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HU Egyesülve a sokféleségben HU

6.3.2019 A8-0226/64

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

Jelentés A8-0226/2018
György Schöpflin
Az európai polgári kezdeményezés
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az EUSZ 11. cikkének (4) 
bekezdésével összhangban legalább 
egymillió uniós polgár, akik egyben a 
tagállamok egy jelentős számának 
állampolgárai, kezdeményezheti, hogy az 
Európai Bizottság – hatáskörén belül – 
terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban 
az ügyekben, amelyekben a polgárok 
megítélése szerint a Szerződések 
végrehajtásához uniós jogi aktus 
elfogadására van szükség.

(8) Az EUSZ 11. cikkének (4) 
bekezdésével összhangban legalább 
egymillió uniós polgár, akik egyben a 
tagállamok egy jelentős számának 
állampolgárai, kezdeményezheti, hogy az 
Európai Bizottság – hatáskörén belül – 
terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban 
az ügyekben, amelyekben a polgárok 
megítélése szerint a Szerződések 
végrehajtásához uniós jogi aktus 
elfogadására van szükség. Biztosítani kell 
a lehetőséget arra, hogy a polgári 
kezdeményezés egy kidolgozás alatt lévő 
jogalkotási javaslat módosítására is 
irányulhasson.

Or. en
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6.3.2019 A8-0226/65

Módosítás 65
Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Stelios 
Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis, Younous Omarjee
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0226/2018
György Schöpflin
Az európai polgári kezdeményezés
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy a szervezői csoport saját online 
gyűjtési rendszert hozzon létre a támogató 
nyilatkozatok Unió-szerte történő 
gyűjtésére, és meghatározza, hogy mely 
tagállamban kívánja tárolni a 
kezdeményezés céljára gyűjtött adatokat. 
Minden egyes kezdeményezéshez csak egy 
egyedi online gyűjtési rendszer 
használható. A szervezői csoport által 
létrehozott és működtetett egyedi online 
gyűjtési rendszernek megfelelő műszaki és 
biztonsági jellemzőkkel kell rendelkeznie, 
amelyek biztosítják, hogy az adatokat az 
eljárás teljes időtartama alatt biztonságos 
módon gyűjtsék, tárolják és továbbítsák. E 
célból a Bizottságnak a tagállamokkal 
együttműködésben részletes technikai 
előírásokat kell meghatároznia az egyedi 
online gyűjtési rendszerek tekintetében. A 
Bizottság tanácsot kérhet az uniós 
intézményeket a hálózatbiztonsággal és az 
információs rendszerek biztonságával 
kapcsolatos intézkedések kidolgozása és 
végrehajtása terén támogató Európai Uniós 
Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökségtől (ENISA).

(20) Lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy a szervezői csoport továbbra is 
létrehozhasson saját online gyűjtési 
rendszert a támogató nyilatkozatok Unió-
szerte történő gyűjtésére, és 
meghatározhassa, hogy mely tagállamban 
kívánja tárolni a kezdeményezés céljára 
gyűjtött adatokat. Minden egyes 
kezdeményezéshez csak egy egyedi online 
gyűjtési rendszer használható. A szervezői 
csoport által létrehozott és működtetett 
egyedi online gyűjtési rendszernek 
megfelelő műszaki és biztonsági 
jellemzőkkel kell rendelkeznie, amelyek 
biztosítják, hogy az adatokat az eljárás 
teljes időtartama alatt biztonságos módon 
gyűjtsék, tárolják és továbbítsák. E célból a 
Bizottságnak a tagállamokkal 
együttműködésben részletes technikai 
előírásokat kell meghatároznia az egyedi 
online gyűjtési rendszerek tekintetében. A 
Bizottság tanácsot kérhet az uniós 
intézményeket a hálózatbiztonsággal és az 
információs rendszerek biztonságával 
kapcsolatos intézkedések kidolgozása és 
végrehajtása terén támogató Európai Uniós 
Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökségtől (ENISA).
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6.3.2019 A8-0226/66

Módosítás 66
Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Stelios 
Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis, Younous Omarjee
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0226/2018
György Schöpflin
Az európai polgári kezdeményezés
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet meghatározza, hogy milyen 
eljárások és feltételek szerint nyújtható be 
az Európai Bizottságot arra felkérő 
kezdeményezés, hogy hatáskörén belül 
terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban 
az ügyekben, amelyekben a polgárok 
megítélése szerint a Szerződések 
végrehajtása céljából uniós jogi aktusra van 
szükség (a továbbiakban: európai polgári 
kezdeményezés vagy kezdeményezés).

Ez a rendelet meghatározza, hogy milyen 
eljárások és feltételek szerint nyújtható be 
az Európai Bizottságot arra felkérő 
kezdeményezés, hogy hatáskörén belül 
terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban 
az ügyekben, amelyekben a polgárok 
megítélése szerint a Szerződések 
végrehajtása céljából uniós jogi aktusra van 
szükség (a továbbiakban: európai polgári 
kezdeményezés vagy kezdeményezés). Egy 
folyamatban lévő polgári kezdeményezés 
egy kidolgozás alatt lévő jogalkotási 
javaslat módosítására is irányulhat.

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

6.3.2019 A8-0226/67

Módosítás 67
Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Helmut 
Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0226/2018
György Schöpflin
Az európai polgári kezdeményezés
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió minden 16. életévét betöltött 
polgárának joga van arra, hogy e 
rendeletnek megfelelően támogató 
nyilatkozat aláírásával európai polgári 
kezdeményezést támogasson (a 
továbbiakban: aláíró).

Az Unió minden 16. életévét betöltött 
polgára jogosult arra, hogy e rendeletnek 
megfelelően támogató nyilatkozat 
aláírásával európai polgári kezdeményezést 
támogasson (a továbbiakban: aláíró).

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

6.3.2019 A8-0226/68

Módosítás 68
Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, 
Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0226/2018
György Schöpflin
Az európai polgári kezdeményezés
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szervezői csoport a kezdeményezés 
nyilvántartásba vétele után, de még a 
gyűjtési időszak kezdete előtt, az (EU) 
2016/679 rendelet VI. fejezete szerinti 
nemzeti felügyeleti hatóságok 
hatáskörének sérelme nélkül felkéri annak 
a tagállamnak a hatáskörrel rendelkező 
hatóságát, amelyben az egyedi online 
gyűjtési rendszeren keresztül gyűjtött 
adatokat tárolni fogják annak 
igazolására, hogy a rendszer megfelel a 
(4) bekezdésben meghatározott 
követelményeknek.

Azon tagállam hatáskörrel rendelkező 
hatóságainak, amelyben a gyűjtött 
adatokat tárolni fogják, képesnek kell 
lenniük annak ellenőrzésére, hogy az 
egyedi online gyűjtési rendszer megfelel-e 
a (4) bekezdésben meghatározott 
követelményeknek, és biztosítaniuk kell az 
erre vonatkozó szükséges iránymutatást.

Or. en
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6.3.2019 A8-0226/69

Módosítás 69
Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Marie-
Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0226/2018
György Schöpflin
Az európai polgári kezdeményezés
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 2 a és 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közmeghallgatást interneten közvetítik 
és később nyilvánosan elérhetővé teszik az 
európai polgári kezdeményezés 
weboldalán. A meghallgatást követően az 
Európai Parlament plenáris vitát tart a 
kezdeményezésről és dönt arról, hogy 
elfogadjon-e állásfoglalási indítványt.
A 15. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági 
közlemény közzétételét követő 12 hónapon 
belül az európai polgári kezdeményezés 
szervezői jogosultak második 
közmeghallgatást kérelmezni az Európai 
Parlamentben. Az Európai Parlament a 
kérelem benyújtásától számított három 
hónapon belül megszervezi a második 
közmeghallgatást.

Or. en


