võivad vähemalt miljon liidu 
kodanikku märkimisväärsest arvust 
liikmesriikidest kutsuda Euroopa 
Komisjoni üles esitama talle antud 
volituste piires asjakohase ettepaneku 
küsimustes, mille suhtes kodanike arvates 
on vaja aluslepingute rakendamiseks vastu 
võtta liidu õigusakt. Kodanikualgatuse 
raames peaks olema võimalik esitada 
menetluses oleva seadusandliku 
ettepaneku kohta ka 
muudatusettepanekuid.
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Muudatusettepanek 65
Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Stelios 
Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis, Younous Omarjee
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Raport A8-0226/2018
György Schöpflin
Euroopa kodanikualgatus
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Korraldajate rühmal peaks olema 
võimalik kõikjal ELis toetusavalduste 
kogumiseks luua selleks oma veebipõhised 
süsteemid ja otsustada, millises 
liikmesriigis algatuse jaoks kogutavaid 
andmeid säilitatakse. Korraldajate rühm 
peaks iga algatusega kasutama ühtset 
veebipõhist toetusavalduste kogumise 
üksiksüsteemi. Toetusavalduste 
kogumiseks korraldajate rühma loodavate 
ja käitatavate veebipõhiste üksiksüsteemide 
tehnilised ja turvaomadused peavad olema 
piisavad, et tagada andmete turvaline 
kogumine, säilitamine ja edastamine kogu 
menetluse vältel. Sel eesmärgil peaks 
komisjon koostöös liikmesriikidega 
kehtestama toetusavalduste kogumise 
veebipõhiste üksiksüsteemide üksikasjaliku 
tehnilise kirjelduse. Komisjon võib nõu 
küsida liidu institutsioone võrgu- ja 
infosüsteemide turvalisusega seotud 
poliitika väljatöötamisel ning rakendamisel 
toetavalt Euroopa Liidu Võrgu- ja 
Infoturbeametilt (ENISA).

(20) Korraldajate rühmal peaks olema 
jätkuvalt võimalik luua kõikjal ELis 
toetusavalduste kogumiseks oma 
veebipõhiseid süsteeme ja otsustada, 
millises liikmesriigis algatuse jaoks 
kogutavaid andmeid säilitatakse. 
Korraldajate rühm peaks iga algatusega 
kasutama ühtset veebipõhist 
toetusavalduste kogumise üksiksüsteemi. 
Toetusavalduste kogumiseks korraldajate 
rühma loodavate ja käitatavate 
veebipõhiste üksiksüsteemide tehnilised ja 
turvaomadused peavad olema piisavad, et 
tagada andmete turvaline kogumine, 
säilitamine ja edastamine kogu menetluse 
vältel. Sel eesmärgil peaks komisjon 
koostöös liikmesriikidega kehtestama 
toetusavalduste kogumise veebipõhiste 
üksiksüsteemide üksikasjaliku tehnilise 
kirjelduse. Komisjon võib nõu küsida liidu 
institutsioone võrgu- ja infosüsteemide 
turvalisusega seotud poliitika 
väljatöötamisel ning rakendamisel toetavalt 
Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametilt 
(ENISA).
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Muudatusettepanek 66
Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Stelios 
Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis, Younous Omarjee
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Raport A8-0226/2018
György Schöpflin
Euroopa kodanikualgatus
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega sätestatakse kord ja 
tingimused, millele peab vastama algatus, 
millega kutsutakse Euroopa Komisjoni üles 
esitama talle antud volituste piires 
asjakohast ettepanekut küsimustes, mille 
suhtes liidu kodanike arvates on vaja 
aluslepingute rakendamiseks vastu võtta 
liidu õigusakt (edaspidi „Euroopa 
kodanikualgatus“ või „algatus“).

Käesoleva määrusega sätestatakse kord ja 
tingimused, millele peab vastama algatus, 
millega kutsutakse Euroopa Komisjoni üles 
esitama talle antud volituste piires 
asjakohast ettepanekut küsimustes, mille 
suhtes liidu kodanike arvates on vaja 
aluslepingute rakendamiseks vastu võtta 
liidu õigusakt (edaspidi „Euroopa 
kodanikualgatus“ või „algatus“). 
Poolelioleva kodanikualgatuse raames 
võib esitada menetluses oleva 
seadusandliku ettepaneku kohta ka 
muudatusettepanekuid.

Or. en



AM\1178974ET.docx PE635.375v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

6.3.2019 A8-0226/67

Muudatusettepanek 67
Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Helmut 
Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A8-0226/2018
György Schöpflin
Euroopa kodanikualgatus
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas käesoleva määrusega on igal 
vähemalt 16aastasel liidu kodanikul õigus 
algatust toetusavalduse allkirjastamisega 
toetada (edaspidi „allakirjutanu“).

Kooskõlas käesoleva määrusega on igal 
vähemalt 16-aastasel liidu kodanikul 
lubatud algatust toetusavalduse 
allkirjastamisega toetada (edaspidi 
„allakirjutanu“).

Or. en
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Muudatusettepanek 68
Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, 
Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A8-0226/2018
György Schöpflin
Euroopa kodanikualgatus
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast algatuse registreerimist ja enne 
kogumisperioodi algust ning ilma et see 
piiraks riiklikele järelevalveasutustele 
määruse (EL) 2016/679 VI peatükist 
tulenevaid volitusi, taotleb korraldajate 
rühm selle liikmesriigi pädevalt asutuselt, 
kus säilitatakse veebipõhise 
toetusavalduste kogumise üksiksüsteemi 
kaudu kogutud andmeid, et see tõendaks 
süsteemi kooskõla lõikes 4 sätestatud 
nõuetega.

Selle liikmesriigi pädev asutus, kus 
kogutud andmeid säilitatakse, peaks 
saama kontrollida veebipõhise 
toetusavalduste kogumise üksiksüsteemi 
vastavust lõikes 4 sätestatud nõuetele ja 
andma selles küsimuses vajalikke 
suuniseid.
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Muudatusettepanek 69
Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, 
Marie-Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A8-0226/2018
György Schöpflin
Euroopa kodanikualgatus
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 2 a (uus) ja lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuulamine kantakse interneti vahendusel 
üle ja see on pärast seda Euroopa 
kodanikualgatuse veebisaidil avalikult 
kättesaadav. Pärast kuulamist korraldab 
Euroopa Parlament algatuse teemal 
täiskogu arutelu ja otsustab, kas võtta 
vastu resolutsiooni ettepanek või mitte.
Euroopa kodanikualgatuse korraldajatel 
on 12 kuu jooksul pärast artikli 15 lõike 2 
kohase komisjoni teatise avaldamist õigus 
taotleda Euroopa Parlamendis teist 
avalikku kuulamist. Euroopa Parlament 
korraldab teise avaliku kuulamise kolme 
kuu jooksul alates sellekohase taotluse 
saamisest.
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