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6.3.2019 A8-0226/64

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

Pranešimas A8-0226/2018
György Schöpflin
Europos piliečių iniciatyva
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) remiantis ES sutarties 11 straipsnio 
4 dalimi, iniciatyvą, kuria Europos 
Komisija raginama, neviršydama savo 
įgaliojimų, pateikti atitinkamą pasiūlymą 
tam tikru klausimu, dėl kurio piliečiai 
mano, kad Sutartims įgyvendinti 
reikalingas Sąjungos teisės aktas, turėtų 
pateikti ne mažiau kaip vienas milijonas 
Sąjungos piliečių, kurie yra reikšmingos 
valstybių narių dalies piliečiai;

(8) remiantis ES sutarties 11 straipsnio 
4 dalimi, iniciatyvą, kuria Europos 
Komisija raginama, neviršydama savo 
įgaliojimų, pateikti atitinkamą pasiūlymą 
tam tikru klausimu, dėl kurio piliečiai 
mano, kad Sutartims įgyvendinti 
reikalingas Sąjungos teisės aktas, turėtų 
pateikti ne mažiau kaip vienas milijonas 
Sąjungos piliečių, kurie yra reikšmingos 
valstybių narių dalies piliečiai. Vykdant 
piliečių iniciatyvą turėtų būti galima 
siūlyti svarstomo pasiūlymo dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto pakeitimus;
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6.3.2019 A8-0226/65

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

Pranešimas A8-0226/2018
György Schöpflin
Europos piliečių iniciatyva
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) organizatorių grupė turėtų turėti 
galimybę sukurti savo internetinę sistemą 
pritarimo pareiškimams visoje Sąjungoje 
rinkti ir nuspręsti, kurioje valstybėje narėje 
bus saugomi dėl iniciatyvos surinkti 
duomenys. Kiekvienai iniciatyvai 
organizatorių grupė turėtų naudoti vieną 
individualią internetinę pritarimo 
pareiškimų rinkimo sistemą. Organizatorių 
grupės sukurtos ir tvarkomos individualios 
internetinės pritarimo pareiškimų rinkimo 
sistemos turėtų turėti atitinkamas technines 
ir saugumo priemones, kad per visą 
procedūrą būtų užtikrintas saugus duomenų 
rinkimas, saugojimas ir perdavimas. Tuo 
tikslu Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, turėtų nustatyti 
išsamias internetinių pritarimo pareiškimų 
rinkimo sistemų technines specifikacijas. 
Komisija gali konsultuotis su Europos 
Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos 
agentūra (ENISA), padedančia Sąjungos 
institucijoms formuoti ir įgyvendinti tinklo 
ir informacinių sistemų saugumo politiką;

(20) organizatorių grupė turėtų ir toliau 
turėti galimybę sukurti savo internetinę 
sistemą pritarimo pareiškimams visoje 
Sąjungoje rinkti ir nuspręsti, kurioje 
valstybėje narėje bus saugomi dėl 
iniciatyvos surinkti duomenys. Kiekvienai 
iniciatyvai organizatorių grupė turėtų 
naudoti vieną individualią internetinę 
pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą. 
Organizatorių grupės sukurtos ir tvarkomos 
individualios internetinės pritarimo 
pareiškimų rinkimo sistemos turėtų turėti 
atitinkamas technines ir saugumo 
priemones, kad per visą procedūrą būtų 
užtikrintas saugus duomenų rinkimas, 
saugojimas ir perdavimas. Tuo tikslu 
Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, turėtų nustatyti 
išsamias internetinių pritarimo pareiškimų 
rinkimo sistemų technines specifikacijas. 
Komisija gali konsultuotis su Europos 
Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos 
agentūra (ENISA), padedančia Sąjungos 
institucijoms formuoti ir įgyvendinti tinklo 
ir informacinių sistemų saugumo politiką;
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6.3.2019 A8-0226/66

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

Pranešimas A8-0226/2018
György Schöpflin
Europos piliečių iniciatyva
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomos iniciatyvos, 
kuria Europos Komisija raginama, 
neviršydama savo įgaliojimų, pateikti 
atitinkamą pasiūlymą tam tikru klausimu, 
dėl kurio piliečiai mano, kad Sutartims 
įgyvendinti reikalingas Sąjungos teisės 
aktas (toliau – Europos piliečių iniciatyva, 
arba iniciatyva), teikimo tvarka ir sąlygos.

Šiuo reglamentu nustatomos iniciatyvos, 
kuria Europos Komisija raginama, 
neviršydama savo įgaliojimų, pateikti 
atitinkamą pasiūlymą tam tikru klausimu, 
dėl kurio piliečiai mano, kad Sutartims 
įgyvendinti reikalingas Sąjungos teisės 
aktas (toliau – Europos piliečių iniciatyva, 
arba iniciatyva), teikimo tvarka ir sąlygos. 
Vykdant piliečių iniciatyvą gali būti 
siūlomi svarstomo pasiūlymo dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto 
pakeitimai;
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6.3.2019 A8-0226/67

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

Pranešimas A8-0226/2018
György Schöpflin
Europos piliečių iniciatyva
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienas bent 16 metų amžiaus Sąjungos 
pilietis pagal šį reglamentą turi teisę pritarti 
iniciatyvai pasirašydamas pritarimo 
pareiškimą (toliau – pasirašantysis arba 
pasirašiusysis).

Kiekvienas bent 16 metų amžiaus Sąjungos 
pilietis pagal šį reglamentą turi teisę pritarti 
iniciatyvai pasirašydamas pritarimo 
pareiškimą (toliau – pasirašantysis arba 
pasirašiusysis).

Or. en



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

LT Suvienijusi įvairovę LT

6.3.2019 A8-0226/68

Pakeitimas 68
Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, 
Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0226/2018
György Schöpflin
Europos piliečių iniciatyva
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Užregistravus iniciatyvą, bet dar 
neprasidėjus rinkimo laikotarpiui, 
nedarant poveikio nacionalinių priežiūros 
institucijų įgaliojimams pagal Reglamento 
(ES) 2016/679 VI skyrių, organizatorių 
grupė paprašo valstybės narės, kurioje 
bus saugomi naudojantis individualia 
internetine pritarimo pareiškimų rinkimo 
sistema surinkti duomenys, 
kompetentingos institucijos patvirtinti, 
kad ta sistema atitinka 4 dalyje nustatytus 
reikalavimus.

Valstybės narės, kurioje bus saugomi 
surinkti duomenys, kompetentingos 
institucijos turėtų galėti patikrinti, ar 
individuali internetinė pritarimo 
pareiškimų rinkimo sistema atitinka 4 
dalyje nustatytus reikalavimus ir pateikti 
reikiamas gaires;
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6.3.2019 A8-0226/69

Pakeitimas 69
Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, 
Marie-Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0226/2018
György Schöpflin
Europos piliečių iniciatyva
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies 2 a ir 3 a pastraipos (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Svarstymas transliuojamas internetu, o 
paskui viešai paskelbiamas EPI interneto 
svetainėje. Po svarstymo Europos 
Parlamente surengiama plenarinio 
posėdžio diskusija dėl iniciatyvos ir 
nusprendžiama, ar priimti pasiūlymą dėl 
rezoliucijos.
Per 12 mėn. nuo Komisijos pranešimo 
paskelbimo vadovaujantis 15 straipsnio 
2 dalimi, EPI organizatoriai gali kreiptis 
su prašymu surengti antrą viešą 
svarstymą Europos Parlamente. Europos 
Parlamentas antrą viešą svarstymą 
surengia per tris mėnesius nuo prašymo 
pateikimo.

Or. en


