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6.3.2019 A8-0226/64

Alteração 64
Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Stelios 
Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis, Younous Omarjee
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0226/2018
György Schöpflin
Iniciativa de cidadania europeia
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Nos termos do artigo 11.º, n.º 4, do 
TUE, as iniciativas de convidar a Comissão 
Europeia a apresentar, no âmbito das suas 
atribuições, uma proposta adequada em 
matérias sobre as quais os cidadãos 
considerem que um ato jurídico da União é 
necessário para aplicar os Tratados, 
deverão ser tomadas por um mínimo de um 
milhão de cidadãos da União, nacionais de 
um número significativo de Estados-
Membros.

(8) Nos termos do artigo 11.º, n.º 4, do 
TUE, as iniciativas de convidar a Comissão 
Europeia a apresentar, no âmbito das suas 
atribuições, uma proposta adequada em 
matérias sobre as quais os cidadãos 
considerem que um ato jurídico da União é 
necessário para aplicar os Tratados, 
deverão ser tomadas por um mínimo de um 
milhão de cidadãos da União, nacionais de 
um número significativo de Estados-
Membros. Uma iniciativa de cidadania 
deve permitir apresentar alterações a uma 
proposta legislativa em apreciação.

Or. en
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6.3.2019 A8-0226/65

Alteração 65
Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Stelios 
Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis, Younous Omarjee
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0226/2018
György Schöpflin
Iniciativa de cidadania europeia
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os grupos de organizadores 
deverão ter a possibilidade de criar os seus 
próprios sistemas de recolha de declarações 
de apoio em linha em toda a União e de 
decidir em que Estado-Membro os dados 
recolhidos para a iniciativa serão 
conservados. Os grupos de organizadores 
deverão utilizar um único sistema de 
recolha em linha para cada iniciativa. Os 
sistemas de recolha em linha criados e 
explorados por grupos de organizadores 
deverão ter características técnicas e de 
segurança adequadas, de modo a garantir 
que os dados são recolhidos, conservados e 
transmitidos de forma segura ao longo de 
todo o processo. Para este efeito, a 
Comissão deverá estabelecer 
especificações técnicas pormenorizadas 
aplicáveis aos vários sistemas de recolha 
em linha, em colaboração com os 
Estados-Membros. A Comissão poderá 
pedir o parecer da Agência da União 
Europeia para a Segurança das Redes e da 
Informação (ENISA), que presta 
assistência às instituições da União na 
elaboração e aplicação de políticas 
relacionadas com a segurança das redes e 
dos sistemas de informação.

(20) Os grupos de organizadores 
deverão continuar a ter a possibilidade de 
criar os seus próprios sistemas de recolha 
de declarações de apoio em linha em toda a 
União e de decidir em que Estado-Membro 
os dados recolhidos para a iniciativa serão 
conservados. Os grupos de organizadores 
deverão utilizar um único sistema de 
recolha em linha para cada iniciativa. Os 
sistemas de recolha em linha criados e 
explorados por grupos de organizadores 
deverão ter características técnicas e de 
segurança adequadas, de modo a garantir 
que os dados são recolhidos, conservados e 
transmitidos de forma segura ao longo de 
todo o processo. Para este efeito, a 
Comissão deverá estabelecer 
especificações técnicas pormenorizadas 
aplicáveis aos vários sistemas de recolha 
em linha, em colaboração com os 
Estados-Membros. A Comissão poderá 
pedir o parecer da Agência da União 
Europeia para a Segurança das Redes e da 
Informação (ENISA), que presta 
assistência às instituições da União na 
elaboração e aplicação de políticas 
relacionadas com a segurança das redes e 
dos sistemas de informação.
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6.3.2019 A8-0226/66

Alteração 66
Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Stelios 
Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis, Younous Omarjee
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0226/2018
György Schöpflin
Iniciativa de cidadania europeia
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece os 
procedimentos e condições aplicáveis às 
iniciativas que convidam a Comissão 
Europeia a apresentar, no âmbito das suas 
atribuições, uma proposta adequada em 
matérias sobre as quais os cidadãos da 
União consideram necessário um ato 
jurídico da União para aplicar os Tratados 
(«iniciativa de cidadania europeia» ou 
«iniciativa»).

O presente regulamento estabelece os 
procedimentos e condições aplicáveis às 
iniciativas que convidam a Comissão 
Europeia a apresentar, no âmbito das suas 
atribuições, uma proposta adequada em 
matérias sobre as quais os cidadãos da 
União consideram necessário um ato 
jurídico da União para aplicar os Tratados 
(«iniciativa de cidadania europeia» ou 
«iniciativa»). Uma iniciativa de cidadania 
em curso pode permitir apresentar 
alterações a uma proposta legislativa em 
apreciação.

Or. en
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6.3.2019 A8-0226/67

Alteração 67
Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Helmut 
Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0226/2018
György Schöpflin
Iniciativa de cidadania europeia
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Todos os cidadãos da União com pelo 
menos 16 anos podem apoiar as iniciativas 
mediante a assinatura da declaração de 
apoio («subscritores»), nos termos do 
presente regulamento.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en
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6.3.2019 A8-0226/68

Alteração 68
Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, 
Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0226/2018
György Schöpflin
Iniciativa de cidadania europeia
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Após o registo da iniciativa e antes do 
início do período de recolha, sem prejuízo 
da competência das autoridades nacionais 
de supervisão indicadas no capítulo VI do 
Regulamento (UE) 2016/679, o grupo de 
organizadores deve solicitar à autoridade 
competente do Estado-Membro no qual 
serão conservados os dados recolhidos, por 
meio de outros sistemas de recolha em 
linha, que ateste que estes sistemas 
cumprem os requisitos do n.º 4.

As autoridades competentes do 
Estado-Membro no qual serão conservados 
os dados recolhidos devem poder verificar 
a conformidade dos outros sistemas de 
recolha em linha com os requisitos do n.º 4 
e fornecer as orientações necessárias.

Or. en



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

PT Unida na diversidade PT

6.3.2019 A8-0226/69

Alteração 69
Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, 
Marie-Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0226/2018
György Schöpflin
Iniciativa de cidadania europeia
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafos 2-A e 3-A (novos)

Texto da Comissão Alteração

A sessão será transmitida via Internet e 
publicada posteriormente no sítio da ICE. 
Após a sessão, o Parlamento Europeu 
realiza um debate em sessão plenária 
sobre a iniciativa e decide se aprova uma 
proposta de resolução.
No prazo de 12 meses a contar da 
publicação da comunicação da Comissão 
em conformidade com o artigo 15.º, n.º 2, 
os organizadores de ICE têm o direito de 
solicitar uma segunda sessão pública no 
Parlamento Europeu. O Parlamento 
Europeu deve organizar a segunda sessão 
pública no prazo de três meses a contar da 
apresentação do pedido.

Or. en


