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6.3.2019 A8-0226/64

Grozījums Nr. 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 grupas vārdā

Ziņojums A8-0226/2018
György Schöpflin
Eiropas pilsoņu iniciatīva
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Saskaņā ar LES 11. panta 4. punktu 
Savienības pilsoņi, kuru skaits nav mazāks 
par vienu miljonu un kas pārstāv 
ievērojamu dalībvalstu skaitu, var izrādīt 
iniciatīvu un aicināt Eiropas Komisiju 
saskaņā ar tās pilnvarām iesniegt atbilstošu 
priekšlikumu jautājumos, kuros pēc pilsoņu 
ieskata Līgumu īstenošanai ir nepieciešams 
Savienības tiesību akts.

(8) Saskaņā ar LES 11. panta 4. punktu 
Savienības pilsoņi, kuru skaits nav mazāks 
par vienu miljonu un kas pārstāv 
ievērojamu dalībvalstu skaitu, var izrādīt 
iniciatīvu un aicināt Eiropas Komisiju 
saskaņā ar tās pilnvarām iesniegt atbilstošu 
priekšlikumu jautājumos, kuros pēc pilsoņu 
ieskata Līgumu īstenošanai ir nepieciešams 
Savienības tiesību akts. Nākot klajā ar 
pilsoņu iniciatīvu, būtu jāvar ierosināt arī 
grozījumus par izskatīšanas stadijā esoša 
tiesību akta priekšlikumu.

Or. en
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6.3.2019 A8-0226/65

Grozījums Nr. 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 grupas vārdā

Ziņojums A8-0226/2018
György Schöpflin
Eiropas pilsoņu iniciatīva
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Organizatoru grupai vajadzētu būt 
iespējai izveidot savu vākšanas tiešsaistes 
sistēmu paziņojumu par atbalstu vākšanai 
visā Savienībā un lemt par to, kurā 
dalībvalstī tiks glabāti dati, kas savākti 
saistībā ar kādu iniciatīvu. Organizatoru 
grupai attiecībā uz ikvienu iniciatīvu būtu 
jāizmanto vienota individuāla vākšanas 
tiešsaistes sistēma. Organizatoru grupas 
izveidotām un ekspluatētām individuālajām 
vākšanas tiešsaistes sistēmām vajadzētu 
būt atbilstošiem tehniskiem un drošības 
elementiem, lai varētu nodrošināt, ka visā 
procedūras gaitā dati tiek droši savākti, 
uzglabāti un nosūtīti. Minētajā nolūkā 
Komisijai sadarbībā ar dalībvalstīm būtu 
jāizstrādā detalizētas tehniskās 
specifikācijas par individuālajām vākšanas 
tiešsaistes sistēmām. Komisija var lūgt 
ieteikumus no Eiropas Savienības Tīklu un 
informācijas drošības aģentūras (ENISA), 
kura Savienības iestādēm palīdz izstrādāt 
un īstenot politikas, kas saistītas ar tīklu un 
informāciju sistēmu drošību.

(20) Organizatoru grupai arī turpmāk 
vajadzētu būt iespējai izveidot savu 
vākšanas tiešsaistes sistēmu paziņojumu 
par atbalstu vākšanai visā Savienībā un 
lemt par to, kurā dalībvalstī tiks glabāti 
dati, kas savākti saistībā ar kādu iniciatīvu. 
Organizatoru grupai attiecībā uz ikvienu 
iniciatīvu būtu jāizmanto viena individuāla 
vākšanas tiešsaistes sistēma. Organizatoru 
grupas izveidotām un ekspluatētām 
individuālajām vākšanas tiešsaistes 
sistēmām vajadzētu būt atbilstošiem 
tehniskiem un drošības elementiem, lai 
varētu nodrošināt, ka visā procedūras gaitā 
dati tiek droši savākti, uzglabāti un 
nosūtīti. Minētajā nolūkā Komisijai 
sadarbībā ar dalībvalstīm būtu jāizstrādā 
detalizētas tehniskās specifikācijas par 
individuālajām vākšanas tiešsaistes 
sistēmām. Komisija var lūgt ieteikumus no 
Eiropas Savienības Tīklu un informācijas 
drošības aģentūras (ENISA), kura 
Savienības iestādēm palīdz izstrādāt un 
īstenot politikas, kas saistītas ar tīklu un 
informāciju sistēmu drošību.

Or. en
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6.3.2019 A8-0226/66

Grozījums Nr. 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 grupas vārdā

Ziņojums A8-0226/2018
György Schöpflin
Eiropas pilsoņu iniciatīva
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā ir izklāstītas nepieciešamās 
procedūras un nosacījumi attiecībā uz 
iniciatīvu, ar ko Eiropas Komisija tiek 
aicināta savu pilnvaru ietvaros iesniegt 
atbilstošu priekšlikumu par jautājumiem, 
par kuriem Savienības pilsoņi uzskata, ka 
Līgumu īstenošanas vajadzībām ir 
nepieciešams Savienības tiesību akts 
(turpmāk “Eiropas pilsoņu iniciatīva” jeb 
“iniciatīva”).

Šajā regulā ir izklāstītas nepieciešamās 
procedūras un nosacījumi attiecībā uz 
iniciatīvu, ar ko Eiropas Komisija tiek 
aicināta savu pilnvaru ietvaros iesniegt 
atbilstošu priekšlikumu par jautājumiem, 
par kuriem Savienības pilsoņi uzskata, ka 
Līgumu īstenošanas vajadzībām ir 
nepieciešams Savienības tiesību akts 
(turpmāk “Eiropas pilsoņu iniciatīva” jeb 
“iniciatīva”). Ar ierosinātu pilsoņu 
iniciatīvu var ierosināt arī grozījumus 
izskatīšanas stadijā esoša tiesību akta 
priekšlikumā.

Or. en
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6.3.2019 A8-0226/67

Grozījums Nr. 67
Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Helmut 
Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0226/2018
György Schöpflin
Eiropas pilsoņu iniciatīva
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ikvienam Savienības pilsonim, kas ir 
vismaz 16 gadus vecs, ir tiesības atbalstīt 
iniciatīvu, parakstot paziņojumu par 
atbalstu (turpmāk “parakstītājs”), kā 
paredzēts šajā regulā.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en
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6.3.2019 A8-0226/68

Grozījums Nr. 68
Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, 
Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0226/2018
György Schöpflin
Eiropas pilsoņu iniciatīva
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc iniciatīvas reģistrācijas un pirms 
vākšanas posma sākuma organizatoru 
grupa, neskarot valstu uzraudzības iestāžu 
pilnvaras, kas paredzētas Regulas (ES) 
2016/679 VI nodaļā, lūdz tās dalībvalsts 
kompetento iestādi, kurā tiks glabāti dati, 
kuri savākti, izmantojot individuālo 
vākšanas tiešsaistes sistēmu, apliecināt, ka 
šī sistēma atbilst 4. punktā noteiktajām 
prasībām.

Tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, 
kurā tiks glabāti savāktie dati, būtu jāvar 
pārbaudīt individuālās vākšanas tiešsaistes 
sistēmas atbilstību 4. punktā noteiktajām 
prasībām un jāsniedz šīs pārbaudes 
veikšanai nepieciešamās instrukcijas.

Or. en
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6.3.2019 A8-0226/69

Grozījums Nr. 69
Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Marie-
Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0226/2018
György Schöpflin
Eiropas pilsoņu iniciatīva
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Regulas priekšlikums
14. pants –  2. punkts – 2.a (jauna) un 2.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzklausīšanu straumē tīmeklī un pēc tam 
tās ierakstu dara publiski pieejamu 
Eiropas pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietnē. 
Pēc uzklausīšanas Eiropas Parlaments 
plenārsēdē rīko debates par attiecīgo 
iniciatīvu un pieņem lēmumu par 
rezolūcijas priekšlikuma pieņemšanu.
Eiropas pilsoņu iniciatīvas 
organizatoriem divpadsmit mēnešus pēc 
15. panta 2. punktā reglamentētā 
Komisijas paziņojuma publiskošanas ir 
tiesības pieprasīt otras atklātās 
uzklausīšanas rīkošanu Eiropas 
Parlamentā. Eiropas Parlaments otro 
atklāto uzklausīšanu rīko trīs mēnešu 
laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas.

Or. en


