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6.3.2019 A8-0226/64

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

Sprawozdanie A8-0226/2018
György Schöpflin
Europejska inicjatywa obywatelska
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Zgodnie z art. 11 ust. 4 TUE 
inicjatywa, w której Komisję Europejską 
skłania się, aby w ramach swoich 
uprawnień złożyła stosowny wniosek 
w sprawach, w odniesieniu do których, 
zdaniem obywateli, stosowanie Traktatów 
wymaga aktu prawnego Unii, musi zostać 
podjęta przez nie mniej niż jeden milion 
obywateli Unii mających obywatelstwo 
znacznej liczby państw członkowskich.

(8) Zgodnie z art. 11 ust. 4 TUE 
inicjatywa, w której Komisję Europejską 
skłania się, aby w ramach swoich 
uprawnień złożyła stosowny wniosek 
w sprawach, w odniesieniu do których, 
zdaniem obywateli, stosowanie Traktatów 
wymaga aktu prawnego Unii, musi zostać 
podjęta przez nie mniej niż jeden milion 
obywateli Unii mających obywatelstwo 
znacznej liczby państw członkowskich. 
Inicjatywa obywatelska powinna mieć 
możliwość proponowania poprawek do 
rozpatrywanego wniosku 
ustawodawczego.

Or. en
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6.3.2019 A8-0226/65

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

Sprawozdanie A8-0226/2018
György Schöpflin
Europejska inicjatywa obywatelska
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Grupa organizatorów powinna mieć 
również możliwość utworzenia własnych 
systemów zbierania deklaracji on-line na 
potrzeby zbierania deklaracji poparcia 
w całej Unii oraz podjęcia decyzji, 
w którym państwie członkowskim 
powinny być przechowywane dane 
zbierane na potrzeby inicjatywy. Grupa 
organizatorów powinna korzystać 
z pojedynczego indywidualnego systemu 
zbierania deklaracji on-line dla każdej 
inicjatywy. Indywidualny system zbierania 
deklaracji on-line utworzony i obsługiwany 
przez grupę organizatorów powinien mieć 
odpowiednie cechy techniczne 
i bezpieczeństwa w celu zapewnienia 
bezpiecznego zbierania, przechowywania 
i przekazywania danych w trakcie całej 
procedury. W tym celu Komisja we 
współpracy z państwami członkowskimi 
powinna określić szczegółowe specyfikacje 
techniczne w odniesieniu do 
indywidualnych systemów zbierania 
deklaracji on-line. Komisja może zwrócić 
się o opinię do Agencji Unii Europejskiej 
ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji 
(ENISA), która wspiera instytucje unijne 
w opracowywaniu i wdrażaniu polityk 

(20) Grupa organizatorów powinna 
nadal mieć możliwość utworzenia 
własnych systemów zbierania deklaracji 
on-line na potrzeby zbierania deklaracji 
poparcia w całej Unii oraz podjęcia 
decyzji, w którym państwie członkowskim 
powinny być przechowywane dane 
zbierane na potrzeby inicjatywy. Grupa 
organizatorów powinna korzystać 
z pojedynczego indywidualnego systemu 
zbierania deklaracji on-line dla każdej 
inicjatywy. Indywidualny system zbierania 
deklaracji on-line utworzony i obsługiwany 
przez grupę organizatorów powinien mieć 
odpowiednie cechy techniczne 
i bezpieczeństwa w celu zapewnienia 
bezpiecznego zbierania, przechowywania 
i przekazywania danych w trakcie całej 
procedury. W tym celu Komisja we 
współpracy z państwami członkowskimi 
powinna określić szczegółowe specyfikacje 
techniczne w odniesieniu do 
indywidualnych systemów zbierania 
deklaracji on-line. Komisja może zwrócić 
się o opinię do Agencji Unii Europejskiej 
ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji 
(ENISA), która wspiera instytucje unijne 
w opracowywaniu i wdrażaniu polityk 
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związanych z bezpieczeństwem sieci 
i systemów informacyjnych.

związanych z bezpieczeństwem sieci 
i systemów informacyjnych.
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6.3.2019 A8-0226/66

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

Sprawozdanie A8-0226/2018
György Schöpflin
Europejska inicjatywa obywatelska
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
procedury i warunki wymagane na 
potrzeby inicjatywy zwrócenia się do 
Komisji Europejskiej o przedłożenie, 
w ramach jej uprawnień, odpowiedniego 
wniosku w sprawach, w odniesieniu do 
których, zdaniem obywateli Unii, 
stosowanie Traktatów wymaga aktu 
prawnego Unii („europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej” lub „inicjatywy”).

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
procedury i warunki wymagane na 
potrzeby inicjatywy zwrócenia się do 
Komisji Europejskiej o przedłożenie, 
w ramach jej uprawnień, odpowiedniego 
wniosku w sprawach, w odniesieniu do 
których, zdaniem obywateli Unii, 
stosowanie Traktatów wymaga aktu 
prawnego Unii („europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej” lub „inicjatywy”). 
Trwająca inicjatywa obywatelska może 
proponować poprawki do rozpatrywanego 
wniosku ustawodawczego.

Or. en
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6.3.2019 A8-0226/67

Poprawka 67
Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Helmut 
Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0226/2018
György Schöpflin
Europejska inicjatywa obywatelska
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każdy obywatel Unii, który ukończył 16 
lat, ma prawo do poparcia inicjatywy 
poprzez podpisanie deklaracji poparcia 
(„sygnatariusz”) zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

Każdy obywatel Unii, który ukończył 16 
lat, jest uprawniony do poparcia 
inicjatywy poprzez podpisanie deklaracji 
poparcia („sygnatariusz”) zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem.

Or. en
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6.3.2019 A8-0226/68

Poprawka 68
Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, 
Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0226/2018
György Schöpflin
Europejska inicjatywa obywatelska
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po zarejestrowaniu inicjatywy, a przed 
rozpoczęciem okresu zbierania deklaracji, 
a także bez uszczerbku dla uprawnień 
krajowych organów nadzorczych 
wynikających z rozdziału VI 
rozporządzenia (UE) 2016/679, grupa 
organizatorów wnioskuje do właściwych 
organów państwa członkowskiego, 
w którym będą przechowywane dane 
zebrane za pośrednictwem 
indywidualnego systemu zbierania 
deklaracji on-line, o poświadczenie, że 
system ten jest zgodny z wymogami 
określonymi w ust. 4.

Właściwe organy państwa 
członkowskiego, w którym będą 
przechowywane zebrane dane, powinny 
mieć możliwość sprawdzenia, czy dany 
indywidualny system zbierania deklaracji 
on-line jest zgodny z wymogami 
określonymi w ust. 4 i zapewnienia 
niezbędnych wytycznych w tym zakresie.

Or. en
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6.3.2019 A8-0226/69

Poprawka 69
Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, 
Marie-Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0226/2018
György Schöpflin
Europejska inicjatywa obywatelska
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapity 2 a (nowy) i 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wysłuchanie jest transmitowane na żywo 
w internecie, a później dostępne 
publicznie na stronie internetowej 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Po 
wysłuchaniu Parlament Europejski 
przeprowadza debatę plenarną w sprawie 
inicjatywy i decyduje, czy należy przyjąć 
projekt rezolucji.
W terminie 12 miesięcy od wydania 
komunikatu Komisji zgodnie z art. 15 ust. 
2 organizatorzy europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej mają prawo wystąpić z 
wnioskiem o zorganizowanie drugiego 
wysłuchania publicznego w Parlamencie 
Europejskim. Parlament Europejski 
organizuje drugie wysłuchanie publiczne 
w terminie trzech miesięcy od złożenia 
wniosku.

Or. en


