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6.3.2019 A8-0226/64

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

Raport A8-0226/2018
György Schöpflin
Inițiativa cetățenească europeană
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În conformitate cu articolul 11 
alineatul (4) din TUE, o inițiativă prin care 
Comisia Europeană este invitată să 
prezinte, în limitele atribuțiilor sale, o 
propunere corespunzătoare în materii în 
care cetățenii consideră că este necesar un 
act juridic al Uniunii în vederea punerii în 
aplicare a tratatelor, trebuie susținută de cel 
puțin un milion de cetățeni ai Uniunii care 
sunt resortisanți ai unui număr semnificativ 
de state membre.

(8) În conformitate cu articolul 11 
alineatul (4) din TUE, o inițiativă prin care 
Comisia Europeană este invitată să 
prezinte, în limitele atribuțiilor sale, o 
propunere corespunzătoare în materii în 
care cetățenii consideră că este necesar un 
act juridic al Uniunii în vederea punerii în 
aplicare a tratatelor, trebuie susținută de cel 
puțin un milion de cetățeni ai Uniunii care 
sunt resortisanți ai unui număr semnificativ 
de state membre. O inițiativă cetățenească 
ar trebui să beneficieze de posibilitatea de 
a propune modificarea unei propuneri 
legislative în curs.
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6.3.2019 A8-0226/65

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

Raport A8-0226/2018
György Schöpflin
Inițiativa cetățenească europeană
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Un grup de organizatori ar trebui să 
aibă posibilitatea de a-și înființa propriile 
sisteme de colectare online în scopul 
colectării declarațiilor de susținere în 
întreaga Uniune și de a decide în ce stat 
membru ar trebui stocate datele colectate 
pentru inițiativă. Grupul de organizatori ar 
trebui să utilizeze un singur sistem separat 
de colectare online pentru fiecare inițiativă. 
Sistemele separate de colectare online 
create și administrate de un grup de 
organizatori ar trebui să dispună de 
caracteristicile tehnice și de securitate 
adecvate pentru a asigura faptul că datele 
sunt colectate, stocate și transferate în 
siguranță pe tot parcursul procedurii. În 
acest scop, Comisia ar trebui să stabilească 
specificații tehnice detaliate pentru 
sistemele separate de colectare online în 
colaborare cu statele membre. Comisia ar 
putea solicita avizul Agenției Uniunii 
Europene pentru Securitatea Rețelelor și a 
Informațiilor (ENISA), care sprijină 
instituțiile Uniunii la elaborarea și 
implementarea politicilor legate de 
securitatea rețelelor și a sistemelor 
informatice.

(20) Un grup de organizatori ar trebui să 
aibă în continuare posibilitatea de a-și 
înființa propriile sisteme de colectare 
online în scopul colectării declarațiilor de 
susținere în întreaga Uniune și de a decide 
în ce stat membru ar trebui stocate datele 
colectate pentru inițiativă. Grupul de 
organizatori ar trebui să utilizeze un singur 
sistem separat de colectare online pentru 
fiecare inițiativă. Sistemele separate de 
colectare online create și administrate de 
un grup de organizatori ar trebui să dispună 
de caracteristicile tehnice și de securitate 
adecvate pentru a asigura faptul că datele 
sunt colectate, stocate și transferate în 
siguranță pe tot parcursul procedurii. În 
acest scop, Comisia ar trebui să stabilească 
specificații tehnice detaliate pentru 
sistemele separate de colectare online în 
colaborare cu statele membre. Comisia ar 
putea solicita avizul Agenției Uniunii 
Europene pentru Securitatea Rețelelor și a 
Informațiilor (ENISA), care sprijină 
instituțiile Uniunii la elaborarea și 
implementarea politicilor legate de 
securitatea rețelelor și a sistemelor 
informatice.
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6.3.2019 A8-0226/66

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

Raport A8-0226/2018
György Schöpflin
Inițiativa cetățenească europeană
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin prezentul regulament se stabilesc 
procedurile și condițiile necesare pentru o 
inițiativă prin care Comisia Europeană este 
invitată să prezinte, în limitele atribuțiilor 
sale, o propunere corespunzătoare în 
materii în care cetățenii Uniunii consideră 
că este necesar un act juridic al Uniunii, în 
vederea aplicării tratatelor („inițiativa 
cetățenească europeană” sau „inițiativa”).

Prin prezentul regulament se stabilesc 
procedurile și condițiile necesare pentru o 
inițiativă prin care Comisia Europeană este 
invitată să prezinte, în limitele atribuțiilor 
sale, o propunere corespunzătoare în 
materii în care cetățenii Uniunii consideră 
că este necesar un act juridic al Uniunii, în 
vederea aplicării tratatelor („inițiativa 
cetățenească europeană” sau „inițiativa”). 
O inițiativă cetățenească în curs poate 
propune modificarea unei propuneri 
legislative în curs.

Or. en
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6.3.2019 A8-0226/67

Amendamentul 67
Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Helmut 
Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0226/2018
György Schöpflin
Inițiativa cetățenească europeană
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu prezentul regulament, 
au dreptul de a susține o inițiativă, prin 
semnarea unei declarații de susținere, toți 
cetățenii Uniunii în vârstă de cel puțin 16 
ani („semnatari”).

(nu privește versiunea în limba română)

Or. en
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6.3.2019 A8-0226/68

Amendamentul 68
Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, 
Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0226/2018
György Schöpflin
Inițiativa cetățenească europeană
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

După înregistrarea inițiativei și înainte de 
începerea perioadei de colectare, fără a 
aduce atingere competențelor pe care 
autoritățile naționale de supraveghere le 
au în temeiul capitolului VI din 
Regulamentul (UE) 2016/679, grupul de 
organizatori cere autorității competente 
din statul membru în care vor fi stocate 
datele colectate prin intermediul 
sistemului separat de colectare online să 
certifice faptul că sistemul respectiv 
îndeplinește cerințele stabilite la 
alineatul (4).

Autoritățile competente din statul membru 
în care vor fi stocate datele colectate ar 
trebui să poată verifica conformitatea 
sistemului separat de colectare online cu 
cerințele stabilite la alineatul (4) și să 
furnizeze orientările necesare în acest 
sens.

Or. en
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6.3.2019 A8-0226/69

Amendamentul 69
Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, 
Marie-Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0226/2018
György Schöpflin
Inițiativa cetățenească europeană
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragrafele 2 a (nou) și 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Audierea este transmisă în direct pe 
internet și pusă, ulterior, la dispoziția 
publicului pe site-ul ICE. În urma 
audierii, Parlamentul European 
organizează o dezbatere în plen privind 
inițiativa pentru a decide dacă adoptă sau 
nu o propunere de rezoluție.
În termen de 12 de luni de la prezentarea 
comunicării Comisiei în temeiul 
articolului 15 alineatul (2), organizatorii 
ICE au dreptul să solicite o a doua 
audiere publică în cadrul Parlamentului 
European. Parlamentul European 
organizează a doua audiere publică în 
termen de trei luni de la depunerea 
cererii.
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